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Újpest Prágában megnyerte a Középeurópai Kupát
Krubanoulcs József ezerholdas birtokos 
vasárnap agyonlőtt egy dúsgazdag nagy

kanizsai bérlőt, azután öngyilkos lett
—-— I

n (OMUrtoKos fis a kürti drámai találkozása a pusztai kastélyban 
Az agyonlőtt ttlumenschein István hat hónappal ezelőtt nősült ás fiatal 

felesége szemtanúja volt a tragédiának
Nagykanizsa, nov. 17.

(A Hétfői Naplő tudósítójának telefon
jelentése.) Vasárnap a késő délutáni órák
ban megdöbbentő tragédiáról érkezett tclc- 
fonjelentés a nagykanizsai ügyészségre. A 
nagyatádi csendörörs jelentette a soros vizs
gálóbírónak, hogy

* Nagykanizsától mintegy hatvan kilo
méterre lévő Szarkácstó-pusztán borzal
mas dráma játszódott le: egy ezerhol
das földbirtokos rövid vita után agyon
lőtt egy dúsgazdag nagykanizsai bérlőt, 
majd pedig önmaga ellen fordította a 
fegyvert és egy jól 'Irányzott lövéssel 

saját életét Is kioltotta.
A nagykanizsai társaságok egyik legis

mertebb családja a Blumenschein-íam'úia. 
Az öreg Blumenschein József a város leg
tekintélyesebb és legmódosabb polgárai közé 
tartozik. Fiával és feleségével a legharmo- 
nikusabb családi életet élték. Néhány esz
tendővel ezelőtt Blumenschein József

bérbevette Krubanovics József ezerhol
das földbirtokát.

amely Nagykanizsától mintegy hatvan kilo
méterre kezdődik és amelynek centrumában 
SzarÁ'dcsfő-pusztán hatalmas kastély emel
kedik. Krubanovics régi földbirtokos-család 
sarja, különben pedig

a pesti társaságok Ismert alakja.
Jól ismerték Pest éjszakai életében is és az 
elegáns, gáláns dzsentri mindenütt általános 
népszerűségnek örvendett.

A birtokot Blumenscheinék nézy esztendő 
vei ezelőtt vették bérbe és a bérleti szerző
dés hat évre szólt. Blumenscheinnek az volt 
a terve, hogy fiával: az alig huszonhárom 
esztendős Blumenschein Istvánnal együtt 
fogja vezetni a birtok ügyeit és ott

mintagazdaságot létesít.
Ki is költözködtek a szarkácstó-pusztai kas
télyba, az öreg Blumenschein, fia és

annak felesége, akit a fiatal bérlő né
hány hónappal ezelőtt vett nőül.

A birtok azonban nem váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket és Blumenschein István 
arra a meggyőződésre jutott, hogy a bérleti 
szerződést fel kell mondania. A közelmúlt 
bán éppen ezért levelet is irt az ezerholdas 
birtok gázdújúnak: Krubanovics Józsefnek, 
amelyben

arra kérte, hogy a közöttük fennálló 
szerződést kölcsönös megegyezéssel 

bontsák fel.
Krubanovics Blumenschein invitálására 
szombaton este meg is érkezett a Szarkács- 
tó-pusztára és találkozásuknak

döbbenetes, véres tragédia leli a követ 
kezménye.

A dráma részleteit ebben a pillanatban még 
teljes homály fedi, mert a minden lakott 
helytől távoleső pusztával semmiféle tele
fon, vagy táviró összeköttetés nincsen és igy 
mindenki csak arra a lakonikus rövidségül 
értesítésre szoritkozhalik, nmelyet a nagy
atádi csendörörs közölt telefonon a hopp- 
kanizsai törvényszék soros vizsgálóbirájú 
tál.

A nagykanizsai ügyészségre beérkezett

jelentés szerint, Krubanovics és Blumen 
schein között

vitatkozás kezdődött, amely mindinkább 
elmérgesedett.

A veszekedés hevében
Krubanovics előkapta revolverét, azt 
Blumenschelnre emelte, a fegyver el
dördült és a golyó azonnal megölte a 

fiatalembert.
A csendőrörsöt lovaslegény értesítette a 
borzalmas drámáról. A nagyatádi csendőr
ön vezetője azonnal lovascsendőröket kül
dött ki a tanyára,

Nagykanizsán mindössze ennyit tudtak a 
késő esti órákig a távoli pusztán lejátszó
dott borzalmas tragédiáról. A hir, amely 
helybéli tekintélyes famíliákat érint köze
lebbről, futótűzként terjedt szét a városban, 
az emberek az utcán, csoportokba verődve 
tárgyalják a legújabb eseményeket. Általá
nos részvét fordult a megölt Blumenschein 
István idős édesanyja és fiatal felesége felé.

