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A megyei választások meglepő eredményei

uasárnap este izgalmas szeánszon 
lelepleztek a kiieesuöigpi halott rejtélyét 
MM Ferenc dr. orvos MMzMNrtz-McM MdsM az elaltatott médium 
Idegfeszltd izgalmak kőzett rekonstruálta a navésuéiggi dráma lefo
lyását - Steuerlcs Mária az öntötten egy elegáns férfivel találkozott, 

mérget vett be és a térti gyújtotta meg alatta a máglyái
B. J. a tettes, a uiesseiénvi-utcaiian lakik - mondja a médium

tizenkilenc éves urfleány, fiatal zenetanáráé
■ médiám.

Gotó Ferenc dr. leülteti. Melléje lép az ellen
őrző orvosszakértő. Itat percig fog tartani a 
szeánsz. Az ellenőrző orvos az egész idő alatt 
fogja a médium pulzusát, figyeli az érverését.

Gold szem beáll a médiummal, erősen, hatá
rozott hangon rászól:

— Háromig számolok. A háromnál nagyon 
jól érzi magát. Édes illatokat érez. Nem hall 
semmit, csak lát.

Gold két tenyerének kifeszitett ujjait elhúzza 
a médium szemei 
szemei lecsukódnak.
már alszik.

— Október il-én,
az Erzsébet-kőrut — __------
kilép egy fiatal leány. Drapp kabát van 
rajta, gyékényszatyort visz a karján. Hová 
megy ez a leány, kövesse nyomon min

denüvé! ...

előtt. A fiatal nrileány 
M/re elhangzik a három.

A médium elfogódott, izgatott hangon meg
szólal:

— Már látom. Az Erzsébet-köruti házból ki
lép. A Körútra megy bevásárolni. A sarkig 
megy csak. Ott befordul. Bemegy egy üzletbe.

•— Hol ez az üzlet? — kérdezi Gold
— A leány nem megy át a másik oldalra, — 

folytatja a médium — a sarkon mindjárt be
fordul. Ott van egy üzlet. Ott valamit vesz. Be
teszi a kosarába. Mi van benne, azt nem látom. 
Valami üveg. Kilép az üzletből. Megy, megy 
egyenesen. Azután villamosra száll.

— Mi n villamos száma?
— Két szám van rajta. Két hetes. Megy a 

villamos. A Széna-térnél leszáll róla a leány. 
AlMáll egy másikra. Ai diő Eoerf perionján

utazik. Karján szorongatja a kosarat.
A végállomáson leszálL

A szeánsz közönsége egyre fokozódó izgalom
mal figyeli a médium minden szavát. A fiatal 
leány egyre erősebb és határozottabb hangon 
folyamatosan mondja el, amit lát.

— Megy
fölfelé, sört erdők között. Folyton fölfelé.

Megjelenik egy fekete árnyék . . .
A médium megint erőre kap és tovább foly

tatja:
—■ Most fekete árnyat látok. Nem tudom 

kicsoda. Közeledik. A teámy nagy örömmel fo
gadja. Beszélnek. Vita támad. A lány

kérleli a fekete árnyat. Valamit akar tőle.
Valamire kéri. Most már látom, hogy ki

csoda: férfi.
Fekete ruhája van. Drapp felöltője, barna kéz- 
tyü a kezén.

— írja le pontosan a személyét!...
— Nyúlánk alak. Bajosan nincs. Intelligens

külseje van.
Vitatkoznak. Egyre hevesebben. Most a söbétni- 
hás ember

a kezével ráfit a leányra, aki éttérül a 
földön.

Most nagy honrály van. Már esteledik. Csak 
azt látom, hogy valami ég...

A szeánsz egyik legfontosabb kérdését adja 
fel most Gold dr:

— Ki gyújtotta meg a tűzeti
A médium felnyög.
— Csak azt látom, hogy valami fa Ag éa ott 

van körülötte az, akivel a leány találkozott. 
Már nincs rajta kalap. Most látom a magas 
homlokát Most megint, mintha beszélnének. A 
leány kérleli öt: Figyelj ide! A férfi rászól: 
Nem érdekel! A leány rimánkodik és kérdezi: 
Nem érdekel? Ezek az utolsó szavak.

A fadarabok most lángot fognak és mi»-

Zajosan tüntetett a tömeg a szorongásig megtelt 
régi képviselőházban Friedrich beszámolóján 

a kormány ellen
-------—ii

Friedrich István élesen támadta a kereszténypárti képviselőket
Vasárnap délután 5 órakor tartotta beszámo

lóját Friedrich István a régi képviselöházban, 
amely ebből az alkalomból zsúfolásig megtelt. 
Hegyén-hátán szorongtak az emberek úgy a 
földszinti padsorokban, mint a karzatokon. A 
gyűlést Bieber József kereszténypárti bizottsági 
tag nyitotta meg. Friedrich István lelkes ová
ciók között lépett az emelvényre. Arról akar 
beszámolni, — kezdte — hogy mi történt a 
trianoni Magyarországon a tízéves úgynevezett 
konszolidációs uralom alatt. Az egyik miniszter 
azt mondotta, hogy elérkezett a tizenkettedik 
óra. (Úgy van! Úgy van!)

— Én azt mondom,
elérkezett a leszámolás ótája ...

Ennél a kijelentésnél a tömeg viharosan tün
tetett a kormány ellen.

Valakit keres. Most fölér a magasba. Hosszú 
ideig vár. Most fehér papirt vesz elő. Valami 
van a fehér papírban. Körülnéz, azután 

be leönti a szájába.
Nagyot nyel.

Egyre fokozódik az izgalom. A médium egy 
pillanatra megakad. Gold erélyesen biztatja:

— Csak bátranl Maga jól érzi magát, maga 
mindent lát! Tovább, tovább!

den nagyon ég.
— Mi történt az üveggel? — kérdezi Gold 

Ferenc.
— Neon látom. — feleli a médium. — fí/ van 

dobva. Már lánggal ég a fa. A férfi
messzire fut, de aztán újból visszatér.

Csák annyit látok, hogy sóiét drnp borul a 
tájra. A tűz elalszik.

A férfi eloltotta.
A leány egészen fekete.

Hörgő sóhaj tör fel a médium ajkán.
— Egészen fekete. Borzasztó ... jaj ... jaj ... 
Gold főléje hajol, megsimogatja a homlokát.
— Csak nyugalom. Jól érzi magát. Nincs 

semmi baj. Mit lát?
A médium megnyugszik és folytatja:
— A leány ottmarad fekve az égett fán. Már 

sötét van.
— Hová ment a férfi?
— Csak azt látom, hogy
szalad. Messzire szalad, alig tudom követni.

Rettenetesen sokat megy. Azután villamosra 
száll. Most látom, ijedten néz körül. Nyolcvan
hármas villamosra száll; Pénzt ad a kalauznak. 
Nagy pénzzel fizet. Valamiért

veszekszik a kalauzzal.
Most előveszi a kis pénztárcáját, ormán veszi 
ki az aprópénzt. Ezüst monogram van a tár
cán.

— Milyen a monogram? — vág hirtelen 
közbe Gold Ferenc.

— Egyedül vagyok itt önök előtt, — folytatta 
Friedrich. — Képviselőtársaim hiányoznak mel- 
’Ölem.

Kereszténypárti képviselőtársaim a műi 
helyzetet olyan rózsásnak tartják, hogy nem 
hajlandók fölhagyni a kormánytámogatás

— Le velük! Le velük! — kiáltozta a tömeg
perceken át.

Mire Friedrich igy folytatta:
— Én nem lepődöm meg azon, hogy önök 

izgulnak és idegesen közbeszólnak
Nehéz Időkel élünk: a hazugság korszakát.

Ma nem nehéz sikereket aratni önök előtt, csak 
az igazságot kell mondani és önök már ezen 
is

Egy pillanatnyi csend, a társaság tagijai lé- 
lekzelvisszafojtva várják a választ.

A médium halkan megszólal:
— Figyelem, látom.

A monogram: n. J.
Most elteszi a tárcát. A Szénatéren leszáll. Át
száll egy másik villamosra. Átmegy a Margit- 
hídon. A Károlg-kÖruton megy a villamos. A1 
férfi

i a Wesselényi-utca sarkán leugrik.
Bemegy a Wesselényi-afcába. Az Erzsébet- 
kőrut irányába halad.

— Hová megy?
— Egy
régi házba megy a Wesselényl-utcába, a 
Nagydiófa-utca mellett. Fölmcgy az első 

emeletre. Szegényes lakás. 
Ledobja a kesztyűjét.

Az ellenőrző orvos most figyelmezteti Goidat, 
hogy mindjárt letelik a hat perc, nem szabad 
tovább folytatni a szeánszot. Gold dr. ekkor 
gyors egymásutánban feladja az utolsó két 
kérdést:

— Hol van ez a férfi ebben a percben?
A médium erőlködik, az erek kidagadnak a 

homlokán, szaggatott lesz a lélegzete, eről
ködik:

— Borzasztó ideges a férfi, nincs nyugta.
— Arra válaszoljon hol van mari?

— csattan fel Gold hangja.
A médium körülnéz a szobában. Mintha va

lami irány után kutatna. Azután halkam, alig 
hallhatóan megszólal:

— Ez az ember most a Rákóczi-uton sétál...
Az ellenőrző orvos jelt ad Goidnak. Letelt a 

hat perc. Gold Ferenc dr. felébreszti álmából a 
médiumot.

Eddig tartott „a földöntúli nyomozás”. Ki
csoda a titokzatos B. J., mi történt a hűvösvöl
gyi Vadaskertben? — erre most már feleljenek 
azok, akikre a nyomozás tartozik.

Steuerlcs Mária holttestét 
hétfőn reggel 8 órakor felboncolják 

a törvényszéki orvosszakértők. A vasárnapi 
szeánsznak talán hasznát veszi a nyomozás.

Friedrich ezután ismertette az elmúlt tiz esz
tendő történetét és megújuló derültség közben 
foglalkozott azokkal az elméletekkel, amelye
ket a kormány ez alatt az idő alatt fölállított.

— Kezdetben, a fészekrakás idején azt mon
dotta a kormány, hogy semmit sem kell csi
nálni, a gyümölcs éretten fog nz ölűnkbe hul
lani. Ez volt az időclmélct, a kandalló elmélet. 
Azután szfinkszarcot vettek fel minisztereink. 
Nagy terveink vannak, mondották a miniszter 
urak és közben a szolgabiró urak és a Mokány 
Bercik megmutatták, hogy mit tudnak. Kiirtot
tak mindenkit aki ellenzékinek vallotta magát. 
Majd jött a bankóprés korszaka, megszületett 
Búd Dárius. (Viharos derültség.) Büszkén állí
totta magáról ez a kormány, hogy uiegtcren*- 
MUe a kösáf>e«rópai ■tatttállamot, csak agy
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Hitelképes Ön?
Nftor nincs utthsöge 
ttnöHo enwifltUflro, 
Mvatílánan ssrancuusra. 
aammneie szsrimzat ttmagatasara, 
ha vlsaroms akar,
On tudja vállalt kötelezetteógót és 

fizet anélkül, hogy hivatalból levonást 
eszközölnének. Az ön személye és hi- 
telképcssége számomra elég biztosíték, 
ennélfogva

Havas SfuMzHao
(IV., Calvln-tér 1.) 

vásárolhat mindenféle Itrll-. IMI-. 9WP- 
míK , háztartási textilárut, ruházati 
ciXMhet, rmot, divat- es szormeSruKat, 
szónyer) es tíjggímtioitoi
kirakan kószpflnzaron 
loiyűszániUaühalrB.
A sok adminisztráció drágít. Egy

szerű ndminisztrációm nagy forgalmam, 
valamint azon körülmény, hogy az el
adások után jutalékot senkinek sem 
fizetek lehetővé teszik, hogy felárak és 
kezelési költségek nélkül ÜlZárdlacj 61- 
Mrmgu minőseden, óicson tudjam 
szükségletét kielégíteni. Ezt mintegy 
20,0(X) vevőm igazolja Keresse fel áru
házamat minden vételkényszer nélkül, 
győződjék meg önmaga Is erről és meg- 
elégedotton fog áliundó vovőim tábo
rába sorakozni.

Vidékieknek mintákat és készáruból 
választékot küldök.

HAVAS LÁSZLÓ
Budapest, IV.* Calvln-tér 1

déit a pénz, kétszáz millió felesleg gyűlt Össze 
cgy év alatt. t Ez a rendszer három ét alatt 
annyi felesleget produkált, mint amekkora köl
csönt a szanáláskor a népszövetség engedélye
zett. Most már azt mondják, hogy a dolgozó 
polgárságot fogják rendbehozni. (Érezzük!) A 
miniszterelnök ur elvonult falusi magányába, 
azzal, hogy készíti a nagy gazdasági programot.

— Vadászni ment! Szarvasbőgéet ment hall
gatni, ahelyett, hogy a ml nyomorúságunk 
högésél liuilgafta volna! — kiáltozza per

ceken át a tömeg,
amely Izgatottan szól közbe minden mondat 
után. A teremben óriási idegesség uralkodik, 
Friedrich szinte minden mondat után kényte
len félbeszakítani a beszédét, mert folytonosan 
az elkeseredett felkiáltások özöne száguld vé
gig a termen.

— Program helyett kaptunk egy főminisztert,
— folytatta Friedrich — aki most ismét közön
séges miniszter léit. (Derültség.) A múlt héten 
kitört a legújabb korszak. A volt főmlhiszter 
kijelentette, hogy itt a tizenkettedik óra, a má
sik miniszter pedig megállapította, hogy at adó
behajtások terén rnár régen túl vagyunk a 
maximumon. Gazdasági válság van, — mondják
— mit jelent ez?

A kérdésre egyszerre százan válaszolnak 
terem minden sarkából:

— Tőnkre vagynnk menve! Éhezünk! Ron
gyosak vagyunk! Munkát és kenyeret adja

nak! — kiáltozzák perceken át.
Friedrich ezután a gazdák bajairól beszélt. 

Ti> évvel ezelőtt a földbirtokosoknak nem volt 
adósságuk, ma minden gazda el van adósodva 
és 18 százalékos kamatot fizet. A konszolidáció 
egészen uj arisztokráciát teremteti, vannak em
berek, akiknek öt hat állásuk vnn. Az intelli 
gencla hallgat, ahelyett, hogy összefogna a nép
pel. Vidéki választáson látta, hogy száz és száz
ezer embernek nincs kenyere, pedig dolgozni 
akar.

Von vidék, ahol nincs pénz koporsóra, ahol 
zsákokban temetik a halottakat.

Ugyanekkor látom a potgaautőkat, Lillafüredet, 
fi belügyi vigadói a drága órával és a Társa
dalombiztosító felhőkarcolóját, ahol mindenki
ről van egy kartoték, amely megmondja, hogy 
mikor volt polgár és mikor let! belőle proletár. 
(Ugy van! Ugy vahl) Ez a kormány, amely ta
karékosságot hirdet, maga fényűzően pazarol. 
Négy év alatt 500 millióról 10Ö0 millióra tor
nászta fel költségvetését, ami azt jelenti, hogy

a

Elővigyázatosság 
a bölcsesség anyja 

tartja a régi német 
közmondás

DIANA soshorszssz 
a meghaws aihárnasanak 

hatásos eszhöza 
•sös, szaies. 

íiW&ttZÚS

tartja a magyar 
kStvílemíny

kétszer annyi adót fizettek* mint amennyit 
a népszövetség pénzügyi bizottsága legma

gasabb Itezegkéni állapított meg.
Uraim, önök olyan csodalények, akik a legtöbb 
adót fizetik Európában ...

Perceken át zug a felháborodás vihara a te
remben, mig Friedrich István folytatni tudja 
beszédét. Megállapítja, hogy az a jólét, amit a 
kormány szimulált, sokba jog kerülni a hadi
sarc és a jóvátétel megállapításánál. Ez a kor
mány a főokozója gazdasági helyzetünknek.

Erre a kijelentésre példátlan lárma tört ki.
Az egész terem, mint egy ember zúdult fel 
kormány ellen.

— Csak mérsékelt formában foglalkozott az-

a

A vasárnapi megyei választások 
szenzációs eredményei

Pestmegyében a Nemzeti Pártnak van többsége — Ellenzéki 
győzelmek a pestkörnyéki városokban és Nagykanizsán 
Debrecenben holtverseny, Miskolcon a kereszténypárt győzött

Vasárnap reggel 8 órakor megkezdődött 
az ország egész területén a törvényhatósági 
választás. A legtöbb helyen közös polgári 
lista veszi fel a harcot a szociáldemokrata 
párt listájával, vannak azonban törvény
hatóságok, ahol a demokratikus érzelmű 
polgárság a szociáldemokratákkal közös lis
tákon szerepel. Minden törvényhatóság te
rületén falragaszok adnak útbaigazítást a 
választópolgárságnak a szavazás helyéről, 
idejéről és módjáról. Erre nagy szükség van, 
mert a választási rendszer teljesen elüt a 
képviselőválasztásokon megszokott gyakor
lattól. Különösen a pestkörnyéki városokban 
várható erős harc. Pest vármegyében 43 ke
rületben folyt a szavazóé 180 tagsági helyre.

Különösebb rendzavarásról sehonnan sem 
kaptunk értesítést. Este 8 órakor mindenütt 
lezárták a szavazást és már negycdkilenckor 
megkezdték a szavazatok összeszámlálását.

Este nyolc órakor Adták ki az első hivata
los jelentést a választás eredményéről. Eszerint 

a nagykátal, a klskunféleffyházal, a váci 
és a gödöllői választókerületben a nemzeti

párti jelöllek győztek, 
a blal választókerületben 3 nemzeti-párti 
és egy szocialista tagot választottak meg.
megválasztott bizottsági tagok a társadalomA

Nagykanizsán győzött az ellenzék
Nagykanizsa, november 3.

Éjjel 1 órakor jelenti tudósitónk: Az el
lenzéki párt teljes győzelmet aratott. Négy 
"álasztókörzetben számlálták eddig össze a 
szavazatokat, amelyeket úgyszólván kivétel 
nélkül az ellenzéki listára adtak le. Kállay 
Tibor egymaga 3000 szavazatot kapott. Á 
számlálás még folyik, de az eredmény nem 
kétséges; száz százalékig győz az ellenzéki 
lista.

Szegeden a külterületen 
a balpárt győzött

Szeged, november 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Nagy izgalom és rendkívüli ér
deklődés kisérte mindvégig Szegeden a tör
vényhatósági választásokat. Az cgységespárti 
árnyalatú Nagyszeged Párt az ellenzéki Srő- 
vet kezeit Városi Bal párttal állott szemben. 
Reggel 8 órától este 8 óráig folyt a szava
zás és

• választóknak mintegy 80 százaléka 
Jelent meg nz nrní' iái.

.4 túlfűtött hangulatban akadt néhány ki
sebb incidens, komolyabb rendzavarásra 
nem került sor. A szavazás lezárása után 
egyórás szünetet rendeltek el és csak ezután 
kezdték meg a szavazatok összeszámlálását. 
Tekintve, hogy 30.000 szavazat összegezésé
ről v«n sző,

hétfő délelőttnél előbb aligha lesz I 

eredmény.
Az eddigi feltevések szerint a belvárosi 

kerületben a Nagyszeged Párt jutott több- 
ségté, mig a külvárosban, ahol a szociál
demokraták nagy tömegeket vonultattak fel, 
a balpárt győzőit. A legélesebb volt a küz
delem az I. és az V. kerületben, ahol körül
belül megoszlanak a szavazatok a két párt 
közölt.
Debrecenben egyenlő arány

ban |őtt be a két párt
Debrecen, november 3.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjc- 
l( ütése.) Debrecenben a törvényhatósági 
•álasztások, amelyek ma reggel kezdődtek 
meg,

nagy Izgalmak között folytak le.
Már szombaton étrévei árasztották el az uc-

ví

Ví

Három méter 
divaton férllöltöny-szövét on OO .
hor.r.Aval6val enylitt .. P aalr.fSWért 

kapható

1QO csak ni udvarban on
Oafi KIRÁLY-UTCA UdS

zal, — mondja Friedrich — amit önök egymáa 
kötött szoktak beszélni^

A kora íny előtt a polgári eileaeók nagy 
ityülfllctnek őrvend, ezzel szemben a kor- 
nteyMrfiák eeyelegnek a szociáldemokra
tákkal. Hazaengednek sooctaUsta vezére
ket, de ugyanakkor nem engedik, hogy a 
polgári társadalom szabadon szerveokod- 

hessék.
kormány külpolitikája elhibázott, olasz daráA ________ . ______ ..........................._

tünk nem eszik magyar búzát és nem vásárol 
magyar állatot.

Részletesen beszélt ezután a dorozsmai rá* 
lasztásröl, ahol az egyik községben az embe
reknek járniok sem volt szabad az utcán, a 
választáson pedig kettős csendőrkordon aka- 

legkülönbözőbb rétegeiből származnak.
Éjjel 11 órakor jelenti tudósítónk: A pest

megyei választásokon
n Nemzeti Párt listája került ki győzte

sen.
Kivétel a biai kerület, ahol a szociáldemok
rata párt listája győzött kevés többséggel. 
A pestkörnyéki városok szavazatainak ösz- 
szeszámlálása folyamatban van, eredmény 
a hajnali órákban várható.

Ellenzéki győzelmek a pest
környéki városokban

Újpesten 12 óra után fejeződött be a sza
vazatok összeszámlálása. Eszerint

a demokratikus blokk kapta a szavaza
tok 76 százalékát.

Bizottsági tagok lettek többek között Fábián 
Béla, Tihanyi Kálmán, Antal Endre, Négy ed i 
Szabó István.

Győzött az ellenzék Pesterzsébeten is — 
600 szavazattal.

Ellenzéki győzelem várható a többi pest
környéki városban is: Budafokon, Kispesten 
és Rákospalotán.

iz-

cákat különböző röpiratokkal és plakátok
kal s vasárnapra még mindig újabb és 
újabb röpiratok jelenlek meg. Szombaton 
a hatóságok ugy határoztak, hogy szdfnbat 
estétől, vasárnap estig beszüntetik az ital
mérést, később azonban visszavonták a 
tiltó rendelkezést.

A különböző kortestanyákon nagy izgal
mak között agitálnak a kortések éa

nem egy helyen verekedésre is sor ke
rült.

Az egyik kortescsoport a választőhelyisé- 
gekhez vezető útvonalon éles szögekét és 
vasdarabokat hintett az úttestté, aminek 
következtében

egymásután kapták a defektet a válasz
tókkal megrakott automobilok, 

ugy hogy órákig tartott, amig megjavíthat
ták a gépkocsikat és tovább haladhattak 
velük. A debreceni rendőrségre eddig

harminc feljelentés érkezett,
amelyek erről számolnak be.

A délutáni órákban egyre hevesebb és 
galmasabb a küzdelem a városi párt és a 
városi ellenzéki párt között. A Szavazást 
este nyolc órakor lezárják, minden való
színűség szerint éjjel három órá körül ki is 
hirdetik a törvényhatósági választás ered
ményét.

Debrecen, növ. 3.
Késő éjszaka fejezték be a szavázatok 

I összeszámlálását. Az eredmény nagy meg
lepetést hozott. Két körzetben még szátttol- 

|ják a szavazatokat, a többiekben á végered
mény a következő:

■ városi egységespárt 33
a városi ellenzék 32

mandátumot szerzett. így tehát egyik 
sem győzött.

Jelentések a vidékről
Pécs, ndvember 3.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentésé.) Pécs váttís ma választotta tftr- 
vényhajő.sógának bizotl.*ágita^jájL^A^vá-

Hozza .1 szövetét!
t'lArcndft szibáitAt keilékeldtel.

KSSÍMfl 

párt

dáJyoaott meg hétazáa ellenzéki suvazót a u 
saavaaáaban. Majd ismét a kereszténypárti 
viselőket aposztrofálta és megkérdezte 
meddig támogatják ezt a rendszert. Mikor aka 
nak már szembe szállani ezzel a rendaiaml 
amely maga mondja, hogy tehetetlen. Besiádi 
aszal a kijelentéssel fejezte be, hogy 5 
fél az özönviztőt, mert ez a nemzet arne? 
ezer éven át dacol a sorssal, ki fogja bírni 
nek a rendszernek a bukását Is. Az öiAnvt 
ellen gátat kell építeni és ehhez a mnnkálwí 
kéri a választóközönség támogatását.

A gyűlés közönsége, amely mindvégig rend 
kívül izgatott hangulatban tüntetett a korrnóX 
ellen, hosszasan éljenezte és bizalmáról 
sitotta Friedrich Istvánt.

lasztásban három párt vette fel a küzdelmet. 
Az első az úgynevezett Polgári Blokk. Ebben 
tömörült faj és felekezeti különbség nélkül 
a város polgársága. A párt vezetője Visnga 
Ernő felsőházi tag. Magába foglalja a Kéci 
Városi Pártot és a Nemzeti Keresztény Li
gát. Ezzel a mérsékelt, liberális blokkal 
szemben áll baloldalról a szociáldemokrata 
párt, jobboldalról pedig a Keresztény Gaz
dasági Párt. A szocialisták ezúttal először 
szerepelnek Önállóan a pécsi városi politiká
ban. A Polgári Blokk a választásra egyesí
teni akarta a polgári elemeket, a Keresztény 
Gazdasági Párt azonban személyi kérdések
ben nem tudott megegyezni és igy külön lis
tát állított. Ez a párt már a virilista válasz
tásokon is külön listával indult, de kudar
cot szenvedett. Vasárnap reggel 8 órakor 12 
körzetben kezdődött a szavazás. A szavazás 
zavartalanul teljes rendben folyt este 8 
óráig. Ekkor lezárták a szavazásokat és az 
összeszámlálás azonnal megkezdődött. A' 
szavazatok összeszámlálása csak a késő éj
szakai órákban fejeződik be. A választásból 
előreláthatóan a Polgári Blokk kerül M 
győztesen. A szociáldemokraták 6—8, a ke- 
resztényszocialisták 3—4 mandátumra szá
míthatnak.

Sátoraljaújhely, november 8. 
Napló tudósitójának telefónjeles- 
érdeklődés mellett folyt le egész

(A Hétfői
tése.) Élénk____ _____ ________ _ . „
Zemplénmegyében a törvényhatósági válást- 
tás.

Sátoraljaújhelyen
a hivatalos keresztény listával szemben liberá
lis keresztény listát állítottak, amelyben * 
szociáldemokraták számára is három helyrt 
biztositottak. A szavazás rendben folyt, min
den komolyabb incidens nélkül. A választót 
eredményét a késő éjszakai órákra várják.

Három bizottsági tag megválasztása már 
puhít kun, —u

tekintve, hogy ezek mindkét listáit Síérepel- 
nek. A három megválasztott: dt. Emődy Láítíó 
törvényszéki tanácselnök, dr. Nagy Béla ügy
véd és dr. Prlhoda László orvos.

A megyei és környékbeli választások 
eddigi eredménye az, hogy Széli 3ötbe! főit- 
pánt négy helyén választották íneg. Megválasz
tották továbbá: dt. Görgey látván, báró Lóiig 
Boldizsár, báró Maillot Nándor, Szepesy Oéíl 
országgyűlési képviselőket, valamint gróf 5í- 
rénui László éá gróf Majláth jóíSéfet. A m* 
gyében egyébként ciaknétit mindenütt a hiv*4 
talos lista győzött, kivéve Tarcdton, ahol a hi
vatalos listán nem jelölt Ttibay Kálmán Ma
gáim Azott jegyzőt, Tolcsván, ahol Máttér Gétt 
római katolikus plébánost és végűt Lácátt, 
ahol Kató János tanítót választották meg, akik 
ugyancsak nem Szerepelnek a hifatrtWs listán.

Miskolc, november 3.
Éjjel 1 órakor fejeződön be • szavazatot 

összeszámlálása. Negyvennyolc mandátum közül 
36-ot a kereszténypárt nyert el, a liberális-— 
szociáldemokrata-blokk csak 12 mandátumhoz 
jutott. Reisinger Ferenc két kerületben Is fel
lépett, mindenütt kibukott.

KlskúnfriegyhMta, november 3.
A kiskunfélcgyházai körzetben, amelyhez á 

szomszédos tanyák is tartóznák, ette nyolc 
órakor lezárták a szavazást. A szavazatok ősz- 
szeszámlálása folyik. Az eddig ÖsJzészámlaB 
szavazatok közül 4039 a nemzeti párt ietölt- 
jeire esik, mig az eltehzéki listára leadott sW- 
vatatok száma 2928. Még két tányaréSzletböl 
nem érkezett hé Jelentés. Végleges eredmény 
reggelre várható.

Esztergom, november $.
A szavazást mindenütt befejezték. A szavaza

tok össtfesiámlálásrt folyamatban van. Az ed
digi összeszámlálás alapján

biztosra veszik a hivatalos lista fölényes 
győzelmét.

A tatabányai választókörzetben a fiH*Wlo< 
lUta, amelynek vezetője a bánya vezérigazga
tója, kapott Igen nagy többséget, mig a stoef- 
álaemokrata külön lista száz és egynéhány 
vatatot kapóit. Végleges eredmény holnap reg 
gélre várható.

Szekszárdorí a hivatalos lislaaa hetven 
léka győzött. A szociáldemokraták közül az ed
dig Összeolvasott szavazatok szerint Öten kerül
nek be a törvényhatósági bizottságba.

fín/dii a hlvdtálbs lista mtritcgy hyolcVMK" 
százalékig érvényesült.

Makón is a hivatalos lista jött be.
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Elfogták a miskolci csonkakezu 
beffirOkiráiyt,

Miskolc, november 3.
(A Hétfői Napló tudósítófától.) Most ér

kezett meg Miskolcra a gyulafehérvári tör
vényszék jelentése, amelyben közli, hogy 
román megszállt területen elfogták a mis
kolci betörőkirályt.

A múlt évben három hét leforgása alatt 
betörés történt Miskolcon. A rendőrség 

megindította a vizsgálatot s megállapították, 
hogy

a betöréseket Révész Kiss Gyula csonka
kezű építést rajzoló követte el.

Detektívek mentek a lakására, Révész azon
ban megneazelte a dolgot és megszökött. 
Lakásán megtalálták a betörőszerszámokat 
és a betörésekkel szerzett zsákmány egy ré
szét. A rendőrség számított azonban arra, 
hogy visszajön Miskolcra, s állandóan figyel
ték lakásának környékét. Pár nap múlva 
valóban meg is jelent a ház körül.

Autón érkezett,
ugylátszik, nem tudta még, hogy leleplezték 
és a zsákmányt akarta magával vinni. Ab
ban a percben, mikor a detektívek előléptek, 
hogy elfogják, Révész Kiss Gyula revolvert

Mentők szállítottak el egy dü
höngő, idegbeteg urilányt az 
orvosprofesszor rendelőjéből

Ax apa azt gyanítja, hogy szerencsétlen leányát 
egy fiatalember hipnotizálta

Megdöbbents családi tragédia érkezett el 
utolsó állomásához vasárnap délelőtt, mikor 
a vörös zászJós mentőautóm obi! az egyik jó- 
nevfl fővárosi orvostanár rendelőjéből egy 
feltűnően szép, fiatal nrilcányt szállított ki a 
budai zárt elmegyógyintézet vastag kőfalai 
mögé.

A vasár nap reggeli vonattal érkezett meg 
Budapestre Szolnok környékéről Ilatiff Jakab 
tekintélyes terménykereskedő feleségével és 
25 esztendős leányával. A feltűnően szép úri
lányon néhány hónap óla búskomorság vett 
erőt, eintasitott magától minden ételt, senki
vel nem akart érintkezni és

minden felvilágosítást megtagadó11 a külö
nös változás okaira vonatkozóan.

Szüléd nem tudták mire vélni az addig vig- 
kedflyü és a társasélet örömeit szerető urilány 
hirtelen metamorfózisát s miután a családi rá
beszélés éa az anyai könyörgés semmit nem 
használt — elhatározták, hogy orvoshoz for
dáinak vele. Eleinte a szolnoki orvosok pró
bálkoztak a gyógykezeléssel, miután azonban 
ez semmit sem használt, a szőlők a napokban 
elhatározták hogy

feljönnek a leánnyal Budapestre
s egyik legkitűnőbb ideggyógyászunkat keresik 
fel konzultálás végett.

így ia történt. Ma délelfttt a kétségbeesett 
szülők a teljesen apatikusan viselkedő leányuk
kal el is mentek az orvostanárhoz és miután 
vasárnap lévén, a klinikai rendelés szünetelt, 
lakásán keresték azt fel.

Az orvosprofesszor az apa előadását meg
hallgatva, foglalkozni kezdett a beteggel. A 
fiatal leány alig néhány percig tartózkodott az 
orvos rendelőjében, amikor onnan

Leszurta a legjobb barátja
Az életveszélyesen sérUlt ember nem akarja 

elárulni merénylőjének nevét
Vasárnap reggel 7 óra tájban, hangos se- 

gélvkiáltás verte fel Pesterzsébeten a Mária 
ucca 5. számú ház reggeli csendjét. A se- 
gélykiálíás Zehetz Aliiul 12 éves hajcsár la
kó szobájából hangzói!. A házbeliek oda
rohantak és Zehetz Antall a szoba padlóján 
heverve,

CSOKOLÁDÉ
A legkényesebb fogyasztó: a 
turista magával viszi vándor
lásaira. A dolga után siető 
városi néhány falat csokolá
déval üdíti magát A munkás 

x és földműves különösen meg
becsüli a csokoládét nehéz 
testi munkájánál.
MEINL GYULA R. T.

Kakaó- és csokoládégyár

rántott, s rákiáltott a soffőrre:
— Teljes sebességgel Nyíregyháza felél
A soffőr egy pillanatig habozott,
Révész azonban halántékához szegezte ■ 
revolvert és Igy kényszeritette, hogy 

gyors iramban hajtsa az autót.
Mire a detektívek autóhoz jutottak és ül

dözésére indultak, a vakmerő betörő eltűnt 
előlük. Mint utóbb kiderült, sikerült is neki 
revolverrel a kezében kényszeríteni a sof
főrt, hogy Nyíregyházára vigye, ott aztán le
ugrott az autóról és elmenekült.

Sokáig nem hallatszott hir Révész Kiss 
Gyuláról, mig most megérkezett a jelentés, 
hogy

elfogták román megszállt területen, 
ahol szintén több betörést követett el. A 
gyulafehérvári törvényszék elé állították, 
amely

hatévi kényszermunkára Ítélte.
A miskolci ügyészség a hir alapján megindí
totta a kiadatási eljárást és ha ottani bünte
tését kitöltötte, a magyar biróság fogja fele
lősségre vonni.

borzalmas, velő trázó sikoltások battataKot 
tata ki, majd ■vcgcsörömpölés, nehéz tór- 
gyak zuhanása varite fel a lakás csöndjét.

A szerencsétlen vrBeány ugyanis hirtelen dű- 
höngeni kezdeti a rendelőben.

A professzor könyvespolcán álló hatalmas 
japán kristályvázákat a földhös vágta, 
egyikkel bezúzta a sarokban álló velencei 
tükröt, majd a földre vetvén magét, ruháit 

kezdte leszaggatni magáról.
A berohanó személyzet mindenekelőtt ártal

matlanná tette a dühöngő pácienst, a tanár pe
dig a mentőkért telefonált, akik néhány perc
cel később megjelentek a mérlegutcai rendelő 
l»en. A nienlőorvos sem konstatálhatott másl. 
mint amit az egyetemi tanár niár megállapí
tott, hogy a terménykereskedő leányát zárt in
tézetbe kell számtani. Pár perccel később, 
miután előbb csillapító injekciót kapott, a 
mentők hordágyra tették a beteget, majd a 
kétségbeesett szülők az autóba szállottak s el
robogtak a budai magán-elmegyógyintézetbe.

Itt azonban nem ér véget a családi tragédia, 
amelynek utolsó fejezetei egyáltalán nem tar
toznának a nyilvánosság elé, ha annak nem 
lenne rejtélyes háttere. A szerencsétlen uri- 
leány édesapja ugyanis bűntényt sejt leánya 
lelki katasztrófája mögött, mert azt hiszi, hogy 

gyermekét egy általa ismert fiatalember 
hipnotizálta.

Ennek lett volna következménye a leány lelki 
összeroppanása. Az apa ma délután visszauta
zott Szolnokra és a rendőrség utján tesz lépe
seket arravonatkozóan, hogy most már bűn
vádi utón tisztázódjék, hogy vájjon ki és mi 
okozta a feltűnő szépségű fiatal urileány tra
gikus szerencsétlenségét.

átszűrt mellel találták.
Azonnal értesítették a mentőket, akik az 
életveszélyesen sérült embert beszállították 
a Szent István kórházba.

A rendőrség nyomozást indított az ügy
ben, de a Mária uccai házban nem tudták 
megállapítani, hogy voltaképpen mi történt. 
Zehetz Antal nőtlen ember, aki magánosán 
lakott kis egyszobás lakásában. Detektívek 
mentek ki a Szent István kórházba, hogy 
ott kihallgassák a súlyosan sérült embert. 
Zehetz Antal a délelőtti órákban eszméletén 
volt és a rendőrség érdeklődésére elmon
dotta, hogy kora reggel meglátogatta a leg
kedvesebb barátja, hosszasan elbeszélget
tek, majd vita támadt köztük és

a legkedvesebb barát előrántott zseb
késének a pengéjét belcdöfte a hajcsár 

mellébe.

Margitsziget
Szidnia • szanattrlum 

DMtts konyha * vizByAgytnMzet
Srobák (hlrtrg . mrteeviz, telefon atb.) 8.— P-től, fflr 
dőanobővel 1O.- P. Negyazer! etkexért penzió 8— P

Egész iáién at nyitva!

szenzációt keltő cikkeket soroztunk be 
két olcsó árcBoportba!

Hölgyek részére:
Divatszínű antilop- és lakkcipők különféle formák
ban és kivitelben. Változatos színösszeállítások

P 25.50 és P 29.—
Férfiak részére:

Barna és fekete fél- és magasszárú cipők dupla 
és szimpla talppal, divatos Tormákban

P 25.50 és P 29.—
Férfi lakk félcipők különféle divatos formákban

P 29__
Női hócipő 

P 9.80
Lakk- és színes női hőcsizmák 

P 24.-
- Vidékre pontos postai 

—szállítás!

A detektívek felvilágosítást kértek a szúr- I A detektívek nem faggathatták tovább az 
káló jóbarát kilétére vonatkozóan, Zehetz1 életveszélyesen sérült embert, aki nem sok- 
Antal azonban kijelentette: kai később elvesztette eszméletét. A detek-

— Csak nem gondolják, hogy elárulom livek most más módon igyekszenek meg
ír legjobb barátomat. állapítani, hogy ki volt a szurkáló jóbarát.

Uj módszerrel 
táplálják az éhségsztrájkoló 

kommunistákat
A különböző fegyintézetekben letartózta

tásban levő, kommunista foglyok, mint is
meretes, néhány héttel ezelőtt éhségsztrájkot 
kezdtek és bár a hatóságok mindent elkö
vettek a sztrájk letörésére s mesterséges 
utón táplálják a foglyokat, két fcgyenc az 
éhségsztrájk következtében meghalt.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap ér
deklődött

illetékes helyen
arról, hogy az éhségsztrájkkal kapcsolatban 
milyen ujabb intézkedéseket határoztak el 
és milyen eszközökkel akarnak gátat 
emelni a renitens politikai foglyok éhség
sztrájkjával szemben. A következő felvilá
gosítást kaptuk:

— Az éhségsztrájk kitörése után azonnal 
megkezdődött a foglyok mesterséges táplá
lása s azonnal megindult a legerélyesebb 
vizsgálat annak megállapítására, hogy mi
lyen külső behatások alapján határozták el 
csaknem egyszerre különböző letartóztatás: 
intézetekben lévő politikai foglyok nz éh
ségsztrájkot. Ez a vizsgálat eredményre is 
vezetett és bár egyelőre még nem közölhetők 

ALI A DÍVA?
A „DÍVA" egy szervezet, amelybe nem kell belépni 

és ahol nem kell tagsági dijat fizetni.
Több száz ismert budapesti kereskedő tartozik a „DTVA“ kötelékébe és ha On rendes 
megszokott vásárlásai alkalmával vásárlásainak összegét ezeknél a kereskedőknél 

feljegyezteti a
„DIVA“ bevásárlási könyvbe.
I W í» V ír. W U* 1 P« színházjegyet, hirlapelőfizetést, vasúti jegyet, sváb- ZUwmmmwmLkmmmmm hegyi week-endet, siófoki nyaralást teijes ellátással 
Vásároljon tehát mindig „DÍVA11 BEVÁSÁRLÁSI KÖNYVVEL, 

nem ad ki egy fillérrel se többet és mégis értékes ajándékhoz Jut!!!
Kérjen „DIVAU VÁSÁRLÁSI KÖNYVET a dohánytőzsdében, a szállodai portástól 
a DÍVA kötelékébe tartozó kereskedőktől és a DIVA központjától, Budapest, Város 

ház-utca 14 szám. Telefon: 890—88.
A DÍVA BEVÁSÁRLÁSI KÖNYV egy pengőbe kerül, de ezt az egy pengőt már 
első bevásárlása alkalmával a DÍVA központja a kiutalt kedvezményen kivü» 

készpénzben visszafizeti Önnek.

a nyilvánossággal a vizsgálat konkrét rész
letei, azt azonban közölhetjük, hogy

sikerült kikutatni, hogyan keletkezett 
az egységes éhségsztrájk és kiket terhel 

a felelősség ezért.
— Ami a sztrájkoló foglyok mesterséges 

táplálását illeti, erre vonatkozóan már úgy
szólván a sztrájk első óráiban megtörténtek 
az intézkedések, most azonban

uj módszerrel táplálják a különböző 
fegyintézetekben a sztrájkoló foglyo

kat.
Az igazs.ágügyminisztérium vizsgálatának 
sikeres eredményeképpen

ujabb és az eddiginél is erélyesebb In
tézkedések fognak történni, ha az éh

ségsztrájk tovább tart
— Egyébként különböző fegyházakból 

olyan jelentés érkezett már, hogy
az elmúlt napokban több fogoly ha

gyott fel az éhségsztrájkkal, 
úgy hogy e pillanatban az a helyzet, hogy 
a sztníjkolók száma csökkenőben van.
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A budapesti hatóságokhoz is megérkezett 
vasárnap az a megkeresés, amelyet a zágrábi 
rendőrség küldött ide egy vakmerő politikai
merénylő felkutatására, aki bűntársával 
együtt

háromszoros gyilkosságot követelt el 
Zágrábban.

Babits Iván, a zágrábi hurrát nacionalis
ták titkos szervezetének egyik legvakmerőbb 
tagja, aki Schegl szerb nacionalista szer
kesztőt annakidején meggyilkolta. A gyilkos
ság elkövetése titán Babits elmenekült és a 
rendőrség széleskörű nyomozást indított 
felkutatására. A detektiveknek rövidesen 
sikerült megállupitaniok Babits lakását. Két 
detektív állott lesben a lakát előtt és ami
kor látták, hogv Babits huzatér, behatoltak 
hozzá Aliban a pillanatban, mikor a detek 
tivek elölt felpattant az ajtó,

gyors egymásutánban két revolverlövés 
dördült d éa a két detektív véresen 

esett ÖMae ax ajtó küszöbén.
A lövéseket Rabits adta le a rendőrség em
bereire, akik közöl az egyik még a hely
színen azonnal meghalt, a másikat pedig 
mlyos, életveszélyei sérülésekkel srállitották 
kár házba.

Az újabb gyilkosság szinte lázba hozta az 
egész várost és a zágrábi rendőrök már

éjjri-aappal kutattak Babits után, 
akinek a detektívek leiövéae wtán újból si- 
került elmenekülni. Egy külön detekttv- 
esoportot mozgósítottak és egész sereg rend
őrtisztet bíztak meg a nyomozás munkájá
val. A nyomozó detektívek és rendőrtisztek

megállapították, hogy
Babits Ilranllovits Mllenko nrvü barát
jával együtt ölte meg a srerb szerkesztőt 

és Hranlpvits ott volt a lakásban, amikor 
a detektiveket lelőtték. Megtudták a rendőr
ség emberei art is, hogy Babits az njabb 
gyilkosság után flranilovits lakásán rejtőz
ködik. Néhány nappal ezelőtt az esti órák
ban őt rendőrtiszt és öt detektív felhozott 
revolvere'kel lesbe állott annak a háznak 
az ndvarán. ahol flranilovits és Babits lak
tak.

Az ndvarmik csaknem minden egyes 
zugában eg.v-egy rendőrtiszt, vagy de

tektív rejtőzött el
és abban a pillanatban, amikor a két gyil
kos belépeti az udvarra, rájuk rohantak a 
rendőrtisztek és a detektívek. A következő 
peretekben egvik rcvolverlövés a másik után 
dördült cl és

valóságos revolverharc kezdődött a me
rénylők és a rendőrtisztek között.

Az izgalmas revolverei küzdelem azzal ért 
véget, hogy egy rendőrtiszt, Trenszky Károly 
holtan terült el az udvaron, míg Babits új
ból elmenekült.

Hranilovltsof azonban sikerült n utcán 
elfogni

és összekötözve a zágrábi rendőrségre szállí
tani, Babits ellen körözőlevelet adtak ki és 
nem csak egész Szerbiában, hanem Magyar
országon, Romániában, Csehszlovákiában 
Ausztriában és Németországban is keresik a 
vakmerő merénylőt.

hitelezők jogos érdekeinek
* elírd .dóéi wrmbrn bál- 

rányba kerülnie.
Nem látjuk okát annak, hogy ha például az 
adós vagyonának egy részét bünöa utón elrej
tette, vagy elidegenítette, miért ne szolgálhas
son a megmaradt vagyon a hitelezők kielégíté
sére abban a teljes mértékben, amelyben art a 
kényszeregyesaég a csőddel szemben lehetővé 
teszi. A esődön kívüli kényszeregyességröl szóló 
rendelet

egyenesen arra kényszeríti a hitelezőket, 
hogy a kényszeregyességi eljárás során ne

negyea firtassák ax adót visszaéléseit, anrt 
ellenkező esetben könnyen megtörténhfH^ 
hogy megnyitják a esődőt ét ők [árnak 
ital. Nézetitek szerint tehát elsősorban bmm 
kell változtatni a kényszervgyességi rendSJ 
nek azt az intézkedését, amely az adós csalfeg 
eljárását, vagy egyéb visszaéléseit a kényig 
egyezségi eljárás megszüntetésének okává lesd, 

Kényszeregyességet a vétke* és vétkeata 
gondatlan adóssal Is lehessen kölni,

ha a hitelezők törvényszerű többsége ezt u. 
kívánja. A megtorlás viszont a visszaélésekS 
el ne maradhasson al bnn az esetben sem, ha 
a kényszeregyesség létrejön.

Habibullaht és két fivérét is 
kivégezték

Kew-IMM, Bsrvember 1 '
Ideérkezett jelentések megerősítik, hogy Batel-Szakact, aki Ilablbullah néven több- 

hónapon át Kabulban uralmon volt, két fivérével és több hívével együtt Kabarban ki* 
végezték.