Néhány perccel éjfél előtt újból megszó
lalt a nagykanizsai törvényszék telefonja és 
a nagyatádi csendörörs most már újabb

A fővárosi reformot vasárnap este 
kézbesítették a képviselőknek

A belügyminiszter érdekes indokolása a létszámcsökkentésről, az örökös tagok ki
nevezéséről, a főpolgármesteri hatáskör kibövitéséről és az intézőtanács munkaköréről

Scitovszky Béla belügyminiszter pénteken 
a képviselőház elé terjesztette a fővárosi 
törvény reformjáról szóló javaslatot. Az el
lenzék valóságos pergőtűzzel fogadta a re- 
formajavaslat' benyújtását főként amiatt, 
hogy a belügyminiszter a házszabályokban 
előirt háromnapos terminus mellőzésével 
kérte a javaslat napirendre tűzését. Az el
lenzék viharos felháborodása következtében 
a belügyminiszter ellátott a sürgősség kve- 
telésétől, mire Rassay Károly személyes 
kérdésben történt felszólalásában azt a fel
tűnést keltő bejelentést tette, hogy

s javaslat mellől hiányzik az indokolás.
A javaslatot a közigazgatási bizottság elé 
utalták, amelyet szerdán délelőtt 10 órára 
ülésre hívtak össze. Az ellenzéki képviselők 
a legnagyobb meglepetéssel értesültek a bi
zottsági ülés összehívásáról, mert hiszen a 
mai napig még

egyikük sem kapta kézhez a javaslat 
szövegét,

amelynek indokolását Blaha Sándor állam
titkár még csak szombaton kezdte meg
szövegezni.

A képviselőház nyomdájában szombat
ról vasárnapra virradó éjszaka, valamint 
vasárnap egész nap folyt a javaslat kinyom
tatásának munkája, hogy még vasárnap este 
kikézbesithessék n törvényjavaslatot, leg
alább a közigazgatási bizottság tagjainak.

Többen meg Is kapták vasárnap este ■ 
klnyomatott javaslatot, valamennyi kép
viselőnek azonban csak hétfőn délelőtt 

drámai részleteket közölt a tragédiáról. 
Eszerint

a földbirtokon és a bérlő tragikus talál
kozásának nemesük egy halottja van. 
hanem Krubanovics, mikor látta, hogy 
revolverének golyója megölte Blumen - 
schein Istvánt, maga felé fordította a 
fegyvert é.s egy jól Irányzott lövéssel 

fejbelőtte magát.
A golyó a halántékon hatolt be és azon

nali halált okozott.
A borzalmas tragédiának — hir szerint - 

szemtanúja volt az öreg Blumenschein, va
lamint a fiatal bérlő felesége is, aki a vi
tatkozás zajára sietett férje dolgozószobá
jába. A szerencsétlen

fiatalasszony a csendőrség értesítése sze
rint ájultan rogyott össze és most sulyos 

Ideglázban fekszik.
Az éjszaka hírül vett események teljesen 

felkavarták a város éleiét. Mint egy meg
riadt hangyaboly, olyan Nagykanizsa, min
denki talpon van és a törvényszék épülete 
körül csoportosulva, vitatják a dráma rész
leteit. A B/umensc/iefn-családnak rengeteg 

tudják a lakására kézbesíteni.
Szerdán délelőtt 10 órakor ül tehát össze 

a közigazgatási bizottság, hogy megkezdje a 
fővárosi reform vitáját. Ettől az időtől 
kezdve naponként délelőtt és délután paral
lel üléseken tárgyalja a közigazgatási bi
zottság a fővárosi reformot mindaddig, 
amig az egész anyaggal nem végez. Sci
tovszky belügyminiszter arra számit, hogy 
pénteken estére a bizottsági vita befejeződik 
s a plénum már kedden megkezdheti a tár
gyalást Bár a reformjavaslat tárgyalása 
minden részletre kiterjedő vita lesz, a kor
mány számítása szerint, legkésőbb decem
ber közepéig a képviselőház megszavazhatja 
a javaslatot, amely ilyen körülmények kö
zött még karácsony előtt a felsőházat is meg
járhatja.