Az elhagyott férj erkölcsös élet
tel köteles visszavárni feleségét

A Kúria u.| válóperi joggyakorlata

A Tattersall állatorvosa állítólag letartóztatott 
egy lókereskedöt, aki kártérítési pert indított ellene

Krdekes fa ritka kárt éri tód port tárgyalt a 
központi járásbíróságom Árvay ár. jAráabirósági 
■krinök. A per eiöaményeit Schmartx Gábor IÓ- 
kereskedő, a felpere* • következőkép mondotta

Ez év júliusában a Tattereallban tartolt lóvá
sár során alkudozásba bocsátkozott egy Schei- 
riny nevű fuvarossal, az alkudozásból szóváltás 
keletkezett, mert a fuvaros axi állította, hogy 
az eladásra kinéit ló vak. ami elten « kereskedő 
tiltakozón. A hangos civakodáara odalépett 
Őráes látván dr. felügyelő Mlatcrvo*.

letartóztatta a kereskedőt.
majd rendőrt hívott, akit utasított, 

kísérje a kapitányságra
A rendőr teljesítette a hatósági személy uta- 

Mtfaát, elóóllitotta ■ lókereskedőt a X. kerületi 
kapitányságra, ahosmsa azonban

hofty

bűncselekmény hiányában azonsat saaha- 
donb öcs á tót ták.

Schvrartz a hcroehurca miatt sok időt vesztett, 
úgyhogy mire visszatért a rendőr .végről a ló
vásárnak már vége volt ét lovait nem tadta ér
tékesíteni. Ebből sulyos kára származott s en
nek megtérité.vére pert indil >tt az állatorvos 
ellen.

A tárgyaláson az állatorvost Felgler Károly 
dr. tiszti ügyész képviselte, aki tagadta, hogy 
Szűcs István a lókereskedöt letartóztatta s hogy 
a rendőrt az előállításra kérte volna fed. Azt is 
bizonyítani akarta, hogy a lókereskedöt semmi 
veszteség nem érte, mert lovait még az nap ed
adta. Árvay járásbirósági alelnök a tények tisz
tázására * főként, hogy az állatorvos adott-e 
tényleg utasítást Schwartz Gábor elöállitására 
bizonyítást rendelt el és ennek foganatosítása 
végett eibalasztotta az ügy tárgyalását.

A csalárdul eljáró adóssal is lehessen
kényszeregyességet kötni,

— követeli az igazságiigyminiszterhez intézett felterjesztésében 
a budapesti Ügyvédi Kamara

A kénynreregyességi rendeletnek az az alap
gondolata, hogy a kényszeregyesaég jogked 
vsgményét csak olyan adós vehesse igénybe, 
aki kifogás alá nem eső magatartásával erre 
méltónak bizonyult. Az az adós, aki megszö
kött, aki büntetendő cselekményt követeti el, 
vagy rosszhissemü magatartásával hitelezőit 
megkárosította, nem vezetett könyveket, vagy 
sgyéti mulasztást követett el,

Becs köthet hány sxeregy ességet,
■aég ha na síjárás meg fa induM ellene és 
■aattef « MMeaők többsége az egy esség eljo- 
gadáea assürtt adta is le szavazatát. A buda
pesti ügyvédi Kamara most a fizetésképtelen 
afal büntetőjog reformjával kapcsolatosan 

felterjesrtést intéseit
ss ifaxságögymlnisxtrrhei és abban a mostani 
állapottal isimben

haretekegyeneat afleakeső AlUspoatot fsg-

intézményt. Ea a 
hKeleaőt érdek 

pedig egyaránt fenforog a becsületes és a 
lárdul bukott adóssal szemben éa mi sem 
juk okát találni annak, hogy miért kelljen a

CS*- 
tud-

l

A faiterjesstósbm m Ügyvédi Kaumra a köre* 
hatók el mondja:

— A kényszeregyesaég rendeltetése szerint 
mb kedvezmény a bajba jutott adós Máméra. 
Talajdonképenl célja az, hogy a hiteleaŐk a 
követelések jelentékenyebb részének elveszté
sét Jelentő előd elkerülésével követeléseik 
menthető réttét megmenthessék és hogy ax 
•dós gazdasági élete, ha csak lehet ne semmi
süljön meg. Elsősorban a hitelezők helyesen 
Mfogott érdeke követeli a kényaaaregyeMégi

MU5ICÍ flTKÖtfW
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Széles körökben ismeretes, hogy a magyar 
kir. Kúria a legutóbbi időben a házasság fel
bontása körül a legnagyobb szigorúsággal jár 
el és a házasságot még az esetben is, ha a fe
lek egyike hibát követett el, csak akkor bontja 
fel, ha r másik fél életmódját éi egyéniségét 
tekintetbe véve, • házasélet további folytatása 
lehetetlennek látszik. A Kúriának az njabb íté
letekben kifejezésre jutó ea az álláspontja a 
legutóbbi időben azután oda fejlődött, hogy 
mindkét házasféltől a csatád! élet tisztasága 
érdekében

a telje* tataktaágot és köteteMégtedfaá 
követelt meg.

Ennek az újabb gyakorlatnak rendkívül érde
kes hajtása az az ügy, amelyben mo*t hozott 
ítéletet a Kúria Wesztetmayer-kankcna.

A keresetet egy Baranya-megyei földbirto
kos indította feleség* ellen fa előadta azt, hogy 
ax asszony őt még 1920-ban, a kereset indítása 
előtt két esztendővel minden jogos ok nélkül 
elhagyta. Kérte ennek következtében a bírósá
got, hogy a házasságot az asszony hibájából 
bontsa fel.

A feleség a férj előadását minden tekintet
ben elismerte és elismerte art Is, hogy semmi 
jogos oka nem volt arranézve, hogy a házas
együttélést megszakítsa. Arra hivatkozott azon
ban, hogy férje sem viselte magát kellő módon, 
mert közvetlenül a válóper megindítását meg
előzőleg egy nőhöz költözött, akivel együtt él- 
Férjének ez az eljárása a házastársi köteles
ség sulyos megsértése és ennek következtében 
urának nincsen joga arra, hogy ellene válópert 
Indítson,' mert art csak a nem vétke* félnek 
van joga indítani.

Az adóbíróságok a házasságot az asszony hi
bájából felbontották, mert arra az álláspontra 
helyezkedtek, hogy a fér/ esetleges vétkessége 
nem befolyásolja annak a ténynek ax igazsá
gát, hogy az asszony saját beismerése szerint 
is férjét évekkel azelőtt jogosnlatlanal és kellő 
indok nélkül elhagyta.

A Kúria ezt a döntést megtxfWoztotffa éa a 
férj keresetét elatnsitotta. Az ítélet Indokolása 
szerint a házasság erkölcsi tartalmából fo
lyik, hogy

a férj a különélés alatt I* olyan életet kö
teles folytatni,

fiojyp felesége visszatérését és a házassági 
együttélés helyreállítását ne gátolja meg. A 
Kúria megállapította, hogy a férj a per meg
indítása ulán egy növel összeköltözött. Ez a 
magatartása a különélés alatt is megőrzendő 
hitvesi hőség sulyos megsértése és igy alkal

mas arra, hogy ax os&zeny fi alánén aisszoM- 
rését és a házasság folytatását usegakadátyoxsa, 

Attól a perctől kezdve, hogy a férj egy ids- 
yen nővel vadházasságot létesített, feieségéntÜ 
távolléte jogossá lett, habár eredetileg mindsa 
ok nélkül való elköltözése jogosulatlan h volt 
Miuthogy pedig a férj ezzel a magatartásával 
az asszony visszatérését lehetetlenné tett*, 
nem lehet a házasságot azon ez «op«u fő
bontani, hogy a nő jogos ok nélkül hagyta d 
férje házát. ▼. J.

példát és használja rádiójában 
a magyar gyártmányú

mert készüléke csak velük ad 
tökéletes vételt

Nagyfrekvencfa-erőflitő 
Bllenállásos erősítő 
Detektor

Dotektor
Kisfrekvenda erősítő
Oszcillátor

PUG75
Egyenirányftccső anódpótlóba

P414I lT I c i'.vette nhltóaű)
Vőgorőnítő

„Egyeuáriunu rádióból váltóáramú te!epnélküli készülék*4 című füzetünket ingyeti 
megkaphatja bármely rádlóssakttzletben.

áfaptttatetl 1»MUSUBZEVB

Kárpitosain, vas- 
és rézbutorgyára

©ICWNESt .1AWOS
Suaspesi, ErzseMi-Komt 20.

Vagy xataJóxiist <0 tilt sllenáben pafía béraentvs sálé®

Sertés, marha, composz- 
tőzeggel kevert fiikal

trágyát
lezjutányosabban szállít:

Mllelmann Géza
VII., Aggteleki-utca 2/ATelefon
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A RAkúczhutl feleseggyiikos 
borúéig felgyógyult és vasár- 
nap letartóztatta a rendőrség
Borzalmas ramnézue, hogy úiathen maradtam - 

vallotta a gyilkos
Körülbelül két héttel ezelőtt a Rákóczi út 

H. számú ház lépcsőházában borzalmas 
családi dráma játszódott le. Hügel Antal 
borbély agyonlőtte a feleségét, azután maga 
ellen fordította a fegyvert és mellbe lőtte 
magát Az életveszélyesen sérült hitvcsgvil 
kost a mentők a Rókus kórházba szállítot
ták és ott Hügel Antal, a gondos ápolás 
eredményeképpen

teljesen felgyógyult.
A kórház vezetősége jelentést tett a főkapi
tányságnak és

vasárnap délelőtt detektívek állították 
elő a Rókusból

Hügel Antalt a főkapitányságra.
Hügel Antalt a sérülési osztályon * észle

lésén kihallgatták. Elmondotta, hogy nézet
eltérések támadtak közte é,s a felesége kö
zött. amelyek főleg anyagi természetű okok
ból származtak. A folytonos szóváltásnak 
az lett a következménye, hogv Hügel Antalt

Verseny futás az alagutban 
a robogó vonattal

Miskolc, november 3.

(á Hétfői Napló tudósítójától.) Borzal
mas körülmények között lejátszódó halálos 
szerencsétlenség történt tegnap a rudabányai 
alagutban.

A Rudabánya-bányatelephez tartozó ipar
vágány 120 méteres alaguton halad keresz
tül.

Az alagút teljesen szűk, csak annyi 
hely vau benne, hogy a kis vonat ke

resztül haladhasson rajta,

gyalogosok nem mehetnek végig az alag
uton. Tegnap hajnalban 3 órakor indult el 
a kisvonat Rudabányáról a vasúti állomás 
felé. Ugyanekkor a bányatelepre igyekezett 
Káposztás István bányász. Káposztás nem 
tudta, hogy ebben az időben vonat jön a 
bánya felől, s hogy az útját megrövidítse, 
letért az útról és nekivágott az alagútnak. 
Jó darabot haladt már előre, mikor befor
dult az alagútba a robogó kisvonat.

A szűk alagutban nem lehetett kitérni 
előle,

Gyanús körülmények között eltűnt 
négy kis leány

Erélyes nyomozást indított a rendőrség a vasárnapi 
tömeges eltűnések ügyeben

Vasárnap folyamén tömeges eltűnéseket je- 
hniettek be a főkapitányságon. Fiatal diákok, 
kisleányok, meglett emberek hagyták el olt- 
hornrkat, legtöbbnyirc ismeretlen okokból és a 
rendőrség egész sereg detektívet mozgósított a 
titokzatos eltűnések 'elderitésére.

Újpestről, a Liszt Ferenc-utca 4. síim alatt 
kérő lakásáról Tóth Nándor József építési vál
lalkozó bűnt el már a bét közepén. Feleségének 
azt mondotta, hogy üzleti ügyben Szekszárdra 
utazik. Szombaton kellett volna visszatérnie. 
De mert nem jött haza, felesége táviratozott 
SzeáiEárdra, ahonnan axt a választ kapta, hogy 
Tóth Nándor Józsefet ott a hét folyamán senki 
•em látta. A titokzatos eltűnés bejelentése után 
detektívek kezdték meg a nyomozást és ekkor 
■s építési vállalkozó irodájában egy irómap- 
pába rejtett búcsúlevelet találtak, amelyben 
megható hangon közli a vállalkozó a feleségé
vel, hogy mire e sorok kezébe kerülnek, férje 
már nem lesz „e gyarló földön". A búcsúlevél

Fényes Marcel
VE kér., Teréz körút 84.
URIDIVATÁRU ÜZLETEBEN
meglepő olcsó írtán kophatok:
Remek kvitelüdejalene,oxford ósratiné
PyjamAk...........  20—29-29 P

Különleges „oybelln
Htetkabútok ........... 29-40 P
Boreallno kalapok........... 20 P
la flanel Ingek . ........... 12 P
NyakkendönjdonaAgok .. S P 
Ne mulassza el e kitűnő vá
sárlási alkalmat és tekintse 
meg nyakkendőujdonságalmat 

otthagyta a felesége Többizben kérlelte az 
asszonyt, hogy térjen vissza hozzá, azonban 
Hügelné hallani sem akart erről. A kétség
beesett borbély elhatározta, hogy véget vet 
a tarthatatlan helyzetnek,

agyonlövi feleségét és ezután önmagá
val Is végez.

Revolvert szerzett és a Rákóczi úti ház lép 
csőházában megleste az asszonyI. Utoljára 
szólította fel. hogy térjen vissza hozzá és 
mikor az asszony elutasította,

végrehajtotta előre megfontolt tervéi.
F.l sem tudják képzelni, — mondotta 

kihallgatása végén Hügel Antal. — milyen 
borzalmas rám nézve, hogy éleiben marad
tam.

A főkapitányságon Hügel Antalt részletes 
beismerő vallomása alapján, előre megfon
tolt emberölés büntette címén helyezték 
előzetes letartóztatásba és vasárnap délután 
átkisérték az ügyészség fogházába.

Káposztás gyorsan megfordult és rohanni 
kezdett visszafelé. A sínek között bukdá
csolva, lélekszakadva szaladt a szerencsétlen 
ember, akinek a segitségkiáltozását a moz
donyvezető nem hallotta, mert a robogó 
vonat lármája elfojtotta a hangját.

Percekig tartott a halálon versenyfutás 
a robogó vonattal.

Már csak néhány méternyire volt Káposztás 
István az alagút szájától, mikor a mozdony
vezető észrevette, hogy ember rohan a sí
neken. Nyomban fékezett, de már késő 
volt:

Káposztás Istvánt közvetlenül az alagút 
bejáratánál elkapták a mozdony kerekei 

éa keresztülgázoltak rajta.
A kerekek mindkét lábát tóból lemetszették. 
A szerencsétlen embert a miskolci Erzsébet- 
kórházba vitték, ahol rövid kínlódás után 
meghalt. A vizsgálóbíró helyszíni szemlét 
tartott és megállapította, hogy a mozdony
vezetőt nem terheli felelősség, mert Káposz
tás István vigyázatlansága okozta a halálos 
katasztrófát.

adatai szerint az újpesti épiiővállalkozó anya
gilag teljesen tönkre néni, rá is fizetett egy 
vállalkozására és a sok gon«i annyira felőrölte 
idegeit, hogy a halálon kivül nem talált már 
más kivezető utat. A rendőrség minden intéz
kedést megtett Tóth Nándor József felkutatá
sára, de ezideig sem élve, sem holtan nem ta
lálták meg.

Rákospalotáról, a Betnlon-utca 8. számú ház
ból Bezdán Béla 16 éves gimnáziumi tanuló 
tűnt el. A rendőri nyomozás megállapítása sze
rint, a fiatal diák azért bujdosott el hazulról, 
mert az iskolában elvesztette tandíjmentessé
gét és ez annyira elkeserítette, hogy barátai 
előtt napok óta öngyilkossági szándékáról be
szélt

Máté István, a Társadalombiztosító Intézet 

32 éra* irodatisztje, napokkal ezelőtt eltávozott 
Molnár-utca 36. szám alatt lévő lakáséról és 
azóta nem adott magáról é leijeit.

Egy iparoámester bejelentette, hogy tizenöt 
és tizenhárom éves két flata' leánya napok óta 
nyomtalanul eltűnt. A szülök annak a gyanú
juknak adtak kifejezést, hogy a leányok távo
zása idegen befolyásra történt A rendőrség 
ezért rendkívüli intézkedéseket tett a két fiatal 
leány sürgős felkutatására.

Ugyancsak két fiatal leányka, két elemi is
kolás barátnő tűnt el rejtélyei módon as el
múlt napokban. Az iskolából együtt távozott el 
a két nyolcéves kisleány napokkal ezelőtt és 
egyikük sem tért vissza szülei lakására. Eb
ben a rejtélyes ügyben szintén erélyes nyomo
zást folytat a főkapitányság.

Tengeri András sz ihoiegéd a Reuter Ferenc- 
utca 15, Krisinger Anna kiszolgáló leány a 
Dob-utca 18., Borza Mária szakácsnő a Csen- 
gery-utca 64. és Csordás Anna szobaleány a 
Horthy Miklós-ut 42. szémn házból tűnt el 
nyomtalanul

A rendőrség mindezekben az eltűnési ügyek
ben nagy apparátussal folytatja a nyomozási

Megalakult 
a francia kormány

Párizs, nov. 3.
A Tardieu-kormány véglegesen megalakult. 

A kormány tagjainak névsora a következő:
Miniszterelnök és belügyminiszter: Tardieu. 

Igazságügyminiszter: bucién Hubert. Pénzügy 
miniszter: Chéron. Külügyminiszter: Briand. 
Hadügyminiszter: Maginot. Tengerészetügyi 
miniszter: Leygues. Földmivclésügyl miniszter: 
Hennessy. Közmunkaűgyi miniszter: Pernot. 
Kereskedelemügyi miniszter: Flandin. Légügyi 
miniszter: Laurent-Eynac. Gyarmatügyi minisz
ter: Pietri. Munkaügyi miniszter: Loucheur. 
Közoktatásügyi miniszter: Marraud. Nyugdíj
ügyi miniszter: Gáliét. Postaügyi miniszter: 
Germain Martin. Kereskedelmi tengerészeti mi
niszter: Boltin.

Kávéházi csata a 
drámai hősnő miatt
Szombaton a késő éjjeli órákban botrá

nyos verekedés folyt le Bicskén a község 
kávéházában.

Néhány hét óta Bicskén tartózkodik Pet
hes Dezső színigazgató színtársulata. A köz
ségben a színház iránt a mai súlyos gazda
sági viszonyok között is oly nagy érdeklő
dés nyilvánítót meg, hogy az egy hírlapra er- 

vezett színi évadot meg kellett hosszabbítani 
s a kis társulat azóta is esténként telt házak 
mellett játszik. Szombaton este a Bolygó 
zsidó cimü darab volt műsoron, amely szin
tén zsúfolt ház előtt került előadásra.

Az előadás után az aranyifjuság vacsorára 
hívta meg a társulat tagjainak egy részét és 
a társaság levonult a Nénieth-kávéházba. 
Késő éjjelig jókedvben maradt együtt a tár
saság, amikor a jó hangulatnak váratlan 
incidens vetett véget. Két fiatalember 
ugyanis

a drámai hősnő miatt összeszólalkozott 
és az összekoccanásnak rövidesen tettleges- 
ség, majd súlyos botrány lett a folytatása. 
Egymásután repültek a borosüvegek, poha
rak, székek a levegőbe. A két elkeseredett 
ifjú összetörte a tükröket, a márványaszta
lokat, úgyhogy rövid percek alatt

a pusztulás szomorú képét mutatta m 
egész kávéház.

Senki sem merte a dulakodókat szétválasz
tani, hanem ijedtükben a csendőrségre ro
hantak segítségért r megrémült kávéházi 
vendégek. Mire azonban a csendőrök meg
érkeztek, a csatatér kiürült, a két duhaj 
fiatalember

motorkerékpáron rlrobogott 
Kézrekeritésük iránt megindult a nyomozás. 

Egy csempészt lelőttek 
a magyar-román 

határon
Békéscsaba, nov. 3.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Vasárnap az esti órákban a csanádme
gyei magyar-román határon a magyar halár
járőr vezetője észrevette, hogy négy ember 
nagy batyukat cipelve átszökött magyar terü
letre. A járó” vezetője utánuk kiáltott, mire 
futásnak eredtek. Erre újból felszólította öltét, 
hogy álljanak meg

■ amikor tovább szaladtak, utánuk lőtt 
A lövés nem talált, a négy férfi tovább szaladt, 
mire a járőr tagjai is üldözőbe vették. Magyar 
és román nyelven újból felszólították őket, 
hogy álljanak meg és miután ujabb felszólí
tásra sem állottak meg,

■ járőrvezető tűzet vezényelt, s egy golyó 
eltalálta az egyik futó férfit, aki Sssze- 

eaett, míg a másik három elmenekült
A járőrvezető intézkedésére Battonyára szál

lították be a megsebesült férfit, aki haslövést 
kapott. Azonnal műtétet hajtottak rajta végre a 
kórházban, azonban már a műtéttel sem sik* 
rölt megmenteni az életét.

Néhány óra múlva meghalt.
A kórházi ágyon kihallgatták a sebesültet, aki 
elmondotta, hogy

Bócs János 17 éves tcmesmehalagl lakos 
» bevallotta azt is, hogy

három társával együtt a határon külön
böző értékeket akartak átcsempészni. 

Társait nem nevezte meg.
A vizsgálat megindult.

Mintaválasztás

Mintatábláink a k3vetbez8 
cégek kirakataiban láthatóki

Városi irodánk :

V., Szent István tér 15
L KERÜLET:

Pál Jakab, Krisztina tár 1.

IV. KERÜLET:
Bárezal András, Szervita tér 2. 
Beck Miksa, Deák Ferenc ucca 15. 
Galambos Dezső. Ferenciek tere 4.
Lakos Ödön és Társa, Petőfi Sándor ucca 20. 
László és Fekete, Petőfi Sándor ucca 16. 
Szende Miksa, Petőfi Sándor ucca 12. 
Fenyves Áruház, Kálvin tér 7.
Gólya Áruház, Vámház kőrút 18. 
Kéve ruházati Rt., Kossuth Lajos ucca 20. 
Kallós és Hegedűs, Bécsi ucca 9.

V. KERÜLET:
Deutoch és Spltzcr, Gróf Tisza István zcca 26. 
Steinfeld Samu, Vilmos császár út 58.

VI. KERÜLET:
Gerő maradékáruház, Andrássy út ' 
Gólya Áruház, Király ucca 52.
GroM Lajos, Király ucca 1. 
Kiéin Antal, Király ucca 53. 
Quitt Lipót, Király ucca 32. 
Scböntag Jenő, Teréz körút 6.

Vn. és VIII. KERÜLET

Fenyves Áruház, Károly körút 10. 
Gólya Áruház, Rákóczi út 38.
New York Áruház, Rákóczi út 42. 
Sebwarz Simon ut., Rákóczi út 2.
Peri Áruház, Thököly út 19. 
Hcrczeg és Fodor, Thököly út 24. 
Rákóczi Nagy Divatház, Rákóczi út 6 
Preísacb Zsigmond, üllői út 59.

ÚJPEST:
Fuchs Bernét.

A további cégek címét, hol m ints választási
táblánk látható, legközelebb folytatólagosul 

közöljük.

DÍJAK ÖSSZEGE:

1300 BBIL\GÓ
Vételkényszer és minden kötelezettség nélkül. 

Gyermekek is résztvehetnek.

Részletek ugyanezen számban megjelent közle
ményben.

(w) dfiílrsLet.



□ HÉTFŐI NAPtő

HÍREK
Két gyermek halálos 
beléndekmérgezése

Mussolini 
vasárnap Rómában 

háborús beszédet mondott
Mnosnbathdty, november 1

(A Hit fői Napló tudósítójától.) Szombat
helyen halálos gycrmekszerencsétlenség tör
tént. Hende István szombathelyi bádogos 
ötéves kisleánya, Hús és Zanl József mun
kás nógyesztendös Aranka leánya vasárnap 
reggel kimentek a Szombathely határa mel
letti mezöségre sétálni. A kél kisgyermek, 
amikor déltájban hazatért heves gyomor
görcsök röl panaszkodott. Mire a gyermekek 
szülei orvost hívtak,

a két kisleány elvesztette eszméletét, 
úgyhogy beszállították őket a szombat

helyi közkórházba.
Ott megállapították, hogv a gyermekek 

a mezőn bel én (leket ettek, amely meg- 
inérgezfe őket.

Hende IIna még mielőtt eszméletre tért 
volna és az orvosok kellő segélyben részesí
tették volna,

megholt,
a kis Zani Aranka állapota is életveszélye-., 
felépüléséhez alig fűznek reményt.

— Hj. Horthy Miklós állapota. Ifj. 
Horthy Miklós állapotában további javulás 
állott be. A kezelő orvosok véleménye sze
rint, bár a beteg már túl van az élet vesze
delmen, még hónapokig tarthat, amig telje
sen felépül. Vasárnap Horthy Miklós kor
mányzó már a kora délutáni órákban felke
reste a Fasor-szanatóriumban flát s a késő 
esti órákig a szanatóriumban tartózkodót! 
feleségével s idősebb fiával, Horthy István
nal együtt.

Időjárási. A Meteorológiai Intézet va
sárnap az időjárásról a következő prognó
zist tette közzé: Változóan felhős, enyhe 
Mfí. esetleg a délnyugati részeken esővel.

— A budapesti ólára fnscló győzelmi ün
nepe. Vasárnap délelőtt 11 órakor a buda
pesti olasz kolónia az olasz fasció Arany 
János uccui helyiségében a Győzelem 11-ik 
évfordulóját ünnepelte. Jelen voltak: Durini 
dl Monza gróf olasz kir. követ és felesége, 
Orilia ezredes katonai attasé, ar olasz had
sereg képviseletében, a követség tagjai és 
az olasz frontharcosok budapesti képviselői. 
Jelen volt számos magyar előkelőség is 
Pignatelli herceg, a fasció titkára rövid be
szédben vázolta az évforduló jelentőségét és 
elismeréssel nyilatkozott az összes hadviselt 
országok katonai erényeiről, különösen a 
magvar katona hősiességéről. Végül Olasz
országnak döntő közreműködését emelte ki 
a világháború legfontosabb eseményeiből.

— A Szász Károly centenárium-bizottság 
alakuló ülése. November 3-án tartotta * Szász 
Károly Centenáriumi Bizottság alakuló ülését a 
Magyar Tudományos Akadémián, melyen szá
mos egyházi és közéleti nagyságunk jelent 
meg. Az alakuló ülésen Balogh Jenő távollété
ben Komin Andor elnökölt, Voinovlch Géza 
Szász Károlyról tartott felolvasásában mél 
falta a költő és iró nagyságái és kegyeletes 
szavakkal áldozott emlékének. Ezután Ravasz 
László püspök mutatott rá Szász Károly mii 
ködésének fontosságára és a fejlődő magyar 
intelligenciára való hatására. Papp Károly 
debreceni egyetemi tanár és Szabolcska Mi
hály hozzászólása után az elnök a bizottságot 
nicgahkiilfnak jelentette ki. A Centenáriumi 
Bizottság magában foglalja a magyar közélet
nek, egyházi és tárai,'dalmi életnek legnagyobb 
kiválóságait.

Imre-vacNora Knloeaán. A Budai Ka
tolikus Kör november 4-én Dréhr Imre 
államtitkár névnapjának megünneplésére 
társnsvacsorát akart rendezni. A bankettet 
péntekre halasztották, mivel ma este Kalo
csán lest Imre-vacsora, amit Vass József 
népjóléti miniszter rendez államtitkára név
napja alkalmából. A kalocsai Imre-vacsorán 
részfvesz Ripka Ferenc főpolgármester is.

— A srlnlgnzgatők küldöttsége Papp ál
lamtitkárnál. A múlt héten beszámoltunk 
arról, hogy a színészek, küldöttségileg jártak 
Papp Dezső államtitkárnál és kérték, hogy 
a magánnlkalmazottl törvényt a színészekre 
is kiterjesszék. Híradásunk után a színigaz
gatók is felkeresték az államtitkárt és kije
lentették, hogy elvileg hajlandók a színészek 
kéréséhez, hozzájárulni, azonban tiltakoztak 
az ellen, hogy bármi is az ő meghallgatásuk 
nélkül történjék Az államtitkár készséggel 
megígérte, hogy ha a dolog aktuális lest, 
akkor a színigazgatókat is meghallgatja.

Kóma, nov. 8.
A győzelem 11 -ik évfordulója alkalmából 

egész Olaszországban lelkes hazafias ünnep
ségeket rendeztek a hatóságok és a lakosság 
részvételével. Rómában az Ismeretlen Ka
tona síremlékére a király képviseletében az 
udinei herceg, továbbá a szenátus és a ka
mara elnöke és Hóma kormányzója koszo
rút helyeztek el Mussolini és a kormány
hatóságok a Santa Maria Angheli baziliká
ban ünnepélyes vallási ceremónián vettek 
részt.

A Duce ezután a hatóságok kíséretében a 
háborús sebesültek és rokkantak hetedik 
országos kongresszusára mont. Amikor a 
rokkantak egyesületének termében megje
lent, viharos ováció hangzott fel.

Meghaló jelenet volt, amikor a rokkantak 
egyesületének elnöke a Dúcénak négymil
liónyi összegről szóló közadóssági kötvényt

nyújtott át, mint az olasz rokkantak aján
dékát, ax olasz államnak.

Mussolini ezután szólásra emelkedett és 
ezeket mondotta: — Sokat beszélnek a vilá
gon a békéről, mondhatnám túlsókat. Ez 
azonban ne ringasson minket semmiféle 
illúzióba ama tényt illetően, hogy

egyetlen állam sem raerrt le ténylege
sen.

Mi olyan nép vagyunk, amely felfelé halad 
— erről mélyen meg vagyok győződve. 
Ebből a gyűlésből felhangzik a kiáltás, hogy 

készek vagyunk njra harcolni, újra 
győzni,

A rokkantak egyesületének tagjai ezután 
impozáns menetben az Ismeretlen Katona 
síremléke elé vonultak.

Este a középületek kivilágításban pom
páztak.

Megtámadják
a dorozsmai választást

Bűnvádi feljelentést is tesz Kiss Ferenc pártja 
választási visszaélések miatt
Szeged, nov. I.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefon- 
jelentése.) Vasárnap délután hirdette ks hi- 
hivatalosan Jerney 7x>itán dr. választási 
elnök a dorozsmai választás eredményét, 
amely szerint 80 szótöbbséggel Steuer 
Györgyöt, az egy séges párt hivatalos jelölt
jét választották meg országgyűlési képvise
lővé a nem hivatalosan jelölt, de ugyancsak 
egységespárti Kist Ferenccel szemben.

— Wolff Károly — a patkányokról be
szélt névnapi bankettjén. A Vigadó nagy
termében vasárnap este banketten ünnepel
ték Wolff Károlyt. Ott volt a főváros egész 
vezetősége, élén Sipőcz Jenő polgármester
rel, aki hosszabb beszédben üdvözölte Wolff 
Károlyt, akit többek között Csillén András 
és Toperczer Ákosné is köszöntöttek. 
A beszédekre Wolff Károly is válaszolt. 
Beszédében azt fejtegette, hogy sulyos hely
zetűnkből nem lehet olyan konzekvenciát 
levonni, amely szerint fel kellene nyitni a 
csatornák ajtajait és újból felszínre engedni 
politikai és társadalmi életünk patkányait. 
Feltűnt. hogy ■ gazdasági válsággal 
kapcsolatos problémákat egyáltalában nem 
érintette beszédében, hanem csupán a ke
resztény erő és a nemzeti irányzat foly
tonossága mellett érvelt. Beszédében azt a 
konklúziót vonta le a jelenlegi helyzet ta
pasztalataiból, hogy a közvélemény kialakí
tásánál nem lehet visszatérni az 1918-as 
forradalmat megelőző korszak elveire.

— Sztojanovits Jenő síremlékének avatása. 
Az Országos Magyar Datosaxövetaég volt orszá
gos karnagya, néhai Sztojanovits Jenő zeoe- 
«zerző síremlékét vasárnap délben leplezte le a 
kerepes! temefőlten. A kegyéletes ünnepség so
rán Schuller Alajos, a Budai Dalárda ügyvezető
igazgatója mondott beszédet, melyben méltatta 
Sztojanovits kiváló érdemeit. A sirkőleleplezési 
ünnepségen több dalárda vett részt Szeghő Sán
dor országos karnagy vezényletével.

— A Royal Pálmakertben minden délután 
— Budapesten először — Steiner Böske mű
vész kvartettje uzsonnahangversenyt ad. — 
Kávéházi árak.

Soványitő kenyér GLASNER MIKSÁNÁL, 
Király-utca 56. Aut. 229—14.

— Honthy Hanna a következőképpen magya
rásta meg a Színházi Élet legutóbbi szénában, 
hogy ml a Filtex-Sevilfa „Mlntaválasrtáau: As 
egyes üzletekben, ahol a FiItex-Sevilla mintá
kat kiállították, bárki kettős levelezőlapot kap
hat. A kettős levelezőlap célja a kővetkező: Az 
egyik lapon szavazzon a pályázó a legjobban 
tetsző három mintára és adja postára. A máso
dikat egy későbbi időpontra tegye el. A Filtex 
közhírré teszi, hány szavazat esett összesen ■ 
három legtöbb szavazatot nyert mintára és me
lyek azok. Találja el és a második levelező
lapon közölje a Filtex-sxel, hogy véleménye 
szerint hány szuvasai esett a három minta 
mindegyikére. Aki a pontot számot eltalálja 
800 pengő jutalmat, aki a pontos számot leg
jobban megközelíti 200 pengőt, a következő 
100 pengő Jutalmat kap. Kiosztásra kerül még 
10 drb 20 pengős és 20 drb 10 pengős jutalom. 
As össees dijak összege 1.500 pengő. Ez a ma
gyarázat olyan tömör és egyszerűen megérthető, 
hogy semmi további hozzátenni valónk nincsen.

— Villamos szerencsétlenségek. Vasárnap dél
előtt Fekete István gyári munkás 7 éves fia a 
Figyelő-utón Újpest felé haladó villamos hú- 
túlsó ütközőjére kapaszkodva utazott, közben 
leesett és sulyos sérüléseket szenvedett. A men
tők a madarásztelepi uj kórházba szállították, 
A József-körut és Práter-utca sarkán Horcsa 
Dániel eipészmester a 6-os jelzésű villamosról 
menetközben leugrott és súlyosan megsérült. A 
mentők a Rókus-kórházba szállitották. — A 
Tclcki-lér saikán Kosa Józsefné 33 éves ház- 
tudásbeli nő a 28-as jelzésű villamosra menet
közben akart felssállani, de megcsúszott és 
viMmeaett Sulyos sérüléseivel a mentők a Kim 

uteM késMAa nánhották.

Az eredmény hivatalos kihirdetésével
azonban nem zárultak le azok a nagy iz
galmak, amelyek mindvégig jellemezték a 
választást. A Kiss-párt ugyanis ugy határo
zott, hogy

megpetíeionálja a választást. de a péti
dón kívül Ismeretlen tettesek ellen bűn

vádi feljelentést tesz 
azon eseményekért, amelyek a választás le
zajlása előtt az éjszakai órákban történtek

— As elszegényedett hadlkölceönkűtvény- 
tulajdonoMk nagygyűlése. A Vasúti és Hajó
zási Club nagytermében népes gyűlést tartot
tak vasárnap délelőtt ax elszegényedett badi- 
kölcsönkötvény-tulajdonosok, akiket Szent- 
Imrey Gábor esperes plébános, Stern Mór ke
reskedő és Vireky Tallián Károly közgazdász 
h ivott össze. A gyűlésen résztvevők elhatároz
ták, hogy jogaik megvédésére országos szövet
séget alakítanak. Felirattal fordulnak az or
szággyűlés mindkét házál)oz, amelyben azt 
kérik, hogy ax 5000 korona névértéken aluli 
jegyzők ia részesülhessenek segélyben. Kérik, 
hogy a törvényhozás 40—50 millió pengőt bo- 
csásaon az égetően sürgős kérdés rendezésére 
a népjóléti miniszter rendelkezésére, mert el
lenkező esetben az önhibájukon kívül tönkre
ment ősjegyzők vagy éhenhalnak, vagy ön
gyilkosok lesznek.

— Súlyos válsággal küzd a magyar aemes- 
fémlpar. A budapesti órúsiparlestület vezető
sége most terjesztette elő a titkári jelentést, 
amely a magyar nemesfémipar sulyos helyze
téről számol be. A jelentés szerint a belföldi 
arányú termelés az év első kilenc hónapjában 
13 százalékos csökkenést mutat, míg az arány
úm behozatal 40 százalékkal csökkent. A bel
földi ezüstárutermelés öt százalékkal kevesebb, 
mig az ezüstáru import 21 méter-mázsáról !2.5 
métermázsára apadt, tehát a csökkenés közel 
50 százalékos. A múlt év októberében a nemes
fémipar 884 munkást foglalkoztatott, ma csak 
648-at és ereket is csak ugy, hogy bevezették a 
négyórás munkanapokat és a háromnapos 
munkaheteket. Az órák behozatala a tavalyi
hoz viszonyítva 35—54 százalékos csökkenést 
mutat.

Pálpusztasalí wimmfiriM ■ I
— Autoburakarambol a tapolcai ország

úton. Nagykanizsáról jelentik: A tapolcai 
autóbusz, amelyen hat utas ült, Gyulakeszi 
és Nagyvázsony között az országúton össze
ütközött egy lovaskocsival. Az autóbusz 
sofförje az utolsó pillanatban fékezett. Az 
összeütközés következtében az autóbusz az 
országot mellett elhúzódó árokba zuhant. 
Az utasok körül hárman súlyosan megsebe
sültek. Ezt a három sebesültet a tapolcai 
kőzkórházba vitték. A másik három utas 
csak könnyebb sérüléseket szenvedett. A 
csendőrség vizsgálatot indított annak meg
állapítására, hogy a sulyos szerencsétlen 
ségért terhel-e valakit felelősség.

— Előadás a grafológia uj irányairól. A gra
fológia uj irányairól érdekes előadást tartott 
vasárnap Fischhof Gyula bírósági írásszakértő 
a Zeneakadémia nagytermében. Előadáséban 
arról beszélt, hogy a grafológia az egyénnek 
nemcsak a külső tulajdonságait, hanem a Jel
lem és a lélek rejtett folyamatait is feltárja. 
Előadását vetített képekkel illusztrálta.

— Egy 00 éves urlasszonyt halálra gázolt 
egy Ismeretlen autó. Ma este a Rákóczi út 
és Aggteleki ucca sarkán egy ismeretlen 
automobil elütötte Königsberg Jakab keres
kedő 60 éves feleségét, aki az Aggteleki 
ucca 17. szám alatt lévő lakása felé közele
dett. Az idős nriasszonyt a mentők súlyos 
fejsebekkel a Rókus kórházba akarták szál
lítani, de a mentőautóban meghalt. A gázoló 
autó soffőrjének kézrekeritésére széleskörű, erélyes nyomozást indított a rendőrség.

Liberális kongresszus
Kolozsvárt — záp- 

tojásokkal
Ma délelőtt kongresszust tartott a üboá. 

iis párt. A kongresszuson 800 delegátust 
részt. A kongresszus résztvevőit a körmén/ 
párti érzelmű tömegek megtámadták fc 
záptojásokkal dobálták meg. A liberális ra 
zelők csak a rendőrség védelme alatt tudtak 
a kongresszus terméből kiszabadulni.

— A leréz* árost polgárok megveodégellk a 
menzáról kiszorult diákokat Ax Országos Ma
gyar DiAfcnyomorenyhitö Akció Ollői-uti men
zájának meg&züntetéee ügyében az Egységes
párti Terézvárosi Társas Kör Dint eh Vidor j. 
nők léte alatt rendkívüli vezetőségi ülést tartott 
Steiner György ügy vetet ő-dnök mdilványára 
elhatározták, hogy ebédre meghívnak • mend- 
ről kiszorult ötven olyan diákot, aki az tgyt- 
ten rendje ellen nem vétett is a magyar jtof 
érdekében tanulmány át komolyan folytatja. A 
vendéglátást fen'..tartják, mig a menza ügye el 
nem dől. A vezetőség ax akció kiterjesztése ér- 
dekében érintkezésbe lép a többi fővárosi tár 
sadalmi egyesülettel és klubbal. Jelentkexjri a 
Terézvárosi Társaskör (Téré*-kőrút 40—421 
titkárságánál lefest.

— Harangszcntelés. Vasárnap dáMőlt a hí
vek ezreinek jelesilétébea ünnepélyesen szen
telték fel az angyalföldi Szent Lázidó egyház
község uj plébániatemplomának huszonöt nfc 
termázsa súlyú harangjait, melyek a plébánia 
hívének Szlezák László aranykostoros harang 
öntőmester műhelyében készültek. Az uj ha
rangokat dr. hK.t záros János érseki belytartá 
áldotta meg nagy papi segédlet mellett, A he- 
rangsnentelési ünnepségen megjelentek Ko
mon nap Tivadar, dr. Petrooácz Gyula ée Irt- 
ger Aladár dr. országgyűlési képviselők. A ha- 
r.ir.ganyák tisztségét Homonnay Tivadarok 
Hufnagel Imréné, dr. Szélig Árpádné és Szta 
rák Lászlóné látták eL Az uj plébániatemplo
mot vasárnap, november 10-én dr. Setééi 
Jusztinián bíboros hercegprímás szenteli fel.

— Halálozás. Vasárnap délben a részvét mgjr 
megnyilatkozása mellett helyezték őrök nyuga
lomra a rákoskeresztúri izr. temetőben Hóra 
oltz Somámé, szak Blockner Amáliát. As d- 
hunytat, akit kiterjedt rokonság gyászol, fc 
Weisz Miksa főrabbi sxtvbea szóló szavakká 
búcsúztatta.

Csak 1 napon!
Ma, hétfőn.

Saját készítményt!, mesteri 
szabású finom fekete vagy 
sötétszürke f ériítélikabát bár
sonygallérral, kifogástalan 
kivitelben 60.— pengéért 
Városibundaszera télikabát 
szőrmegallérral, plüss bélés
sel és paszomány gombok
kal 80.— pengőért készen 
kapható László Sándor kitűnő 
hírnevű iérfiszabóíizletében, 

Rákóczi út 50 szám.
0 A Rlmacaavány—Salgótarjáni Vasmű Bt 

rendes évi kösgyülése részvényenként 7 pengi 
osztalék kifizetését határozta el. 1930 Január h* 
31-lg a réuvényösszevonásból eredő hányád; 
részvények és a még forgalomban levő régi 
részvények aj részvényekre kicserélendők. Ar 
igazgatóságba uj tagul dr. Stein Emilt válási- 
tolta meg.

O Az Unión Naslc nyolc és fél svájci frank 
osztalékot fizet f. hó 2-tól a Hazai Bank Rí
nál Budapesten és a Banque de Paris et <**’ 
Pays-Bas fiókjánál, Genfben.

— Nehéz munkát végeznek a fogak az ételek 
inegrágásánál az élet folyamán A rágás nénit 
munkáját csak hiánytalan fogsor képes elvé
gezni. A fogak épségben tartásából pedig neW 
kell egyéb, mint következetes és okos ápolói 
Több mint 40 óv óta ax emberek milliói a leg
nagyobb eredménnyel ax erősen habzó Ksl<’doBt 
fogkrémet haaxnótjkk.

— A SUUoda MllkertJdMn Móni
teák megkezdődtek. A Royal Bar (Pálmateremi 
újonnan átalakítva megnyílt. Minden délután • 
este tánc. Kiváló amerikai jasz-zenekar játszw*

Dacember elsejére 
beköltözhető lakások Autóbusz és vlU«- 
mos megállónál az Alkotás ess*18, 
számú bérpalotában, teljes comiorits| 

uccal lakás 1850.— pengőtől 
hóromszoba hallos uccal lakás 
2600 — pengőtől kiadók.

Tapéta, csempe, központi ftttés, állandó 
melegvizhzolgái tatás.

Bővebbet a helyszínen vagy Ambrus és Hajnal? ápitéej- 
mérnököknél Móri* Valórlau. 1S.Tol.:
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Uéres cigfflwnaboHi Zalaegerszeg 
határiban tizenhat sebesülttel

Megnyílt Európa egyik legszebb 
szőrme üzlete Budapesten

Zalaegerszeg, nov. 3.
0 Hétfői Napló tudódó jótól.) Vére, ci 

gÜrtyháborn dúlt vasárnap Zalaegerszeg ha
tárában. A háborúságot Horgász Irtván rala- 
egcraxegi cigány idézte elő. Horgász együtt 
é» egy cigányaMzonnynl, de néhány nappal 
ezelőtt elpártolt tőle é» egy Lina nevű 19 
esztendős azép eigánylányhox állt.

El a sserelmi história fölborította a d- 
gányfábor rendjét.

Egyrésrük az elhagyott asszonyt vette párt
fogásba, másrészük az aj pár mellett tar
tott Vasárnap is erről vitatkoztak, a vitat
kozásból veszekedés lett amely verekedéssé 
fajult éi a két tábor egymásnak esett.

Fejszékkel, kapákkal, késekkel, vasvtt 
Iákkal felfegyverkezve megütköztek és 

formális közelharcot vívtak.

Básiky Vilmát 
és Rod la Rocque-ot adó

csalással vádolja az ügyészség-
Rod la Rocque bűne: nem vallotta be, mennyit adott 

édesanyjának és 1400 dollár
Meglepi és számunkra rendkívül érdekes 

hirt közölnek most ez amerikai lapok. A 
hir egy adócsalási ügyben indított eljárásról 
szól, amelynek központjában Dánkg Vilma 
fa férje Rod le Rocque a kitűnő flJmművé
nek állnak.

A Los Angeles i kormányhatóságok azt a 
vádat emelték a mflvészházaspár ellen, hogy 
esaJárd utón

kevesebb jövedelmi adót akartak fizetni, 
mint amennyit kellett volna. 

Ájlttótag szabálytalanul töltötték ki az adó- 
wUomási ivet Így például — hangzik a vád 
— Rod ka Rocque 13.500 dollár jövedelmét 
kiad áznak irta be azon a eimen, hogy ezt a 
pénzt menedzserjének fizette ki, tehát ezután 
nem kell adóznia, holott

Autóval, álarccal, villanygéppel felszerelt nemzetközi 
kasszafúrók garázdálkodtak Debrecenben és környékén

Debrecea, november 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tóee.) A debreceni rendőrség lázas nyomozást 
indított egy vakmerő kasszafuró banda kézre- 
keritéaéra, amely a legmodernebb eszközökkel 
egymásután követte el a vakmerőbbnél trakrne- 
rőbb betöréseket.

Néhány nappal ezelőtt Mező Ármin debre
ceni fakereskedő fatelepén az éjjeliőr észre
vette, hogy

több gyanús férfi ólálkodik as irodahelyi
ség körül.

Mielőtt még az éjjeliőr értesíthette volna a lég 
közelebbi rendőrőrs nemet, az ismeretlen embe
rek megtámadták, száját betömték, összekö
tözve behurcolták a fatelep irodahelyiségébe 
és ott

as összekötözött őr ssemeláttára megfúr
ták a Wertheim-szekrényt, 

amelyből nyolcszáz pengőt vittek el. Az éjjeliőr 
elmondotta a rendőrségen másnap reggel, hogy 
a kassaafurókról nem tud személy leírást adni, 
mert

mind a négyen álarcot viseltek.
A betörök németül beszéltek s csak egyik mon-

A halálra vert 
elektrotechnikus segéd 

titokzatos halála
Bántalmazóját halált okozó súlyos testi sértés elmén 

feljelentette az áldozat apja
Blau Lipót újpesti vUlanyszerelőmcrter fia, 

Rlau László elektrotechnikus hónapokkal ez
előtt rokonaihoz utazott a pestmegyei Tök köz
ségbe. A huszonhárom esztendős fiatalember 
személyével kapcsolatban valami pletyka ke
letkezett a kis községben, amit magára_nézye 

órákig tartott a véres cigány háború, amely
nek a végén tizenhét tebetűlt maradt vérbe- 
fagyva a főidőn. A csendőrük nagy készült
séggel vonultak a határba éa

csak hosszas k fiz köd és után tudták szét
választani a verekedőket.