A december végén lejáró mandátumok

A fővárosi refe
Az indokolás mindenekelőtt tartalmi ismer

tetését adja a javaslatnak. Az indokoló részben 
külföldi példára való hivatkozásai magyarázza 
a belügyminiszter a közgyűlési Ingok számának 
csökkentését Az érdekképviselet elvének ér
vényesülését viszont azzal indokolja, hogy a: 
önkormányzat csak ugy lehet híi kifejezője a 
fővárosban uralkodó közhangulatnak, ha az 
önkormányzati testületben a különböző társa
dalmi rétegek, hivatások és foglalkozások kép 
viselve vannak Az örökös tagok intézményére 
is talál magyarázatot a belügyminiszter, mert 
szerinte az önkormányzat az örökös tagokkal 
értékes elemet nyer, amely függetlenül a szél-

rokona él a városban, azonkívül sok jóba
rátja van itt a fiatal bérlőnek, valamint fe
leségének is, hiszen

a fiatalasszony Is tekintélyes nagykani
zsai fuiiiiiiából származik.

A rokonoknak és ismerősöknek jelentő* 
része, mikor az éjszakai hiradá*i is megér
kezett, azonnal autóba ült és elindult 
Szarkácstó puszta felé, hogy a fiatalasszony
nak vigasztalást nyújtson.

A nagykanizsai törvényszék soros vizsgá
lóbírója, kihez közvetlenül futott be a nagy* 
•j'idi csendőrőrs jelentése az izgalmas lefo
lyású drámáról, azonnal

intézkedett, hogy még az éjszaka fo
lyamán bizottság szálljon ki autóval a 
dráma színhelyére, hogy a nyomozást 

megindítsák.
A korai hajnali órákban autóra szállt a vizs
gálóbíró, a törvényszéki orvos és két detek
tív kíséretében, hogy a pusztai kastélyba 
robogjon és megkíséreljék a szemtanuk ki
hallgatását. A szinte hermetikusan elzárt 
kastélyból lapzártáig további jelentések a 
szörnyű drámáról nem érkeztek.

meghosszahbitására Usctly Béla előadó 
terjeszt be javaislatot a vita során.

(Jj szakasz felvételét fogja indítványozni, 
amelynek értelmében az 1929 december 
31-én lejáró mandátumokat a törvény meg
hosszabbítja 1930 december 31-éig. A bel
ügyminiszternek természetesen joga lesz 
arra, hogy a választásokat korábbi idő
pontra kitűzze. Kormánypárti számítás sze
rint

a választásokat legkésőbb a jövő év 
őszén, októberben vagy novemberben 

fogják megtartani.
A javaslat 55 oldalra terjedő indokolása, 

amit a Hétfői Napló közöl elsőnek, kevés 
statisztikai adattal és a külföldi példák mel
lőzésével mindössze arra szorítkozik, hogy 
a javaslat egyes szakaszainak célját és je
lentőségét megmagyarázza.

rm indokolása
sőséges politikai áramlatoktól nagy értékű 
öszeknpcsoló tényező lesz a mull és a jelen 
között

Érdekes indokolása van az intézőtanács meg
szervezésének. A vármegyei kisgyülés intézmé
nyének a megszervezését a vidéken nagy öröm
mel fogadták, — véli a belügyminiszter — egy 
kétszáz főt meghaladó tagból áló bizottság nem 
eléggé mozgékony amugvis túlterhelt hatáskö
rének nz ellátására, tehál 25 tagból álló intéző- 
Innács fogja gondosan előkészíteni a városházi 
ügveket. amelyek ezután is a közgyűlés elé 
fognak tartozni.

A törvényhatósági bizottság köftgydléa* ■
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Páris, november 17.
A Petit Párisién a keleti jóválételi bizott

ság tárgyalásainak állásáról a következőket 
írja: Ausztriát illetően megegyezést írlak alá. 
ellenben

lehetetlen volt kiküszöbölni a magyar 
kormány ellenállását.

A magyar kormány nemcsak vonakodik 
1942 ulán, amikor a neki engedélyezett mo
ratórium lejár, a jóvátételek előteremtése! 
érdekében a legnagyobb erőfeszítéseket 
lenni, hanem igényt tart arra is, hogy hite
lezőitől jóvátételt kapjon. A Bulgáriának 
engedélyezett jelentős jóvátételcsőkkentés

A „makrancost* Budapestet 
megfenyegeti a „Petit Pa rísíen« 

a jóvátétel! tárgyalások 
kudarca miatt

jövőben csupán a tisztviselői állásuk bétől- 
tíse ,uj állások szervezése, megszüntetése, 
Illetmények, n költségvetés és n zárószám
adás megállapítása, üzemek. Intézmények 
és Intézetek és közmüvek létesítése, vala
mint nagyobb fontosúgu városrendezési és 
háztartási ügyek Intézésére fog szorítkozni.