Két cigányt, Kolompár Ferencet és Kolom
pár Istvánt életveszélyes sérüléssel, haldo
kolva vitték a zalaegerszegi kórházba. Dél 
után a városra is átterjedt a háborúság láza. 
Arra a hírre, hogy kél társukat a kórházbu 
szállították,

■ cigányok a kórház elé vonultak, tá
bort ütöttek a téren

8 UKY várták a híreket. A városban nngy iz
galmat keltett a cigányok felvonulása, úgy. 
hogy végül is a csendőröknek kellett szét
oszlatni a cigánytábort.

az 
ára Halt fogyasztott

nem erre a célra fordította, hanem az 
édesanyjának adta.

A vádpontokban szerepel az is, hogy 
Bánkgék 1400 dollárt költöttek szeszes ita
lokra és ezt az összeget sem vallották be. Az 
ügyész — mint az amerikai lapok Írják — 
hasonló ügyből kifolyólag

eljárást indít F.leanor Bordmann, Do- 
rothy Markul! és King Vidor ellen te.

A demokratikus Amerikában nagyon 
szigorúan kezelik az adócsalási pereket. De 
reméljük, hogy u kitűnő Bánky-párnak nem 
lesz baja abból, hogy Rod la Rocque pénzt 
adott az édesanyjának.

Már pedig a szigorú ügyésznek ugvlátszik 
ez a legsúlyosabb vádpontja.

dett néhány magyar szót. Az éjjeliőr kihallga
tása után helyszíni Kremlét tartottak a fatelep 
irodájában. A Wertheim-szekrény mellett* talál
tak egy finom csontnyelü fémpengéjű bőrt, ame
lyen A. B. monogram van.

A nyomozás során megállapította a rendőr 
ség, hogy minden valószínűség szerint nemzet
közt kassza/urók garázdálkodtak Debrecenben, 
akik miedőtt Debrecenbe jöttek,

Tokajban megfúrták az állami sőhtvatal 
páncélszekrényét.

amelyben azonban nem találtak pénzt, mert az. 
előző este a sóhivatal minden pénzkészletét el
szállították Tokajba. Nyíregyházám már na
gyobb eredménnyel dolgoztak, itt

a Shell-féle olaj és bmrtn-telep őrletébe 
hatoltak be ég tizenháromezer pengőt ra

boltak el.
A kasszafurók mindenütt egy újfajta villamos 
páncélfuró géppel dolgoztak, külön autót tarta
nak, amelynek nyomait Debrecenben, a Mező
féle fatelepen meg is találták. A rendőrség nagy 
eréllyel nyomoz az álarcos, vülanygépes, autós 
kasszafurók után.

sértőnek tartott a helybeli Hangya szövetkezeti 
flök üzletvezetője, Dénes István. A faluban el
terjedt híresztelés szerint Blau László, aki a 
község egyetlen fűszer- éa vegyeskereskedés 
tulajdonosának közeli rokona, rágalmazó kije
lentéseket tett rokonai üzleti konkurrense, a 
Hangya Szövetkezet üzletvezetője ellen. Dénes, 
akit as állítólagos rágalmak felháborítottak, 
súlyos cselekedetre szánta el magát. Egyizben, 
midőn Blau László elmmt a Hangya Szövette* 
zet holtja mellett, Dénes felelősségre vonta őt 
a rágalmazó kijelentések miatt, rátámadt, erő 
szakkal

beclpelte a szövetkezeti bolt egyik udvarra 
eső raktárhelyiségébe a ott súlyos szidal
mak közben agyba-főbe verte. Blau Lipót 
a meglepetéstől védekezni sem tudott, né
mán tűrte bántalmazását, amíg össze nem 

esett.
Magához térve elvánszergott rokonai üzletébe, 
ahol

ájultén rogyott Össze.
A kereskedésben tart -zkodó parasztasszonyok 
mosták fel a kék-zöldre vert Blau Lászlót, aki 
később a községi esendőrőreön sérüléseiről or- 
BMá látleletet vétetett fai

liter hónapok óta beszél egész Budapest 
arról a nagyarányú építkezésről, amrty a 
rítónccel volt Iwiebaok féle helyiségben folyt. 
A közönség csuk annyit tudott erről, hogy ide 
költözik Breitfeld szűcs új szőrmeflzlete. Arra, 
azonban senki sem vett elkészülve, hogy 
üyea grandiózus, ízléses, abszolút modern 
áruházzal gazdagodott a 'Vád ucca. Szinte 
csodálatos, rptt tudott Ht produkálni utesó 
eazhözökkrt egy ötletes, a művészetet meg
értő kereskedő és tnvcnciőzus fiatal *pttő- 
müvén. Breitfetd szAcs régi, kipróbált tagja 
a szőrméi párnát, ssakindásáral és a szőrme
ipar terén sok-sok évi tapasztalatával állt oda 
egy művészember meBá. hogy olyat alkossa
nak együtt, ami európai viszonylatban a 
szőrmeflzlet tarén új, kényelmes fa modem. 
E két embert csak az a cél elérése vesette: 
hogv lehet a közönség igényeit minden sM«n- 
pontból a legelőnyösebbén kielégíteni, — 
ezért meHözték az ateó sötét elánmftóhelyi- 
eégeket, azért fogadják a vevőt a földszinti 
monnmcntális kirakatok és egy igen ízléses 
előcsarnokból jutunk fel a félemeleti abszolút

Szépet, jót, olcsón
ezzel az elvvel vezettem a régi éa nyitottam 
inog új üzlet helyiségemet és ezen elvemnek 
kö&zönheteaa üzletein évről-évve raló fejlő
dését.

Budapest közönségének egyréaze abban a 
téves hitben van, hogy ha egy kereskedő 
fényesen berendezett üzlethelyiséget nyit 
i^eg. » kuraaztádós költségeket áthárítja a 
vevőközönségre és áruit megdrágítja. Ez ha
tározottan téves felfogás, mert a külföldön 
már rég rájöttek arra, hogy a nagy cégek 
arra fektetik a legnagyobb súlyt, hogy minél 
nagyobb forgalmat érjenek el, már pedig 
ez csak akkor sikerül, ha verseny képezek 
tudnak lenni. A nagy forgalom szoros össze
függésben van a verseny képességgel, minél 

BIm László rövidesen visszautazott szüleihez 
Újpestre, ahol apja előtt eltitkolta a sulyos 
bántalmazást és azt mondotta, hogy szerencsét
lenség következtében sérült meg. A swülők nem
régen veartették el egy hHsron kétéves fiukat, 
akit odahaaa szülei lakásán revolvertisztngatás 
kőiben

» véletlenül elsült fegyver ölt meg, 
aggodalommal vették ápolás alá gyermeküket. 
A fiatalember betegeskedése miatt mesterségét 
sem tudta folytatni folytonosan fájdalmakról 

meghalt. Orvosi megállapítás szerint a 
panaszkodott s hosszabb beiegeskedés után 

halált lépduzzanat Idézte elő.
Blau László elhalálozása után az apa, aki

Magyar köztisztviseSök!
Azt a célt szolgálja {

a „Köztisztviselők Szövetkezeti Hete", hogy egy esz
tendőben legalább néhány napon át a szövetkezeti gon
dolat szépségére, a fogyasztószövetkezeti mozgalom nagy 
gazdasági és szociális jelentőségére, a fogyasztók szövet
kezeti szervezkedésének szükségességére és a 37 év óta 
fennálló Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete köz
érdekű munkájára és üzleti teljesítő,.-pességére hívja fel 
a magyar köztisztviselőtársadalom figyelmét

Mit nyújt
a „Köztisztviselők Szövetkezeti Hete**? Olcsó élelmi
szer-akciót fővárosi fűszerárudáinkban, nagy vászon-, 
konfekcióáru- és gyapjúszövetakciót valamennyi ruhá
zati áruházunkban, 100 értéhes ajándék szétosztását o 
szövetkezeti hét alatt árudáinkban vásárló tagok között, 
művészi műsorú tagösszejöveteleket, matinét tagjaink . 
és gyermekelőadást a tagok gyermekei részére. A szövet- [ 
kezeti héten igénybe vehető kedvezményekről hivatalos 
értesítőnk, árudáink és áruházaink nyújtanak bővebb 
felvilágosítást /

Mit kérünk
a „Köztisztviselők Szövetkezeti Hete** alkalmából? 
Azt, hogy

minden magyar köztisztviselő legyen tagja a szövet
kezetnek és vásároljon mindent a Köztisztviselők ( 
Fogyasztási Szövetkezetében!

■NOVEMBER *t-H-

világos elántrftósza Iónokba. Ügy a Mfaafafat 
mént a félemeleti helyiségek kiképzése igea 
finom, kultúrált művészember ízlésén ralin* 
nak és a kereskedői szempontok nagyszerű 
interpretál ója. Csapó Heim József építői 
művész mindazt, amit hosszú külföldi tarndk 
mányi útján tanult és tapasztalt. Itt érvényűi 
sítette. Igen helyesen megértette art, hogy) 
nem szabad a külföldi metropolisoktól et* 
maradni, Buda pestnek megírt élőén át keM 
ide te ültetni a modem szettemet. Ilyen inteni 
dóval készült az üzlet és bétraa áftftturtjulL 
hogy nemcsah egy szép áruházzal tettünte 
gazdagabbak de Budapest művészi fflMébate 
is escmráiy lett az új üzlet megnyitása.

Meg kell emlékeznünk a kirakatok fzMaafi 
tervezőjéről, Szécsi-Hacker József oki. ipari 
művészről te, aki külföldről hazaérkezvén^ 
szintén hozzájárult e megnyitó sikeréhez.

Végigjártuk az előkelő tónusú helyiségei 
két As szinte félve gondoltunk arra, hogy) 
ilyen miliőben mibe kerülhet egy bunda* 
Ezért Breitfeld Marcelhez fordultunk, akt n 
következőket mondotta: 

olcsóbban tudom a vevőt ldszolgülnl, wnnA 
nagyobb forgalmat tudok elérni.

Mielőtt üzletem ily irányú megnagyobbttfa 
rítt elhatároz! a m, tel jenen tisztában vottaag 
azzal, hogy eleinte, áldozatok árán te, nem 
csak szépet és jót keli nyújtanom, hanem afi 
eddiginél is még ole.ióbi*an keli vevőimet 
kiszolgálnom.

Áraimat régen bevált elvcmheu Mrafa 
szabtam meg és most már csak arra béren* 
a vásárlóközönséget, hogy mielőtt snőraisi 
szükségleteit fedezné, kellő tájékozódás után 
cégemet te tisztelje meg látogatásával fa 
meg fog győződni arról, hogy szépet, jól 
—• fa az előkelőén berendezett Szírt dacára 
te — olcsón vá’árorhat nálam.

időközben értesült arról, hagy fiát Tök köz
ségben súlyosan bántalmazták, a peatvidáki hír. 
törvényszéken

halált okozó mIvos testi sértés címén 
vasárunji bűnvádi feljelentést tett Dé
nes István szövetkezeti üzletveaető 

ellen.
A pestvidéki kir. törvényszék a feljelentés 

alapján nyomhan meginditotla az eljárást. 
Nagy érdeklődés előzi meg a hatósági eljárást, 
mely hivatva lesz eldönteni, hogy Blaa László 
valóban a toki Hangya Szövetkezet raktárhelyi
ségben elszenvedett bántalmazás következtében 
vagg pedig a bántalmazásoktól függetlenül fel- 

I lépett betegség következtében halt meg.
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SZ I A II A Z - tlöZI
Kosáry Emmi színháza novem
ber 17-én nyílik Newyorkban
Megnyitó darab a „Párizsi divat*  Király Ernővel a főszerepben

Ax utoltó éT»k logt8kéleta»bb exlnpadl produkciói*

A NAGT BÖRTÖN
48 szerep — 48 szinész — 48 művész

Fővárosi Operettszinház

Kosáry Emmi, a kiváló operettprinmdonna, 
miután Budapesten nem mutatkozott alka
lom az elhelyezkedésére, Amerikába utazott 
éa ott Endreg Jenő színigazgatóval társulva 

nlnházvállalkozáM kezdett.
ATosdrp Emmi és Endreg Jenő kibérelték a 
newyorki Manhattan" operát, ahol ma
gyar nyelvű operettelőadásokat rendeznek.

Kurucz János, a népszerű zeneköltő ma 
levelet kapott Kosárv FmmllŐi, amelyben a 
kitűnő primadonna arról értesíti, hogy

n aj színházi vállalkozását november 
17-én nyitja meg.

Megnyitó darabul Békeffy és Lajtai operett

A HÉT I M ’íi m::
A világhírű 

vilnai zsidószinház
vendégjátéka ALEX SÍÉIN igazgató vezetésével

A ’ÜUaAH színházban

A színigazgatók eltiltották színészeiket 
a hangversenyeken való külön tellépéstői

Miért maradt el a „Komikusok kabaréja**?  — Eltiltják 
a rádiózást is!

▲ Byomasitó gazdasági viszonyok egyre sú
lyosabban jelentkeznek a színházaknál, ame
lyek eddig meglehetős liberalizmussal kezelték 
a szerződésileg hozzájuk tartozó színészek 
Agyét. A színházak szerződtetett színészei ed-

akadflytalannl rendezhették a külön kaba
rékat, hangversenyeket, 

anélkül, hogv a színigazgatóktól errevonatko- 
zőan csak engedélyt is kértek volna. Ezeket a 
kabarékat éa hangversenyeket rendszerint vá

lt""........ ......... ....................
■neesTMl TMAKOV1CH ny. readőrfelOpyelu

előkelő discrei nyomozóirodája
IV.. VAczi-ntca 20 Automata 880-81 

Űrnap délelőtt éa délután rendezték, igy a 
adnházak egyszerre azt vették észre, hogy

■ vasárnap! délután! előadásaiknak éppen
• saját színészeik csinálják a legnagyobb 

konkurrenciút.
Most legutóbb a „Komikusok Kabaréja'4 ci-

KACAG. MULAT
• ROYAL APOLLO nagvszerö hangos filmjén:

ÁRUIN RÖZSA.IA

A leghangosabb siker 
a DECSI hangos filmje

A repülő flotta

ALRÁUNE
Filmcíme: A II J 1) N A

Főszereplői: BRIGITTE HELM, PAUL WEGENER

jét, a „Párizsi divatot" fogják előadni, 
amelynek férfi főszerepére Király Ernő szer
ződőit le. Király Ernő különben Endreg 
Jenő másik színházának a főrendezője. Ez a 
színház „Az utolsó Verebéig láng" c. ope
rettet játssza nagy sikerrel. Nagyon érdekes 
meg, hogy Kosáryék műsorra szerették volna 
tűzni a „Marira grófnőt" is, ennek előadásá
tól azonban a nagy amerikai kiadóvállalat, 
t Schubert-cég erélyes tiltakozása miatt 
kénytelenek voltak elállni Kosáryék new
yorki színháza a tél folyamán vendégszerep
lésre is indul amely alkalommal a Párizsi 
divatot és a Csárdás királynőt fogják ját
szani az amerikai magvarok előtt

mén néhány elsőrangú szinész összeállt és 
tervbevette, hogy ebben az évben vasárnap dél
utánokon kabaréelőadásokat rendszeresít a 
Zeneakadémián. Az előadásokat már hirdették 
is. sőt ezekre rendkívül sok jegyet el is adtak. 
Az előadást tegnap, vasárnapra jelentették be. 
ez azonban

a színigazgatók közbelépése miatt elmaradt.
A színigazgatók múlt héten egységesen erélyes 
hangú körlevélben flgyelmertették színészeiket 
arra, hogy nem tűrhetik, hogy ők bármiféle 
színházi vállalkozásba kezdjenek addig, amed
dig a színház kőtelekéhez tartoznak. Ezzel csak 
színházuknak csinálnak egészségtelen konkur- 
rcnciát, de ártanak a szerződésnélküli színé
szeknek Is, akik, mivel elsőrangú versenytár 
sokról van szó, nem jutnak be egy ilyen al
kalmi kabaré ensemblejába.

A színigazgatók tiltakozásának meg is volt 
az eredménye, amennyiben a legtöbb közremű
ködő kénytelen volt lemondani a kabaréelő
adáson való részvételét. Úgy értesülünk, hogy 
a színigazgatók tovább akarják vinni ezt az 
akciójukat és a rádióba való fellépést is meg 
akarják tiltani tagjaiknak.

SZÍNHÁZI napló
J\7 •VU börtön, a Fővárosi Operettszinház ko 

moly értékű darabjának sikere pénteken, 
szombaton és vasárnap kulminált. Három zsú
folt ház tapsolta végig Lengyel József hadifo
goly drámáját és egyúttal Budapest közönsége 
letette a színházi intelligenzprüfungot is. Igenis, 
kellenek a komoly gondolat u és komoly problé
mákat feszegető darabok a pesti színpadra! 
Nem kell lebecsülni a közönséget! Vasárnap 
egyébként táviratot kaptak a „Nagy börtön'* * 
szerzői: Lengyel József és Bársony István. A 
távirat küldője Gilbert Miller, a nagg amerikai 
színházi kiadó, aki egy pesti színházi ember 
ajánlatára látatlanban lekötötte a darabot New 
York részére.

! Trlstan Bemard u) darabja

i Jónás-Jíici-János
Vígjáték 3 felvonásban. 

Fordította" Szép Ernő.

n ogal Orfeum a novemberi műsorával 
mutatkozott be tulajdonképpen az idén 

először. Rivels és társulata, ez a csodálatos 
három akrobata ad igazán világvárosi nívót 
a Royal Orfeumnak. Rivels Charlie-Polo és 
René valóban a jókedv, a kacagás és az 
artista produkciók nagy mesterei. Rivels 
Charlie „Akrobat oh"-fa már két éve szálló
ige Budapesten, de most is könnyekig ka
cagtatta az orfeum zsúfolt nézőterét. Char- 
lie-paródia a trapézen — élmény. A műsor 
másik nagyszerű produkciója a „Delfont 
Boys". Amerikai tánchumori.iták ezek és 
amit ezen a téren produkálni lehet, ők a 
maximumát adják Érczkövy László kitűnő 
kupiéi, Sárossy Mihály szeriőz dala és Lő
rinc Miklós tréfája egészíti ki a műsort, 
amely talán jobb lett volna a magyar szá
mok nélkül. Kár ehhez a ragyogó külföldi 
artista, műsorhoz pesti kabarét adni.

'Beszélgettünk Bródy Pállal, a Belvárosi 
Színház főrendezőjével, aki a színház 

Tristan Bemard újdonságáról a kö.> :tkezűket 
mondotta:

— Most volt Párizsban Tristan Bemard 
nálunk is színre kerülő darabjának, a Jó
nás, Juci, János-nak századik előadása. 
Óriási bakettel ünnepelték Tristan Bernar- 
dot a hatvanhárom éves fiatal férjet, aki 
pontosan két héttel ezelőtt nősült. Remélem, 
hogy ezt a százas benkettot mi is elérjük. 
.4 fiarab egy nászút tál kezdődik, amelyen 
bizony bizarr dolgok történnek Ezen ke 
resztül megtaláljuk arukat az egészen mo
dern és irodaimilag formált típusokat, ame
lyek ezt a vidám komédiát szinte klasszikus 
értékűvé emelik Jónás, Juci, János-t Szép 
Ernő fordította ragyogóan.

Szép Ernő, a fordito is mosolyogva nyilat
kozik:

— Tristan Bemard nagy kedvvel irta ezt 
a darabot, mert tudta, hogy én fogom fordí
tani.

Tíz nappal elhalasztották a Magyar Színház 
újdonságának, Faragó Sándor uj darabjá

nak, „Piroska és a farkasának premierjét. A 
mostani tervek szerint november lö-án tartják 
meg a premiert, ezzel az uj szereposztással: Tit
kos, Zala Karola, Vágó Erzsi, Faragó Erzsi, 
fakinek ez lesz az első jelentő*  szerepe), Kiss 
Ferenc, Dénes György, Justh Gyula, Sarkadi, 
Szigeti, Földényi és Dávid. A darab rendkívül 
érdekes és valóban újszerű. Egy félig meghábo
rodott utcai nő, a Piroska azt hiszi, hogy a há- 
bon^jcltörésének^hajnalánj^

vígszínház
Szombaton, november Mn 

ELŐSZÖR: 

MUZSIKA 
HENRY BERNSTEIN UJ SZÍNMÜVE.

Fordította: Kosztolányi Dezső
Főszereplők: 

Gombaszögi Frida, 
Ladomerszky Margit. 
Törzs, Vértess, Góth, 

Makláry Gárdonyi, 
Szegő, Bárdi 

kozódásaival ő indítja meg a nagy világégést. 
Vezekelni akar bűnéért és kimegy a frontra, 
ahpl minden katonának azt adja, amivel rendel
kezik. Végül is találkozik azzal a férfival, aki 
miatt a szörnyű átkozódásai fakadtak. Megcsó
kolja. Ez a háború utolsó napján történik, igy a 
félig megháborodott elme azt hiszi, hogy leve- 
zekelte bűnét és megváltotta ax emberiséget. 
Csodálatosan szép jelenetek váltják egymást 
ebben a darabban és ez a fiatal író valóban 
minden figyelmet megérdemel.
fJ étfőn próbálják először színpadon a 
H Fővárosi Operettszinház soron következő 
újdonságát a Sisters-t. Béke ffi István és 
Lajtai Lajos írták ezt az uj romantikus 
nagy operettet, amely tizenegy képen két 
pesti kisláng karrierjét mutatja be. A két 
pesti kisláng Honthy Hanna és Fejes Teri, 
egy zárdából az érettségi bizonyítvánnyal a 
kezükben indulnak el a karrier felé. A kar
riert egy gazdag rokon, illetve elhalt édes- 
anyjuknak hajdani hódolója egyengeti. A 
második felvonásban már Párizs ünnepelt 
revüsztárjai (némi célzás a Dollg-sistersre). 
Innen indul el aztán a szerelmi bonyoda
lom. A Sisters nagy kiállítású operett és bi
zony a színház kitűnő díszlettervező művé
szének. Eric Vogelnek sok munkát adott a 
tizenegy színpadi kép megtervezése. Meg
erősített zenekarra! fog szinrekerűlni há
rom hét múlva ez az operett, amelynek úgy
nevezett átkomponált fináléját nagg terhet 
rónak a zenekarra is.
Tlarvas Lili háromnapos pesti tartózkodása 

után vasárnap reggel újra visszautazott 
Bécsbe .Reinhardt magyar sztárjának láto
gatása minden kombináció ellenére tisztára

Világattrakció! Világattrakció!

AKROBAT. 
CH!

RIVELS
és társulata

meghódították Budapestét

Royal Orfeum
Minden szombat és 
vasárnap délután 

4 órakor
a teljes esti műsor, 
olcsó helyárak

Esti előadás kezdete fél 9 
Rendes helyárakkal

fék: J. 421 - 68 Tok: J. 421-68

magánjellegű volt. Édesanyját jött megláto
gatni. akit hónapok óta nem látott. Szó 
sincs arról hogy egyik színházban szerepet 
vállaljon, mert Reinhardt munkarendje nem 
ismer tréfát Darvas Lili úgyszólván min
den Reinhardt-ujdonságban játszik és így 
teljesen reménytelennek látja, hogy a kö
zeli jövőben Budapesten is fellépjen.
•Tegnap zajlott le az Uj Színházban Földes 
■*  Imre „Égő város"-ónak első jubileuma. A 
zsúfolt nézőtér a premier lelkes hangulatával 
fogadta az „Égő város" kitűnő szereplőit. Na
gyon érdekes, hogy az „Égő város" kővetkező 
jubileumához alig két hét múlva érkezik el, 
mert ax Uj Színház naponta kétszer, délután és 
este diákelőadásokon és rendes esti előadásokra 
tűzte ki a kivételes sikerű darabot.
TJétfőn este lesz a „Tommg és társa" első ja- 

bileumi előadása. A jubileumi előadáson 
azonban a három szerző közül csak az egyik 
vesz részt. Ax operett zeneszerzője, Tamássg 
Pál a premier után meghalt, a szövegirója, a ki
tűnő Szilágyi László pedig most betegen fekr 
szik. A harmadik szerző. Anday Ernő fogja te
hát egyedül belnkauzálni a jubileumi tapsokat.
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Sebestyén Gézánál-a fogházban
A harmadik emelet 23-as külSnzárka foglya - Végre egy hely 

J lehet találni
egyucrre, — ért Önnek h.gvjuk kedve, di- 
rektor ur.

Sebestyén Géza azonban szívélyes háziúr. 
Lerakja a mosdóedényt az egyik székről, a 
pádról is leveszi a pokrócot és ezzel helyet 
csinál nekünk. Megindul a kérdezösködé- 
sek árja. Sebestyén úgy kérdez, mintha tiz 
éve . . .

— ügy érzem, mintha ezer éve itt len- 
nók, —■ mondja Sebestyén Géza, — pedig 
csak tegnap vonultam be /s már hála Isten
nek hétfőn reggel szabadulok.

Volna pedig még két napom, tgy más 
párbajügyből kifolyóan, de azt már 

nincs Idegein leülni.
Majd később. Egyszer . . .

Nagyot sóhajt. Az asztalon néhány könyv, 
néhány szindarabkézirat, (a titkos operett
szerzők most örülhetnek, Sebestyén egész 
biztosan elolvassa a darabjukat, ráér). Va
laki elöltem egy üveg bort hozott . ..

Mikor már kellőképen kiszomorkodtuk 
magunkat a rettenetes sorson, amely Sebes
tyén Gézát egy hajnali affér eredményeké 
pen idejuttatta, Sebestyén Géza, az örök bo- 1 
iiém,

mulattatni akarja vendégeit. 
Rekopogtat a szembeniévé zárka ajtaján, 
ahol Goldscheider bácsi, a kövér, nagy- i 
bajuszu, papucsos sváb tölti büntetését, ö • 
a nemzetgyalázó. Sebestyén Géza egyetlen ' 
szórakoztatója most.

— A derék sváb, — magyarán* a hely
zetet Sebestyén, — tagadja még most is, 
hogy bűnös lenne. Art állítja, hogy Buda
kalász rossz asszonyai juttatták ide. ö nem 
nézhette az erkölcstelenséget és ezért akar
tak megszabadulni tőle a faluban. Szegény, 
pompás eredeti dialektusával kézzel lábbal 
kapálódzik a bűnössége ellen. Ellenben én 
már tudom egész Budakalász intimitásait. 
Minden asszonyt névazerint ismert, aki 
Goldscheider bácsi szerint megcsalja az 
urát.

— Tegnap megvendégeltem ebédre, — 
folytatja, — mondhatom, az öreg rendkívül 
élvezett a — külőnkoszton. Mondta is, hogy 
ide kellett jönni, hogy egyszer életében 
finom ételekhez jusson.

Uj látogatók jönnek és valóban most már 
szűknek bizonyult Sebestyén Géza vaságy- 
gyal bútorozott hét lépés hosszú és négy 
lépés széles különbé járatú udvari cellája. 
Forray ur jelenti be magát az egyik hang
verseny cég megbízásából,

vendégszereplésről jött tárgyalni 

Sebestyén Gézával. Mondja is a nagyon el
foglalt színigazgatónak:

— Végre egy hely, ahol meg lehet ma
gát találni.

— Köszönöm szépen, nem kérek belőle! 
szólt a fanyar válasz. Mert Géza bátyánk 

bármennyire próbálta elviccelni a dolgot, 
mégis csak súlyosan nehezedik rá a négy 
szürke fal rettenetes magánya.

Menázsiszag terjeng végig a folyosón, 
most ebédelnek a foglyok. Nagyot léleg
zőnk, amikor leérünk a földszintre és ki
lépünk a Gyorskocsi-utcai kapun.

Ha már színháznál vagyunk, mégis esak 
inkább a ,,Nagtj bőrtőn”, mint ez a kicsi.

Slób Zoltán.

ahol Sebestyén Gézát meg
M rKxrt faragtak mír Stbertyin Géií- 

rM, a Víroai Srfnhfa igazgatójáról, >ok rtc 
at faragott mír « maga h máikról, nme. 
tyrknek fullánkja nem egyszer halóira seb
zett már embereket. A vicces ée a minházi 
rovatok közkedvelt 46 bemondó" alakja 
ebben a pillanatban nem gondol viccre. 0 
mórt esak épp antm a pciMdtkl fogház 
Iktatófátm. Vice ide, vicc oda, ea míg sem 
vicc . < .

Sebertyía Gálának Bpyer Láezló tisrtvi. 
•elövH vívott párbaja miatt kétnapi állam
fogságra komolyan be kellett vonulni a 
dutyiba.

Mit eabrái a ■nb.drtfeíM legendásan 
ÍIA-haU eaer dolga éa Igy exer baja síin 
igazgató a fogházban — a fösreion kellős 
közepén?,

Lóránt ▼Hívei, a Városi Szinház főrendé 
zöjévd megyénk fogolylátogatóba a Gyors
kocsi-utcai „intézetbe**. Hát a kezdet nem 
biztató. Súlyoz nagy kapuk, kémlelőlyuk 
és mikor ismételt kopogásunkra egy fegyör 
kaput nyit, ugyancsak kellemetlen érzés 
fog el. A súlyos léptű bckkancsok kovna- 
nása, a kitűzött szuronyok villanása és a 
vasrácsoeott ablakok, folyosók szürke négy 
szöge — kellemetlen élmény. Átesünk a hi
vatalai tortúrán, be a fogház gondnokához, 
aki készséggel adja meg az engedélyt a be 
szélgetésre, azután nehéz vasajtós lépcső
kön felfelé, egy, kettő, majd a harmadik 
emelet, nrfndenütt vasrács, szurony, barát

Párisién Grill

A fogházör mosolyog, de én látom Lóránt 
▼Ma, hogy komolyan gondolta, amit mond.

Rejtélyes folyosószövevény. Pislákoló vil- 
htnylámpák, majd kopogás egy ajtón, 
amelyre es van kiírva:

HL esnetek M. Sebestyén Gésa, két nap, 
párbajvétség.

Átnézünk egy rácson. Ott egy másik név, 
tizennégy év gyilkossággal, egy harmadikon 
hat év, gyújtogatás és rablásért, de szem
ben Sebestyén Géza „lakosztályával** egy 
tábla, amelyen egy sváb név szomorkodik, 
a tulajdonosa három havi államfogházut kn
pott nemzet gy a Iá zásért. Ez a társaság való
ban nem szimpatikus a primadonnák „par- 
főmfelhös** öltözőjéhez szokott színigazga
tónak.

Kopogásunkra bágyadtan hangzik egy 
„szabad" felszólítás és mi belépünk Sebes
tyén Géza uj, ideiglenes „otthonába**.

— No nem baji — fogad Sebestyén Géza, 
látható örömmel, — öljetek csak le.

— Dehogy filfink, — mondjuk szinte

Olcsó ULSWSRK
Kérem tekintse meg kirakatainkban kiállított 
strapára alkalmas őszi téli kabátjainkat, meg 
lóg győződni arról, hogy olcsó kabátok is jók, 

divatosak és tartósak lehetnek,

p

FödkNcm^ a?al
P170.“, P100 ,P100.

Ezen kabátok jó minőségükkel és gondos ki
dolgozással tűnnek ki. Meleg cheviotvagy puha 
bolyhos szövetből legdivatosabban készülnek.

Ha súlyt helyez különösen elegáns kabátra, 
akkor mutattassa meg magának drága darab
jainkat is. A választék nagy és a minőségek 

kitűnőek

imi jst
magy. kir. udv. és kam. szállító

Dayka Margit a Király Színházban
A Csúnya lány előadásáról tárgyal Lázár Ödön, 

a Király Színház igazgatója

ElsöneK jelentette annak idején a Hétfői 
Napió, hogy Gaái Franciska egy szerep elját- 

' szálára a Vígszínházba szerződött. A Bernstein- 
darabnak, a Muzsikának bemutatása után sor 
kerül Csathó Kálmán vígjátékénak próbáira, 
amelyben Gaál Franciska játssza a vezető női 
szerepet. Ezzel kapcsolatban azonban n Király 
Színház primadonna nélkül marad.

A Király Szinház különben is a legnagyobb 
bizonytalanságban van a soronkővetkező újdon
ságának megválasztása miatt. Egyideig arról 
volt szó, hogy „Keserű édesség” cimü angol da
rabot mutatják be Péchy Erzsivel a főszerep
ben. Ennek előadása azonban egyelőre kétséges. 
éppen a szereplők miatt. A „Keserű édesség*' 
romantikus angol nagyoperett, amely a régi 
operettekhez hasonlóan nagy énektudással ren
delkező szereplőket igényel. Péchy Erzsiben 
ugyan megvan ez a kvalitás, azonban a 
ház többi tagjai, de különösen a férfiak 
mutatkoznak alkalmasnak a „Keserű 
ség** nehéz partitúrájának eléneklésére.

A Király Szinház más darab után néz.

i Vasárnap délután tárgyalások indultak Forfneql 
Lászlóval, a Fővárosi Operettszinház müsorárót 
egyelőre kimaradt „Csúnya lány" cimü operett' 
előadására vonatkozóan. Nincs azonban egye
lőre tisztázva a helyzet, hogy a „Csúnya lány" 
voltaképpen az Operettszinházé-e, vagy ennek;

szín

édes-

Vásznak 5

bemutatása felett a szerzők szabadon rendel
kezni k, éppen ezért a tárgyalások félbenmarad* 
tak. Itt azonban érdekes kombináció hangzott 
el Gaál Francinak pótlásár* vonatkozóan. 
Lázár Ödön igazgató azt tervezi, hogy

n ..Csúnya lány“t Gaál Franciska más el- 
foglaltsága miatt Dny ka Margittal adatja 

elő,
ugyanazzal a színésznővel, akit a Vígszínházban 
Gaál Franciska szerepkörére és pótlásár* szer
ződtetlek a szezón elején.

Készletek
Mosáfflgalinv, 2 szárny, 1 tanárin
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
Vasárnap éjszaka az Imperial- 

szállóban megpecsételték 
a cseh-magyar futballbékét, 
de végleges határozatot csak 
a prágai kupadöntő napján 

hoznak
A magyar futballszövetség Vilmos császár 

■ti helyiségében vasárnap délelőtt összeültek a 
magyar és csehszlovák futballszövetségek de
legátusai, hogy kölcsönös tárgyalások utján 
igyekezzenek tisztázni azt a zavaros helyzetet, 
amely jelenleg a két futballszövetség között 
fennáll. Leszámolnivalója tulajdonképpen a 
magyar fut bajiszövetségnek akad. Hogy pél 
dánt többet ne emlitsftnk:

napirendre kér UH Újpest prágai megllnese- 
léae, a magyar válogatott csapattal szem

ben elkövetett atrocitások stb. stb.
'A délelőtti tárgyalásokat megszakították és 

este, meccs után folytatták az Imperial-szálló 
különtermében. A késő éjszakai órákig tár
gyaltak, de véglegesen nem tudlak megálla
podni a delegátusok. Értesülésünk szerint

a magyar—cseh fufballbéke létrejött, 
■ hivatalos kommüniké szerint azonban a 
békepontok megszövegezésére a november 
17-én esedékes prágai középeurópai kupadöntő 
napjára egybehívott békekonferencián kerül n 
sor. Ez annyit jelent, hogy a tegnapi megálla
podásokat mindkét szövetség saját elnöksége 
elé terjeszti és ezek aprobúlása után a fentem- 
litett napon likvidálják ezeket a kellemetlen 
ügyeket.

Izgalmas küzdelmek az ifjúsági 
boxbajnokságok második napján

Az ifjúsági bozolóbajnokságok második napja 
iá élvezetes éa izgalmas küzdelmekkel végző
dött.

A verseny egyetlen incidense a Gárdos 
Kondorost-meccs bírói ítélete után adódott, 
amely ellen a szép számban egybegyült közön 
ség zajosan tüntetett.

W éltemig
Szatmári (UTE) győz Kállai (FÖTE) eflen 

*— Váradi (BTK) győz Sznbó (MAC) ellen. - 
Lénárd (BVAS) győz Takács (BTC) ellen, a 
nap legszeM) mérkőzése. — Staller (UTE) 
győz Gardl (Spárta) ellen. — Csuka (Spárta) 
győz Szilágyi (Spárta) efic-r.

Könnyilsuly.
Faragó (BTC) győz Szelepcsényi (FTC) ellen, 

t- György (BTK) győz Kováts (BTK) ellen.
Kisnehézsalg.

Kondorosi (MÁV) győz Gárdos (TTC) eicn. 
•— Berkes (BTK) győz Karamin (MTK) el
lem. — Szabó (ETC győz Darvasi (KAC) ellen.

Huszonötezer főnyi tömeg tombolt és lelkesedett a Középeurópai 
Kupa első döntőjén, amelyen

Újpest 5:l-re verte a Slaviát
Az első félidő 44-ik percében szerezte meg Újpest vezető gólját 
és a Slavia már a következő, atolsó percben kiegyenlített 
Újpest mindent elsöprő lendületével a második, félidőben harcolta 

írl a grandiózus győzelmet

Dr. ICft JDftCSV szakorvos

A nürnbergi hét sport
eseménye: 

a Budapest-Nürnberg város
közi birkózóverseny

A nürnbergi héttel kapcsolatos eseményekből 
■ sport is kiveszi a részét. Kiveszi pedig a 
magyar-délnémet futballmérkőzéseken kívül a 

Nflrnbcrg—Budapest birkózóvenenuycl, 
amely hivatva van a két város barátságát a mű
vészetek után a sportban is szorosabbá teami 
a az ősi germán kultúra székhelyét a dunaparti 
metropoliszhoz közelebb hozni.

Két nngy jelentősége van a találkozásnak: az 
egyik az, hogy körünkben üdvözölhetjük Lefek
tet, az amsterdami olimpiára légsulyu bajnokát, 
a másik pedig, hogy Szieberth Imrének, a Bir- 
Aórófzőuefség érdemes elnökének kezdeménye
zésére

e mérkőzés vet véget annak aa áldatlan 
teatvértiarcnak, amely egy l<lő óta a bir- 

kózóaportot kettéválasztotta, 
erejét megosztotta s ezáltal gátat vetett annak, 
hogv birkózósportunk régi nagyságában tün
dököljön.

A Budapest—Nürnberg városközi birkőzőver- 
reny a jövö vasárnapon kerül lebonyolításra.

A Sabaria végigveri a mrfsodih 

Sabaria—Terézváros 4:0 (1:0)
Át egyetlen második ligabcli mérkőzést 

Szombathelyen másfélezer főnyi közönség előtt 
játsxotta le a két együttes. A Terézváros az 
egész mérkőzés folyamán védekezésre szorul 
és a kitűnő szombathelyi csapat teljesen szu
verén ur volt a pályán A Sabária mind a négy 
gólját Buresch lőtte a 18., majd a második fél
idő 23., 20. é« 30. perceiben. A biró Ritter (Bu
dapest) volt.

A bajnoki tabella
élcsoportja most igy áll:

1. Sabaria 15 pont (32—4)
2. Vasas 12 pont (23—9)
3. Turul 10 pont (22—8).

Malornaszerek
OUVANDUU

Valahogyan a levegőben volt... ugy 
érezte mindenki, hogy az osztrákok fölött 
aratott győzelem, a Prágában elért győze
lemnek beillő döntetlen és a délnémetek le- 
gúzolása után a magyar futballsport ezt a 
csatát sem veszítheti el. Igen nagy tétje 
volt ennek a tegnapi meccsnek, amelyen a 
magyar labdarúgás képviseletében Újpest 
állt ki a porondra. Újpest, a magyar futball 
elilgárdájának Benjáminja, akit a Ferenc
város távollétében aféle „Ersatzmann- 
schaft‘‘-ként jelöltek ki a csehek szemefé- 
nyével vívandó lovagi tornára.

A tét: ■ magyar futball presztízse.
Mint mondottuk : bizakodó hangulat 

előzte meg a nagy meccset és ez a bizalom 
akkor sem szállt alább, amikor az első fél
idő gyönge negyedórái előrevetették az ár
nyékát a prágai rettenetes kilencven perc 
nek.

Es Újpest csapata méltónak mutatkozott 
a bizalomra. Az 1:1 arányban végződött 
félidő után feleszmélve, huszáros lendület
lel söpörte el a cseh futball büszkeségét és 

az újpesti legénység 5:1 arányú győ
zelme után, emberi számítás szerint 
már nem veszíthetjük el a prágai mécs
esét és a Középeurópai Kupára — re
ménységünk szerint — most már Rá

kerül „Újpest** neve Is.
Még egy utolsó erőpróba, a nehezebbik 

része a dolognak: barlangjában kell felke
resni a cseh oroszlánt. A döntő siker azon
ban most már aligha fog elmaradni.
A népjóléti miniszter és állam

titkárának üdvözlete
A pályán még a III. kerület és Kispest vias

kodott a bajnoki pontokért. A Hungária öltö
zőjében készülődik a fila-fehér csapat. Látoga
tók tekintetében természetesen nincs hiány, de 
Lángféld cr Ferenc, Újpest igazgatója udvaria
san igyekszik eltávolítani a vendégeket. Az új
pesti „Dumavár* tagjai természetesen teljes 
számban ott őgyelegnck a folyosón, ideges pil
lantást vetve az öltöző ablakaira. Megérkezik 
Braun, a meccs kistermetű osztrák bírája, aki 
határbiráival: Viczeiuk Edével és Hegedűs 
Lászlóval egyetemben bevonul öltözőjébe.

Már csak néhány perc hiányzik a mérkőzés 
befejezéséhez, amikor dresszbe öltözötten meg
érkezik a Slavia csapata. Mi újságírók, Zsar- 
nóczag Jánost, a Futballszövetség országos ügy
vezető-elnökét várjuk és vele együtt megyünk 
be az öltözőbe.

Az országos alelnök maga köré gyűjti a játé
kosokat és néhány meleg szóval utal a mérkő
zésnek a magyar sport presztízse szempontjá
ból eredő rendkívüli fontosságára és

átadja a Kalocsára utazott Vass József 
népjóléti miniszter államtitkára, Dréhr 

Imre dr. országos elnök üdvözletét.
A Slavia megy ki elsőnek a pályára és há

romszoros „Nazdar" kiáltással köszönti a pub
likumot. Újpest san marad el ellenfele mö
gött és kézfelnyujtással üdvözli a közönséget.

Pillanatok alatt megtörténik a kapuválasztás 
is és a két csapat a következő összeállításban 
kezdi a meccset:

Újpest: Aeht — Kővágó, Fogl ÜT. — Bor
sányi, Kvasz, Wilhelm — Török, Avar, Mészá
ros, Spitz, P. Szabó.

Slavia: Planicka — Zenitek, Nowak — Vo- 
dicka, Pkticha, Gipcra — Junek, Jóska, Svo
boda, Ihic, KratochwiU.

Negyvenhárom percig nincs 
semmi eredmény

Mészáros elindítja a játékot és a zaöngó 
tribünön mély csönd támad. A csehek részéről 
indul el az első támadás, de Vodicka lövése 
célt téveszt. 7-ik perc: magyar korner. P. Szabó 
sarokrúgását Avar elcsípi, de az újpesti bal- 
széM offszájdra helyezkedik. Török pompás 
lövését Planicka elfogja, a jobbszélső következő 
lalxláját pedig a lövés pillanatában Nowak sze
reli kornerra. Egy kis ijedelmet támasztanak 
az újpesti védelem hibái, majd P. Szabót a ti
zenhatos vonalon Zenisek kézzel löki el. A fault 
megtorlatlanul marad. Újpest erőteljesen tá
mad, veszélyt azonban minduntalan a közvet
len védelem hárítja el.. A 20-ik percben Török 
beadását P. Szabó kapásból továbbítja a ka
pura, de Planicka idejében ment. Avar, majd 
Mészáros próbálkozik a lövéssel — hasztalan! 
A cseh védelmi trió bámulatos biztonsággal 
veri vissza a meg-megujulő támadó-akciókat. 
Izgalmas pillanatok következnek. A Slávia csa
társora szebbnél-szebb offenzív akciókat pro
dukál, de Fogl III. mindig sikerrel veti közbe 
magát. A játék átterelődik most a csehek tér-

Vivócikkek — Ping-pong
HOFFMANN sportüzlet

Keyal-aMUMval aanMa 

felére. A Tőrök—Avar—Mészáros-triász szem
kápráztató akciójából korner lesz. Avar kapu
fának fejel, Planicka elfogja, de rögtön kiejti. 
Szerencséjére: a csatár messze van és még 
idejében utánanyulhat. A 41-ft percben ismét 
újpesti gólhelyzet, amelyet a Slavia-védöjáté- 
kosok megtorlatlanul hagyott alattomos fault
sorozatai hárítanak el.

Örömmámor,
amely csak 60 másodpercig tart

Ut pere hlfoydk > MlldS befe>e*Mbe«. A 
44-lk percben

a P. Szabófői leadott labdát Sp«s stop
polja, fejese plenicka feje fölött hálót ér.
A visszafojtott indulat vulkáni kas erővel rob

ban ki a tribünön. Az újpesti játékosok össze
csókol óznak. A tribünön szorongó tömegek a 
kalapjaikat dobálják a levegőbe.

Az örömmámor azonban nem sokáig tombol. 
KratochwiU máris feltartózhatatlanul lohol le 
a balszélen. — Baj lesz ebből! — aggodalmas
kodnak a tribünön. — Idői — zug fel az álló- 
heSy. De az újpesti védelem még az előző 
diadalmas perc hatása alatt áll. Egy pere telt 
el a gól óta. És most

KratochwUl beadása Púéhoz, onnan Swo 
bodához kerül és a labda már benn ül Aeht 

kapujában.
A csehek némán kezet szorítanak.

A félidő, amely helyet kap 
a sporttörténelemben

A Slávia támadásai nyitják meg a második 
félidőt. Swoboda tiszta helyzetét Fogl III. si- 
lányitja tönkre. A cseh támadásokat ám rövi
desen újpesti akciók váltják fel. Spitz fejesét 
Planicka bravúrral védi. Majd Avar lő magasan 
a léc fölé. A tribünön már-már ideges hangulat 
kezd uralkodni, amikor a 12-ik percben

Avar 25 méteres szabadrúgása a cseh kapu 
sarkában akad meg (2:1).

Most nehéz percek következnek. A Slavia 
rákapcsol és clkcserdetlen kísérletezik a ma
gyarok felé billent mérleg kiegyensúlyozására. 
A 24-ik perc újabb magyar siker időpontja.

Mészáros Törököt kiszöktél!, aki a tizen
hatos vonalról rohanás közben adta le a 

meccs legszebb gólját (3:1).
Egy perc múlva pompás újpesti akció. Avar 

és Török összjátékából
Spltzhcz kerül a labda, és a vöröshaj u csa
tár szép lövése meghozza a negyedik gólt. 
Ugy érzi mindenki, hogy a meccs még ezzel 

nincs elintézve. És csakugyan: Avar n 36-ik 
[nercben kicselezi Novakot és öt méterről a be
futó

P. Szabó elé tálalja a labdát és az újpesti 
szélső azt leállítja, majd védhctetlenül be

lövi (5:1).
Irtózatos a tempó: a csapatok kegyetlenül 

finiseinek. Az utolsóelőtti percben Junek lövé
sét Aeht pompás elvetéssel menti komerre.

Vége a meccsnek. A pályáról lefelé haladó 
újpesti játékosokat a gyerekhad ölelgeti.

Gólratörő kupastilussal 
hengerelték le a vöröscsiilagos 

cseh sampiont
A mérkőzés két félideje csaknem teljesen 

ellentétes képet nyújtott. Az első húsz perc az 
erődifferenciák kétes kérdőjelében folyt le — 
inkább Slavia fölénnyel. Majd jött a lilafehé
rek negyedórája s az utolsó tiz pere késhegyre 
menő irama, szédítő lendülete csak az utolsó
előtti percben elért vezetőgól pillanatában en
gedte ismét sejttetni a magyar győzelmet, de 
még a szünet előtt pár másodperccel lőtt cseh 
kiegycnlitőgól ugyancsak Jclohasztotta a kedé
lyeket. Mert

bár Újpest többet támadott, már as első 
félidőben is, de a cseh futballkultura ekkor 

még teljes fegyverzetében pompázott.
Neon volt a játék eme periódusában a Slaviának 
egyetlen felesleges mozdulata. Leegyszerűsített 
racionális futball volt ez a javából!

A második félidő azután kihozta Újpestből a 
tudásuk, energiájuk és lelkesedésük maximu
mát. Ugy' játszott ekkor a pompás lilafehér 
együttes, mint még soha!

Igazi gólratörő kupastilussal hengerelte le 
Újpest a vöröscsiilagos cseh bajnokot, 

amely pedig ekkor is kitünően játszott. Újpest 
kolosszális diadalának éppen az ad hallatlanul 
nagy értéket, hogy nem egy rossz napot ki
fogott osapatot győzött le előre nem is sejtett 
gólaránnyal, de egy a futballmüvészet teljes 
rezervoárját csillogtató igazi nagy együttest. A 
taktika és a kondíció győzedelmeskedett ezúttal
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a raff inált technika felett.
Újpest teljesen rászolgált a fényes győae- 

lemre.
A gólarány egyáltalában nem túlzott, mert n 
a mindent elsí-uvő lendület, amellyel • Bla- 
fehérek szünet után a kapnjokboz szegezték a 
cseheket, gólokat kellett, hogy eredményezzen. 
Aeht kiváló formájával szinte elhomályosította 
Planickát, a „világ legjobb kapusát** Labdafo
gása, merész rávetéoei a mindenkori legjobb 
magyar kapusok sorába emelték. A Fogl III—• 
Kővágó hátvédpár nagyon nehéz feladatát szintS 
hiba nélkül oldotta meg. A legkritikusabb hely
zetekben is sikerült megliánitaní a S!avia-esatá> 
rok rohamait. Újpest legjobb része mégis a half
sor volt. Annyi jó támadást indítottak el a oly 
emberfeletti energiával tömték a csatársort lab
dákkal, hogy annak módjában volt a játéknak 
offenzív tendenciát biztosítani. Wtlhelm végig 
egyenletes hasznos embernek bizonyult, mig 
Köves és Borsányi csak a második periódusban 
futottak fel teljesítőképességük teljéhez. Külö
nösen Borsányinak ugy a védelemben, mint a 
támadásban végzett munkája valóságos éknény 
volt. A csatársor Mészáros kivételével az ötle- 
tcsség, a leleményesség, a gyorsaság iskoláját 
nyújtotta. Mészárosnak is voltak finom nüan- 
szókban megnyilvánult elgondolásai, de kissé 
lassú. Török az elementáris erő, P. Szabó a 
tank, Spitz a kígyózó dribler, Avar pedig a vi- 
harágyu szerepében aratott örökké emlékezetes 
sikert I

A Slaviárói fentebb már elmondottunk kriti
kánkat, ezúttal röviden csak annyit: le a ka* 
lappal tudásuk előtti Planicka — ugyMtuzik —< 
már kezd hanyatlaoii. A gólok közül négy véd- 
hetetlen volt ugyan, de labdabiztonságából ha
tározottan vesztett. Zenisck és Novak meg s«n 
közelítették a magyar bek kpárt, mig a balfsorj 
szünet után nem bírta a szédületes iramot. P/e- 
ticha tetszett a triászból legjobban. A csatársor
ban a fiatal Junak jobbszélső vonta magára g 
figyelmet gyors lefutásaival és értékes beadá
saival, Swoboda durva volt, Puc már non oly 
veszélyes kapu előtt, mig Jóska és KratochioiH 
a szokott hasznos játékukkal gyönyörködtettek.

Braun bíróval
ezúttal külön kell foglalkoznunk, mert 
csalódást keltett. Különösen az első félidő kri
tikus pillanataiban volt sok téves ítélete, 
sajnos — mindenkor Újpest kárára. A közönség 
eleinte dermedten gondolt a prágai revánsra, —> 
melyet szintén Braun fog vezetni — majd vas
kosabb hibái láttán mind elementárisabb erővel 
zúdult feléje az objektivitásában páratlan kő- 
zönségünk soraiból a pfujolások áradata Aí 
a véleményünk, hogy

Braun lehanyatlott a mérlegelő bírók srthke 
régiójába.

Ugylátszik posszibilissé akarja magát tenni ugy 
Budapesten, mint Prágábanl

Egy mégném adott 11-es, 5—6 jogtalanul 
akasztott újpesti támadás, a faultok iránti ér- 
zékettenség jellemzik „munkáját**. Pedig Vicse
nik és Hegedűs, - a két kitűnő régi biró több
ször segítségére akart lenni asszisztálása köz
ijén, de Braun bosszantóan nem vette őket 
figyelembe. Brauntól, a „pozsonyi magyar fiú • 
tói nem kívántunk „szimpátiát**, csak abszolút 
objektív bíráskodást. Reméljük, hogy a prágai 
meccs után jobb kritikát adhatunk róla. Szí
vesen tennénk I

X Kár volt a benzinért! ... Már tudniillik 
a mieink részéről. Mert a jugoszláv benzines 
kollégák könnyen gólzáporral győzhették volna 
le a budapesti benzineseket. De persze kicsit 
több benzin kellett volna... Ja, hogy n’’r- 
van szó? Hát arról, hogy Shell Zágráb—Shell 
Budapest 2:0 (1.1). A gólokat Gnetz és 
csics szivattyúzták, azaz pardon lőtték.

X Ai FTC .tlíHk.l klubb.juoknágol. V^Ar- 
nap rendezte meg az FTC klubbajnokságainaa 
második napját, amelyen nem akadt említésre 
méltó eredmény. — Eredmények: 200 m.: I. 
Nagy 23.3 mp. — 400 m.: 1. Aczél 2:05.5 mp. 
— 1500 m.: 1. Galambos 4:31.1 mp. - SM * 
gát: 1. Kovácsy 27.1 mp. — Magasugrás: L 
Liszkay 165 cm. — Távolugrás: 1 Kiss 638 
cm. — Sulydobás: 1. Balás 1256 cm-
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A tegnapi nap egyetlen bajnoki eseménye:
A 111. kerület 5:1-re legyőzte a gyönge kispesti csapatot

’A kupadöntő előjátéka gyenge sportbeli telje- 
tétményt nyújtott. A kispesti csapat, amely 
stiklaszilárd védelmének jóvoltából mindössze 
egy vereséget szenvedett a bajnoki mérkőzések 
folyamán, most kikapott a III. kerületiektől.

Eddig a csatársor meddőségét ellensúlyozni 
tudta a kitűnő védelem, ezúttal azonban a csa
patnak ez a része kissé megingott és máris kész 
volt a báj:

esőstől hullottak a gólok.
A játék pedig, — különösen az élsÖ félidő 

egyes részeiben — oly alacsony nívójú, oly 
sivár volt, hogy az ember csodálkozva tűnődött, 
vájjon nem két gyönge amatőr csapat játszik-e 
a pályán? Úgy látszik a közönség idegeit akar
ták kímélni a nagy meccsre izgalomnélküli, hu
morban sem szűkölködő mérkőzésükkel.

A III. kér. teljes mértékben rászolgált a győ
zelemre. Ebben főrésze a halfsornak van. Kü
lönösen Steiner volt jó. A csatársornak sok 
szépen indult akciója akadt el a meg nem ér
tésen, de szerencséjére rendelkezik egy olyan 
biztos lábú csatárral, mint Lengyel, aki egyike 
legjobb balösszekötőinknek A védelemben 
Wernet volt a fix pont.

A kispesti csapatról már fentebb elmondot
tak véleményünket. Ehhez még annyit teszünk 
hozzá, hogy az egész csapatban csak egy ember 
játszott kiemelkedően jói: Bozgonyl.

Rögtön kezdés után a III. kér. támad 
• játék elején Lengyel veszélj-eztet, ’ 
hói leadott lövése a felső kapufáról 
A 20-ik percben

Schiller és Lengyel őrszjátékából _
a 16-nál élesen, de nem tnl veszélyesen lő.
Dénes fogja is a labdát, de az kezéből a 

hálóba perdül (1:9).
Szünet után már az első percben egyenlít a 

Kispest.
FürStner kiszökik, s a késedelmeskcdŐ vé
delem mellett kapásból szép gólt lő (1:1).
Némileg változatos játék következik, mert az 

eredménytől felbuzdulva a kispesti csatársor 
néhány további támadásra is rászánja magát. 
De Fehér helyén van.

már 
de kapás- 
perdüi ki.

Lengyel

kis- 
jó

A 20-ik percben sokáig pattog a labda a 
pesti kapu előtt. Konyornak nem nagyon 
a helyzet, de addig késcdclmeskcdik, mig le
szerelik.

A labda Lengyelhez kerül, aki, búr négyen 
Is támadják, a lábak rengetegében is a 

kapuba talál (2:1).
Két perc múlva Kispestnek van óriási hely

zete: Raffay beadása Fiirstnert és Paczolayl 
találja tiszta helyzetben, de ez ugylátszik kevés 
a kispesti csatároknak.

A 26-ik percben Konyoríól Drössler kap jó 
labdát. 0 Lengyelnek ad, aki remek teslcsellel 
megtéveszti a védelmet és 20 méterről ka
pura lő.

Dénes azt hiszi, hogy mellé megy, de a 
labda a jobb kapufa mellett fejmagasság- 

ban hálót ér (8:1).
A 35-ik percben Lengyel szép keresztlabdá

val szökteti Fenyvesit.
A Szélső lefut, szépen átmegy 8 fautóiul 
akaró Csendesen s 8 méterről éles gólt lő 

(4:1).
A befejezés előtt két perccel esik az utolsó 

fiöl.
Konyor kiugrik s 20 méterről élesen lő 
és a labda a tehetetlen Dénes mellett a 

kapuba jut (5:1).
A BAJNOKI TABELLA

ineccs utánaz egyetlen vasárnapi bajnoki 
következőképpen alakult:

1. Újpest 13 pont
2. Ferencváros 11 „
3. Budai Harihárom 8 „
4. Hungária
5. III. kér. FC
6. Bástya
7. Bocsktn
8. Somogy
9. Kispest

10. Attila
11. Nemzeti
12. Pécs-Baranya

4
4
3

(21- 7) 
(23— 3) 
(14— 4) 
(18—12) 
(13—16) 
(16—17) 
(11—16) 
( 6—17) 
( 2- 7) 
( 8—15) 
( 5—12) 
( 4-15)

n

Kifosztották a sporttelepet,
hogy profisportklubot 

alapíthassanak
A rendőrség elfogott egy iiatalkoruakból álló betőrőbandát

A főkapitányságon tegnap flátalkoruakből 
álló háromtagú betőrőbandát tartóztattak le. 
A bánda különös előzmények után került a

Az egyik fővárosi sporttelep öltözőjében 
néhány náppal ezelőtt betörők járlak. Ki- 
fótították az öltözőket és

magukkal vitték az ott őrzött sportruhá
kat és tennisz-fclszereléseket

A féndötség tíieginditotta 8 viísgálatot és a 
féíep egyik fiatalkorú alkalmazottját fogták 
gyanúba, mert a flu a detektívek láttára fel
tűnően idegesen viselkedett. Mikor valla-
tóra fogták, rövidesen beismerő vallomást 
trtt. Elmondotta, hogy két ugyancsak fia- 
talkorti társával együtt ők fosztották M a 
telép Öltözött. Mindhárman rajongtak a 
sportért és

ni tolt a tervük, hogy hasonló korú 
fiatal gyerekekből profi sportklubot 

alakítanak.
Ehhez azonbán pétizfe volt szükségük, 

hbgv felszerelést vásárolhassanak. Pénzük 
ném tört ■* “ '** ' 4
rés útján

Közben azonban baj történt. Az a társuk, 
aki a betörésnél őrködött,

Összeveszett velük és egy napon ellopta 
az egész zSákniártyt.

így ezután csak ő egyedül tudta, hot van 
a felszerelés és csak akkor Dőlt hajlandó 
elárulni a rejtekhelyét, ha megígérik, hogy 
ő lesz az alakítandó csapat kapitánya. A 
másik kettő gondolkozási időt kért és mini 
utóbb bevallották,

az volt a tervük, hogy lopás miatt a 
rendőrségen feljelentik betőtŐ-fárMikat.

A szokatlan feljelentésre azonban már nem 
került sor, mert a detektívek elfogták mind 
a három fiatal suhancot, akiket kihallgatá
suk után az ügyészségre Hittek és átadták a 
fiatalkorúak bíróságának.

20 p-ben a Bocakay tartalék kapusa, HQbner vé
dett, mert Szemző csak a későbbi vonattal ét
kezett meg.

Kezdés után az Attila támadott, de két kapu
fán kivül nem ért el egyebet. A Bocskay táma
dásait már több siker koronázta. A 25. p-ben 
Telekg kapufát rúgott s a visszapattanó labdát 
Vince belőtte (1:0).

A második félidőben inkább az Attila volt 
fölényben s a 20. p-ben Pimpinek sikerült is 
kiegyenlítenie. (1:1.) Továbbra is nz Attila tá
madott, de csatársora a kapu dőlt tehetetlen 
volt s igy az eredmény nem változott.

A Bocskay-ban Farkas, Fejér dr., Sághy és 
Marosi volt jó, ellenben ismét gyönge volt 
Markos. — Az Attilának Szemző, Kuti, Bankó 
és Maszlonka voltak a legjobbjai. A csatársor
ban egyedül Opata felelt meg.

Ferencváros—Somogy 1:1 (1:0). 
Kaposvár, november 3.

(A Hétfői Napló tudósítójának telelonjtléh- 
tété.) Nngy érdeklődés előzte meg rt Ferencvá
ros kaposvári vendégjátékát, különösen, hogy 
az előzetes hirek szerint a Ferencváros kom
plett első csapatával készüli kiállni a Somogy 
ellen. Snjnos a kaposvári közönség csak tarta
lékokkal teletűzdelt csapatot láthatott.

A Somogy lelkes játékkal érte el hízelgő Ered
ményét. A játék folyamán inkább a Ferenc
város volt fölényben, amit a Somogy ritkább, 
de nagyon veszélyes lefutásokkal cllénsulyozott.

•
Kaposvári tudósítónk jelentéséhez a magunk 

részéről ennyit teszünk hozzá, hogy a Ferenc
város több clsöcsapatbcli tagja az Újpest dia
dalának szemléletében Volt elmerülve a Hungá
ria ttlon ...

Nemzeti—Bak T. K. 4:0 (2:0).
A Bihúmit nélkülöző Nemzeti, fölényes já

ték után győzte le a Bflk-ot. A Bak. különösen 
a második félidőben vezetett néhány formás 
támadást, de akcióit nem kísérte szerencse.

A favoritok győztek 
a Magyar Kupa 

küzdelmeiben
Péca-Baranya—Túrul 5:2 (3:1).

Pécs, november 3-
(A Hétfői Napló tudósitójától.) A Turul csak 

tiz emberrel játszotta végig a mérkőzést, mivel 
Gnttmann és Polacsek hátvédek lekésték a vo
natot. A mérkőzés ily módon elvesztette ko
moly jellegét és különösen a második félidőben 
teljesen egyoldalú volt, amennyiben a Pécs- 
Baranya csaknem végig a Turul büntetési vo
nalán belül tanyázott. A vezető gólt mégis a 
Turul érte el a 10. percben FiScher révén, majd 
5 perc múlva korner után Foor egyenlít. A 
17. percben fault miatt megítélt tizenegyest 
Veder ismét értékesíti. Szünet után folytatódik 
a tizenegyes szériesz, amikor is Föor 4:1-re ja
vítja az eredményt. Sőt egy negyedik tizen 
egyes is esik a Turul kapu előtti nagy tolon
gásban, ezt azonban Szülik, a pécsi kapus kol
légájának kapuja mellé helyezi. A 41. percben 
a Turul váratlanul ellentámadásba lendül és 
Flscher révén szépít az eredményben, a követ 
kező percben azonban Kovács jobbszélső egyéni 
játékkal közvetíéú közelről beállítja a vég
eredményt. A meccs nem tartozott a szépek 
közé. A biró kiállitöft két Turul játékost: 
Sengert durva utánrugásért, Hajdút pedig biró- 
sértés miatt.

Vaaas—Rákospalota 2:1 (111).
A Vasas biztosan nyerte Magyar Kupa mér

kőzését.
A múlt vasárnapon 

diadalmasan feltört BEAC sulyos 
vereséget szenvedett az utolsó

előtti Postás-tói
Teljes bajnoki fordulót bonyolítottak le áz 

amatőr fronton vasárnap, amelyet egy-kél 
meglepőbb eredmény tarkított.

Esemény ar egyetemi csapat 5:0 arányú 
súlyos veresége a 1.3-tk helyen vésrteglö 

Postástól.
De a bajnok Törekvés sóin akart ehnftradní 
BEAC-tól.
A* utolsó helyen álló BTC-vel szemben 
saját otthonában elért l:(-es döntetlenje, 
ha lehet, még nagyobb meglepetés hiszen a 
félidőben meg oz clparéntált BTC vezetett! 
A

a

éá ézéft határozták el, hogy bétö- 
szerzik meg a szükséges holmikat.

egyik őrt állt a telep kerítésénél a má
sik kettő pedig ezalatt kifosztotta az öltő-

holmikat kosárba csomagolták és
egyiküknek a lakására szállították eh Az

A tilalmi nap barátságos 
mérkőzései

Bocskay—Attila 1 : 1 (1 : 6)

Debrecen, povember 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefohjelen- 

tété.) A két csapat 14-ik összecsapását — amely 
barátságos volt, — olcsó helyárakkal propa- 

I gond amér kő zésnek szánta a debreceni vezető
ség. S hogy szándéka milyen helyes volt, mu-volt a tervük, hogy később, lm már elmúlik S hogy szándéka milyen helyes volk in 

i*.M ' ö 1 a tatja, h°8y 2500 em’H'r men’ kl n mérkőzésre.a betörés izgalma, 
ntegszerverik a sportklubot év a betö
mésnél szerzett holmikkal szerelik fel 

a csapatot.

vasárnapi eredmények a következők: 
Postás—BEAC 5:0 (1:0). 
BTC—Törekvés 1:1 (i:Ö). 

FTC—Fér. Vasutas 3:1 (1:1). 
BSE—JII. kcr. TVE 3:0 (10). 

UTE—BSzKRT 2:1 (1:0).
33 PC—MTK 4:2 (2:0). 

Az amatőr bajnoki tabella 
élcsoportja egyébként 
lyezkcdik:

1. UTE
2 BSE
3. BEAC
4. Törekvés
5. 83 FC
6. Fér. Vas.

a következőképpen

12 poht (28—9).
11 „ (t8—5).
10 „ !f—1«).

(10-81. 
(17—11). 
(16—13).

9
9 .. 
» ,,

he-

Vasutas-bajnoki mérkőzés Debrccenbért.

A két csapat pedig élvezetes szép mérkőzést 
vívott egymással. A Bocskay két uj embert ptó- 
bált ki s közülük Bőhm gyengén játszott, míg I 
Iglódy szépen mozgott. Az Attilában az első |

X ------------------ ------------------------------------------
Debrecenből jelentik: A Vasutas bajnoki mér
kőzések folyamán a DVSC a Szombathelyi Ha
lad ás csapatát Kántor és Márkus góljaival 2;0 
(2:0) arányban győzte le. — Bajnoki mérkő
zés: DKASE—NyTVE 6:1 (2:1). Az NytVÉ vá 
lógatott kapusa, Milotay nélkül játszott. A gó
lokat ökrös 2, Gál 2, Hevesi és Kohn, illetve 
Ardag lőtték.

FENYVES
HO

jók ós jutányosak

Fekete lakkozott 
női cilzmn 
teljesen gumibrt1, 
meleg béléssel P

Oyct mek-sárclpö
2S~3t-ig 8»-35-tg

Gyer.nc'f-'jócípö 
bélelt

32 - ?F)-lg

Mól aárcip!)
p7.3O

Fönt hócipő

Postán utánvéttel 
bérmentve szállítunk

Női lióclpi) 
bársonygallórral 
fekete és színes 

p13-30

p

J CalvisMér 7. s%3

Részvénv-SerföződeElső Magyar

Vasárnapi sporthírek
X Délelőtti futóversenyek a Népligetben. Or

szágiéi és ifjusági futóversenyeket rendezett áz 
MTE vasárnap délelőtt a népligeti nagykörben. 
A 31 indulóval 5000 méteres távon rendezett 
szetilot-verseny lefutási sorrendje a következő:
1. Lénával Pál (Vasas) 16 p 31.8 mp. 2. CSathó 
(MTE) 16 p 44.2 mp. 3. Gergely (Vasas) 16 p 
51.8 mp. A csapatversenyt az MTE Csáthó— 
Farkas—Osuszth—Konecsny— Liptai öss^eátti- 
tásu csapata fiycrle 29 ponttal, a Vasas 31 és 
az ESC 71 pontja ellen. — A 3000 méteres ifju
sági versenyen 27 atléta állt starthoz. Győzött 
az MTE Bariéin nevű futója 9 p 10.2 mp alatt.
2. Kőszegi (Dorogi AC) 9 p 50 6 mp. 3. Krip- 
pinger (FTC) 9 p 55..2 mp-es idővel A csapat* 
versenyben ugyancsak az MTE győzött 34 pontj 
tál, a Dorogi AC 38 és az FTC 66 pontjával 
Szemben.

X Mérkőzés a gycphokkl bajnokságért 
MAC—BHC 2:1 (0:0). — A MAC csak nehézén 
győzött a meggyengült BHC ellen.

— A Glóbus matinéin. Nívós matinét tartott 
vasárnap délelőtt a Glóbus Torna Club. A ma
tinét Nagy Endre szellemes bevezető beszéde 
nyitotta meg és utána Vidos Jenő konferólása 
mellett egymásután peregtek le a jobbnál jobb 
tnüsorszámok. Medek Anna u „Bűvös vadász"- 
ból énekelt egy részt, Holló Klára chansonokat 
énekelt és szavalt, Radó Sándor három humo
ros kupióját adta elő, Salamon Bélóval, a 
Terézköruti Színpad több tagjának részvételé
vel „Kontra gyerünk" cimü AMff-vigjáték került 
színre Fehér Artúr humoros szavalataival. 
Vermes Jenő Faust-hordalával aratót! sikert. A 
kitűnő, nivós matiné valóban méltóan repre
zentálta a Glóbus Torna Clubot.

X Salamander SC—MTE 3:3. Női haréna 
mérkőzés.

csapolása még néhány napig tart
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■tLFŐLDI SPOBTWÍIPLÓ
A prágaiak szépségflastroma

Sparta — Hungária 3:1 (2:1)
Prága, november 3.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 
tése.) A Sparta-pályán mintegy tízezer főnyi 
közönség jelenlétében pompás futballt játszott 
a két csnpnt. A Hungária, ugylátszik, Kalmár 
elvesztését sehogy sem tudja pótolni. A Sparta 
sem volt teljes, amennyiben nélkülözte stand
ard kekkjét, Burgert és Hoyert, akiket Perner 
éa Maiidig helyettesitett. A Sparta határozottan 
javuló formát mutatott, viszont a Hungária is 
teljes mértékben megfelelt.

Újvári volt a mezőny legjobb embere, rajta 
kívül Mándl és Kompóti játszott jól Hírei i» 
kezdi visszanyerni igazi formáját.

(A Hétfői Napló tudósítójának tcle/onjelen- 
tése.) A Dunubia uszóinitingjén lelt ház gyűlt 
össze a Budapest—Bécs—München városok 
úszóinak találkozására. A három város repre
zentáns női gyorsuszóstnfétája a 4X109 méte
res távon találkozott egymással s a magyar 
hölgyek oly pompás sikert arattak, amire nem 
is számítottunk.

A magyar hölgyek ezzel a győzelmükkel 
■z osztrák testnevelési tanács tlszteletdlját 

nyerték.
A 4X/00 méteres női gyorsuszó stafétában: 1. 
Budapest csapata 5. p. 21.3 mp., 2. Bécs 5 p- 
40.3 mp., 3. München 6 p. 03.6 mp. A staféta
részidők n következők: Sípos Manci 1 p. 19 
mp., Maliász Gitta 1 p. 21.2 mp. Stieber Lotti 
1 p. 23.8 mp., Tóth Ilonka 1 p. 17.3 mp.

Tóth Ilonka Ideje az országon rekordnál

A magryas* höl^yuszógárda Sényes 
diadala Bécsiben

A 4x100-as stafétában 20 mp.-el győzték le az osztrák, 
több mint 40 mp.-el a német hölgyuszőkat — Tóth Ilonka 

a rekordnál jobb időt úszott

Norvégia legyőzte Hollandiát 
Norvégia — Hollandia 4:1 (3:1)

Amsterdam, nov. 3.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az olimpiai 

stadionban lejátszott mérkőzés a norvégek biz
tos győzelmével végződön. A hollandok széteső 
játékot mutattak. A meccset 20.000 főnyi kö
zönség nézte végig. Biró: Christopher volt.

Uj nemet 100 m-es hölgy- 
hátuszórekord

Ruhrort, nov. 3.
(A Hét/ől Napló tudósítójának távirata.) Az 

itt megtartott uszóversenyen Sasserath Elfriede, 
a kiváló német hátuszó bajnoknő a 100 méteres 
hátuszásban 1 p 28.5 mp-es idővel uj német 
rekordot óllilott föl. Második: Bnumeistcr (Hol
landia) .

A temesvári Kinizsi újból 
a bajnoki lista élén halad 

(Külföldi futballeredmények)
Kolozsvár: RMS—KAC 3:1 (1:0). KMSC-

Haggibor 2:0 (1:0).
Nagyvárad: Törekvés--Mák Rabra 8:0 (4:0), 

Crisana—Egyetértés 9:1 (3:0).
Nagyszalonta: NAC—NSC 4:0 (2:0).
Arad: AMTE Piskii SER 3:1 (2:1). Olim

pia—Tricolor 2:1 (0:1), AAC—Victorin 6:0 
(2:0), Glória—Aradi Bánátul 9:0 (4:0).

Temesvár: Kinizsi--Bánátul 2:0 (1:0). A te
mesvári derby nagy meglepetésre nz ismét for- 
mábn jött nagynevű Kinizsi biztos győzelmével 
végződött. A kinizsi hosszú idő után ismét a 
bajnoki tabella élére került. Kndima—Rapid 
2:1 (Őri), TAC—Hajdúk 4:1 (1:0).

Zsombolya: ZsSE—Politechnica 1:1 (1:0).

Magyar Légiforgalmi RT.
TÉLI MENZTKEND

Érvényes november 1-tfll február 28-ig.

DJB I. I BUDAPEST 1 á. 16X5 
10.46 » WIEN ■ i. 14.00

Az sutohmr Budapestéi) u VüdAszkQrt-stAUodAtól 60, 
Wlcnben n Hotel Bristoltól 40 perccel s repnhWp 

indulása előtt indul.

Felvilágosítás és jegyváltás:
Budapesten a Magyar Légiforgalmi R.-T. léglulaiAsi 

irodájában. IV., Vád utca 1. Tel: 808-88.

A Központi Menet jegyirodában és innak összes 
fiókjaiban.

Wicnben; Luflreisebflro ut>. österr. Lüftverkehra 
A.-G., L, Kártnerring 6. Tel.: R. 28—1—21,

Posta- é» csomagforgalom Európa valamennyi állo
mása felé Felvilágosítások, tarifák és menetrendek 
a társnsáR szállítási osztályánál Telefon: SOS—89.

Hullámzó mezőnyjáték után a lő. percben 
Híres szerezte meg a Hungáriának a vezető 
gólt, melyet a 35. percben sikerült a fiatal Kos- 
tyalcknek pompás fejessel kiegyenlíteni. Befe
jezés előtt 3 perccel ugyancsak Kostyalek ré
vén jut a Sparta ujabb gólhoz.

Szünet után a Sparta több pihent játékost 
állít csapatába, mig a Hungária csak Skvarek 
és Híres cseréjével változtat a csapaton. Újvári 
kitűnő védéseivel sok közeli lövést tett ártal
matlanná. Csak a befejezés elfítt öt perccel si
került Heimannak ujabb gólt lőni és ezzel a vég
eredményt beállítani. A komrrarány 8:3 volt 
a Spartn javára.

lényegesen jobb.
Sipos Manci jó start után hat méterrel verte 
osztrák ellenfelét, akit 3 méterrel követett a 
müncheni hölgyuszó. Mailász Gitta további 2 
métert szerzett, Stieber Lotti az előnyt meg
tartotta. mig Tóth Ilonka pompás finissel 
Frltzi Löuiit, az osztrák bajnoknőt megsemmi
sítő fölénnyel veri.

A többi számban magyal versenyző nem 
indult. A 3X100 méteres melluszó stafétát a 
HAKOAH nyerte (Löbel, Weiselberg, Bienen- 
feld), 4 p. 48.2 mp-es uj osztrák rekordidő 
alatt. A 400 méteres gyorsuszásban a gráci 
Scitz 5 p. 33 mp-el győzött Unterberger ellen, 
akinek az ideje 5 p. 34.8 mp. volt. Seitz még 
teljesen kezdő úszó s igy az osztrák bajnok fe
lett aratott pompás győzelme nagy meglepe
tést keltett.

Nagyszeben: Soimi—NSE 1:0 (1:0).
Brassó: Olympia—HTV 5:0 (2:0), Brasovia— 

BMTE 3:0 (1:0).
Torda: Segesvári SC—TSC 2:0 (0:0).
Prága: l liga: CAFC—Ceebie Kariin 2:1 

(0:0). Kladno—Viktória Ziskov 3:2 (2:1). — 
Amatőrbajnokság: FK Kolin—BiFC, Prága 5:2, 
Kolin c győaelmével megnyerte a bajnokságot.

Bécs: I. liga: Admira—Floridsdorf 4:1 (1:1), 
Rapid—Anstria 4:2 (2:1). Hakoah—Hertha 
3:2 (1:1).

Benthen: Felső-Szilézia válogatott—Bécs vá
logatott 2:0 (2:0).

Frankfurt: Nürnberg—Frankfurt 2:1 (2:0) 
városközi mérkőzés.

Olaszország:
Pro Patria—Padova 0:0. — Napoli—Livorno 

1:1. — Alessandria—Torino 3:3. — Ambrosiana, 
Milano— Cremonc.3c 3:2. — Triete—Latio 3:3. 
— Roma—Brcscia 2:1. — Juventus, Torino—
Pro Vcrcclli 6:1. — Bologna —Milano 1:1. —
Modena—Genova 2:1.

Svájc:
Young Fellows Zürich—FC Chiasso 1.-0. —

Grashoppers—Juventus 12:1. — FC Zürich—
Adliswil 12:1. — FC Basel—FC Lugano 5:3. — 
Wintenthur—Blue Stars Zürich 1:2. — Locamo 
—St. Gálién 4:2. — Carouge Genf—FC Bern
0:0. — FC Biel—Étoile Chaux de Fonds 4:2. — 
FC Chaux de Fonds—Montreux 7:0.

Franciaország:
Club Francais—SÍ. Ouen 3:3, US Suisse— 

Stade Francais 3:2, Red Star Olimpique—Ra- 
cing Club 1:0, C. A. XIV. -C. A.Paarsi 1:5 (köd 
miatt félbeszakítva.

Belgium:
CS. Briigge—Antwerpener FC 1:4, Berchen 

Sport—FC Brilgge 0:1, Racing Gént—SC Ander- 
lecht 1:2, Beerschot AC—Liedsche SK 4:2, 
Unión St. Gilloise—Daring Bruxclles 1:2, Ra
cing Bruxelles— Standard Lüttich 6:3. RC. Ma- 
lines—FC. MaHnes 1:0.

Svédország:
Elfsborg Boras—IFK Malmö 3 :2. Stattena 

Hölsingborg—IF Sandviken 2:1. IFK Göte
borg—Sloipner Borrköping 1:1. ATK Stock
holm— IF Hülsingborg 5:1.

LÓSPORT
Káposztásmegyeri versenyek

Kellemes őszi időben, nagy közönség előtt 
futották le a vasárnapi megyeri versenyeket. 
A mindvégig igen érdekes küzdelmekből is ki
vált a gátverseny nagyszerű finise, amelyben a 
befutástól kezdve ádáz harcot vívó Campana és 
Alamuszi nem bírlak egymás fölé kerekedni s 
végül holtversenyben érték el a célt Cinkos 
előtt.

A részletes eredmény a következő:
I. FUTAM. 1. Baghy Gy. Szorgalmas a (6) 

Timpaner. 2. Labrador (2) Fetting. 3. Antinea 
(5) Viderjan. Futottak még: Kardos, Potya, 
Anikó. Nyakhosszal nyerve, fejhosszal harma
dik Tót.’: 10:145; helyre: 10:43, 16. —
II. FUTAM. I. M. kir. 2. hv. busz. ezr. Nanda-ja 
(3) Kovács G. 2. Tip-Top (3) Csécs. 3. Kék 
ibolya (4) Bödc. Futottak még: Snfinette, Bics- 
kás. Mandarin. 1’/t hosszal nyerve, */» hosszal 
harmadik. Tol. 10:54: helyre: 10:23. 22. —
III. FUTAM. 1. Dreher J. Cainpana-ja (1) Csaló 
és Pctnnovits J. Alamnszl-ja (3) Sleczák holt-

versenyben. 3. Cinkos (10) Kovács M. Futottak 
még: Salambo, Fuligula, Pásztó, Bunkó, Ki 
tudja?. Holtversenyben nyerve, 3 hosszal har
madik Tót. : 10 : 12 és 22 ; helyre : 10 : 14. 
15, 37 - IV. FUTAM. 1. M. kir. 1—4. hv.
von. oszt. Fair Play-e (1) Grosch fh. 2. Algcron 
(3) Muhr fh. 3. Hozomány (3) Misley fh. Fu
tottak még: Szinusz, Maga, Csibész. Félhosszal 
nyerve, 2% hosszal harmadik. Tót.: 10:20; 
helyre: 10:10, 14. — V. FUTAM. 1. Issekutz 
Gy. Porto-ja (3) Blaskovits. 2. Madár (4) Dósai. 
3. Baksis (12) Horváth K. Futottak még: Gö- 
mör, Mirabelle, Talált kincs, Duhaj, Keepsake, 
Basaharc, ötnegyed hosszal nyerve, ’/< hosszal 
harmadik. Tót. : 10 : 42 ; helyre : 10 : 19, 26, 45. 
VI. FUTAM. 1. Mr. Gábriel Fababá-ja (20) Szi
lágyi. 2. Árendás (4) Blaskovits. 3. Rege (20) 
Szele. Futottak még: Damiano, Sajó, Tápió, 
Felhő Rózsi, Szanda, Bábé, Szomszédasszony, 
Pour Rire, Mazurka, Szélhámos, Theresina, 
Győr, Hetykeleány, Csopak, Gondtalan. 1 hosz- 
szal nyerve, ’/i hosszal harmadik. Tót.: 10 : 178; 
helyre: 10:68, 18, 204. — VII. FUTAM. 1. Fe
hérvári ist. öreg Slgnora-ja (1%) Szilágyi.
2. Emeletes tót (3) Gál. 3. Cobra (16) Szumega. 
Futottak még: Klapec, Annabál, Frau Wunder- 
lich, Róna, Kirgiz, Jagnjils, Dcsdemona, Rácz 
Pali, l’/i hosszal nyerve, l’/f hosszal harmadik. 
Tót. : 10 : 30 ; helyre : 10 : 16, 22, 51.

KA DIÓ
A Rádió mai műsora:

BUDAPEST.
9.15: A honvédgyalogezred zenekarának hang

versenye. Vezényel: Fricsay Richárd zeneügyi 
igazgató. 12.05: Gramofonhangverseny. 3.45: 
Fulton-rendsaerii képátvitel. 4.20: Asszonyok ta
nácsadója. 5.10: Tót-magyar nyelvoktatás. 5.45: 
36-ik Rácz Laci és cigányzenekarának hangver
senye. 7.00: Német nyelvoktatás. 7.S0: Hevesi 
Sándor dr. előadása: „Mit tudnak az angolok a 
magyar irodalomról.* 8.00: Rádió-amatőrposta. 
8.30: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zene
kar hangversenye. Közreműködik: Bodó Erzsi 
és Rösler Endre, a M. kir. Operaház művészei. 
Vezényel: B#rg Ottó karnagy. 1. Goldmark: 
Sakuntala — megnyitó. 2. a) Mozart. Ária a 
Don Jüanból. Előadja: Bodó Erzsi; b) Mozart: 
Arja a Don Jüanból. Előadja: Rössler Endre.
3. Goldmark: Bevonulási induló a Sába király
nője c. operából. 4. Mozart: Duett a Don Juan 
ból. Előadja: Bodó Erzsi és Rősler Endre. 5. 
Borodyn: I. Szimfónia. Utána kb. 10.00: Idő
jelzés, időjárásjelentés1, hirek. Majd Bachmann- 
trio és Bachmann-jazz.

KÜLFÖLD:
Berlin. 20: Komor Géza zenekara.
Bucurcsti. 16: Rádiózenckar. 17.10: Tánc

zene. 20: A kamarazenetársaság négyese.
Bratislava. 16: Orosz zene. 18.10: Gramofon. 

22.15: Katonazene.
Breslau. 19.05: Mendelssohn-est.
Brno. 20: Stary „A maharadzsa kedvence" 

c. operettje.
Frankfurt a/M. 20.30: A Krasszin megmenti 

az Itáliát, hangjátek. Utána: Dal-est. Majd: 
Tánczene.

Genova. 21: Szimfonikus hangverseny.
Hamburg. 20: A kiéli városi zenekar hang

versenye. 22.35: Kávéházi zene.
Köln. 18.30: Hangverseny. 20: Csirkefogók- 

gézenguzók dalai, balladái és jelenetei. Weills 
„Háromgarasos opera" c. müvének zenéje. 
Utána: 24-lg: Tánczene Düsseldorfból.

Leipzig. 19.30: Szórakoztató zene.
London. 19.45: Régi angol zongoradarabok. 

20.45: Fúvószenekar Manchesterből. 22.50:
Hangverseny. 24—l-!g: Tánczene.

Milano. 20.30: Szórakoztató zene. 21—24-lg: 
Vegyes hangverseny.

München. 19.30: Részletek ismeretlen ope
rákból. 20.20: A Krasszin megmenti az Itáliát, 
hangjáték. 21.35: Hangverseny.

Napolt. 21.02: Ricci „Crispino, meg a sógor
nője" c. három fel vonásos vigoperája.

Praha. 21: Rádiózenekar. 21.30: Zongora
verseny. 22.15: Gramofon.

Róma. 17.30: Szórakoztató zene. 21.02: Győ
zelmi emlékünnep 12 számmal, közben Adami: 
„Kalaptoll" c. egyfelvonásosa.

Stuttgart. 20.30: Szimfónikus zene Frank
furtból. Utána tánczene.

Torino. 20.30: Rossini szimfóniái. 28: Kávé
házi zene.

Wien. 20.05: Antoni Sala gordonkaversenye.
1. Porpora: Szonáta; 2. Godovsky: Elégia; 3. 
Sanmartini: Allegro: 4. Granados: Tánc; 5. 
Senallie: Allegro spiritoso. 22: Jazz-zenekar.

= A pesti műsor érdekességei: A jövő heti 
műsor legkiemelkedőbb eseménye a itürnbergl 
opera vendégjátéka lesz. Szombaton délután fél- 
hatórai kezdettel. A nürnbergi mesterdalno
kok előadásával mutatkoznak be Pesten és ezt 
a díszelőadást a budapesti Stúdió is közvetíti.

= Szigeti József a rádióban. A legkitűnőbb 
magyar hegedűművészek egyike: Szigeti József 
koncertezik pénteken este a mikrofon előtt. 
Hangversenyét a stockholmi Stúdió közvetíti. 
Másik igen érdekes zenei eseményt Bécs köz
vetíti pénteken, itt Steiner Ferenc kamaraéne
kes dalestét ad. Sauer Emil művészi játékának 
kedvelői c héten gyönyörködhetnek az ősz mű
vész játékában a rádión keresztül is, — szer
dán este ugyancsak Bécs közvetítésével.
= Neves Írók a mikrofon előtt. A nemzet

közi rádióműsor ezen a heten is szolgál ér
dekes irodalmi csemegével. Bernhard Shaw 
és Wells után most Alfréd Kerít hallgatjuk. 
Szerdán este rendez felolvasást Stuttgartban. 
Lesz még egy igen érdekes beszéd is ezen a 
héten: szombaton este 10 órakor London az 
Amerikából hazatért MacDonald miniszter
elnök beszédét közvetíti az angol főváros 
lordinavorjának d i szebédjéröl.

rsndelftvér-és nemi béta 
rek részére. ErtW sor 
verMn-ottto, Rendelői 
egönaa. MMczf-Ct& 
Lem 1 aifcmSM nembee

Ha teherautót, autóbuszt akar 
venni, vegyen olyat, amely 
tökéletes 
szerkezetit, 

üzembiztos és 
mégis olcsó.

Mik a lő követ élmény el 
az Ilyen autóknak?

Ne feledje el, 
hogy kocsija csak akkor tökéletes 
és anyagi érdekeit csak úgy 
szolgálja a legjobban, ha

a motor 6-hengeres és alacsony fordulatszámú ;
a hengerfej levehető;
az üzemanyag-fogyasztás gazdaságos és a kocsi rugózása jó;
az abroncsok bőven méretezettek és a 
kocsi hátsó abroncsai iker'abroncsok; 
hűtője bőven méretezett;
ha motorikus légabroncs szivattyúval van felszerelve;
négy kerék fék berendezésű; 
elektromos felszerelése és műszerei megbízhatóak.

Egyen lényeges Houstalmenüm,:
Ízléses és csinos kivitel;
hosszú élettartam és teljes üzembiztonság ;
a hazai utakra megfelelően épült erős alváz.
Tartsa emltkezettben, iisgv 

ezeknek a kuveieünsnyeknek a

címkével ellátott hötöjö 
autón telemen 

meg a leg
jobban.

Ajánlattal, prospektussal és felvilágo
sítással készségesen szolgálunk.

HMar Hir. miami 
was-, acei- es gengyarak 

Budapest, x., xonanyai-ui 21, 
Telefon:.József 311-39, 460-21.

AUTÓ MAPLÓ
)( TTC motorversenye. Vasárnap futották le a 

Terézvárosi Torna Club által rendezett és múlt 
hétről elhalasztott automobil és motorkerékpár
versenyt, amelynek részletes eredményei a kö
vetkezők: Kezdők versenye 5 kör 5000 méter:
1. Frühwirt TTC 4:43.2 mp. 2. Csepeley 5:13 
(250 ccm). Kezdők versenye 500 ccm 5 kör 
5000 m: 1. Náhotzky EK Méray 350 4:16.4 mp.
2. Tattay András EK AJS 500, 3. Fischcr Sun
beam 500. Főverseny 175 ccm 10 kör 10.000 
m: 1. Lukavetz KMAC Francais—Barnct 175, 
9:30.6 mp. 2. Winkler MAC Méray 175 ccm 
9:51.3 mp. 3. Balogh EK AKT 175 10:31.8 mp. 
Főverseny 350 ccm 10 kör 10.000 m: 1. Zamecs- 
nik TTC Motosacoche 350 8:04 mp. 2. Kovács 
János ChaJtorpe 8:17.1 mp. 3. Kovács Béla TTC 
Zenith 500 9:23.8 mp. Oldalkocsi főverseny 
600 ccb-ig 10 kör 10.000 m: 1. Meggyessy BSE 
BMV 500 8:14.8 mp. 2. Bauer MTK Arid 500 
8:24.5. — Budapest ügetőpálya derby kategória 
különbség nélkül 15 kör, 15.000 m: A verseny, 
legérdekesebb száma. Starthoz állnak: Zamecs
nik, Kozma Kovács János, Kovács Béla, Urbach 
László. A favorifok versenye izgalmas küzdel
met ígér. Urbach László a második kőiben bu
kik, komolyabb sérülést azonban nem szenved. 
Most Zamecsnik és Kozma küzdenek egymással, 
nyomukban Kovács Béla és Brand. A 4. körnél 
Kozma túlélésén veszi a fordulót és bukik. Ki
sebb horzsolások árán menekül a veszélyes 
helyzetből. A 9. körig Kovács Béla vezet, nyo
mában. a mindinkább felnyomuló Zamecsnik és 
Brand. A 10. körnél Zamecsnik bravúrosan ve
szi a fordulót és az élre kerül. Ettől kezdve 
mind több tért hódit és fölényesen nyeri a ver
senyt Motosacoche 350 gépével. Ideje: 11:34.6 
inp. 2. Kovács János EK Chattorpe 350 11:38.6.
3. Brand TTC Rudge 500. — Cgclekárok 10 kör 
10.000 méter: 1. Bezshilda KMAC Morgan- 
Auero 1100 9:24 mp. Schwartz Morgan-Aero és 
Kállay Opel defekt miatt kiállnak. — Főverseny 
500 ccm 10 kör 10.000 m: 1. Kovács János EK 
Chaltorpe 350 7:53.3 mp (a verseny legjobb 
ideje), 2. Brand TTC Rudge 500 7:56.5, 3. Ko
vács Béla TTC Zenith 350 8:14.4 mp. A verseny
ben bukott Gelb, kisebb horzsolásokat szenve
dett. — Turaautomobilok 10 kör 10.000 m: 
1. Horthy BSE Opel 1100 9:54.8 mp. 2. Csekey 
HAC, Tátra 1100 10:20.9 bp. — Sport automo
bilok 10 kör 10.0000 m: 1. Spitrer MTK Derby 
1100 9:29 mp.

)( A motalko a KMAC közgazdasági bizottsá
gában. A Királyi Magyar Automobil Club vá
lasztmánya Schimanek Emil alclnök elnöklete 
alatt annakidején permanens bizottságot kül
dött ki üzemanyag kérdések tanulmányozására. 
Ez a bizottság október hő 30-án a motalko kü
szöbén álló behozatala alkalmából ülést tartott,

A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja:
A Héttől Lapok** Üjsáitvállslat.
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