Minden más ügy az előbb /elsorolt ügyek elő
készítésével együl az intézötanácsra száll ál.

A főpolgármesteri állás nem változik, csupán 
okszerű következményeit vonja le az uj javas

lat." Nagyobb reprezentatív hatáskört kap, 
amennyiben képviseli a törvényhatósági bizott
ságot olyat, esetekben, amikor nem közta-’zea- 
tási hatáskörbe vágó eljárásról vagy vagyon 
jogi természetű ügyekről van szó Egyébként a 
polgármester marad továbbra is a székesfővá
ros képviselője. Befolyásénak emelése érieké
ben vették fői azt nz intézkedést, hogy nz in 
tézőtanácsba hat tagot nevez ki és iiouancsak ő 
nevezi ki az igazolóválasztmány elnökét, a ki
jelölő választmány három tagját és az üzemi 
bizottságok egy-egy tagját.

Részletesen foglalkozik az indokolás az üze
mekkel és ebben a vonatkozásban azt az érde
kes bejelentést teszi, hogy nzért nem hoz nz 
tij törvény lényeges változást, mert

■ közüzemekről a kormány külön törvény
javaslatot ólinjt készíttetni.

Az indokolás ezután sora veszi az egyes pa
ragrafusokat és mindeniket külön-külőn meg
magyarázza, anélkül azonban, hogy részlete
sebb indokolásba bocsátkoznék.

Az indokoláshoz rendkívül érdekes kimuta
tást csntolt a belügyminiszter „a székesfőváros

Újjá születik a lába
a szánt Rókus laDsfisllirűötöl.
Bnynert. Jót bevált é« nem kAluege* módsKer at 
alábbi, mely lehetővé testi, hogy meg e«, napot sem 
kínlódjunk a lábainkkal. hirjiendA, ha egv evókanálnvi 
Iftóku* lábsót feloldunk egy lavór Jó, niflc« vízben ad
dig. mig a teliMbaduló otígán a vitet lehterOvé vál
toztatja Ebben a jótékony lábfOrdóben átl.iljuk lábait kát vagy 10—15 percig, mely IdA alatt a feltAré- aek. gyulladások. fájdalmak egv rianásra me.nrnnnek fía« n lágy. leJ»»erO fohadék behatol a pórusokba, meg- 
tűiül ja. telaovja a legfájdalmasabb bórkeményeilése- 

et éa tyukstemeket, elmulasztja a boka dunndásót és k legelbanyagoltnhb lábakat tókéhteen rrndbrhoita. B*y nagy csomag Hókaa lábsó ára 1 ncnaA ja ti tár Kapható gyógyssartárakban. drogériákban.

nál szervezett közigazgatási és közoktatási ál
lások betöltéséről". A főváros tisztviselőit öt 
fórum valamelyike választja:

1. A belügyminiszter nevezi ki 
a főszámvevőt és a helyettes főszámvevőt.

2. A törvényhatósági bizottság, vagyis a
közgyűlés választja

a polgármestert, az alpolgármestert, az árva
széki elnököt, a tiszti főügyészt és a tiszti fő
orvost.

3. A törvényhatósági Intéző tanács választja
a tanácsnokokat, a tanácsnok-főjegyzőt, a fő
jegyzőket, a jegyzőket, az árvaszéki elnökhe
lyettest. ülnököket, főjegyzőket, jegyzőket, a 
tiszti föügyészhelycttcst ,a tiszti ügyészeket ét 
alügyészeket, a műszaki főtanácsosokat, a mű
szaki tanácsosokat, a főmérnököket, a műszaki 
főfelügyelőket és felügyelőket, a statisztikai 
igazgatót, a főlevéltárost, az adóhivatali igazga
tót és pénztári igazgatót.

4. A polgármester nevezi ki
a tanácsi fogalmazót, árvaszéki fogalmazót, 
mérnököt, elsöosztályu műszaki tisztet, másod
osztályú műszaki főtisztet, vegyészeti igazgatói, 
fővegycszt, vegyészt, segédvegyészt. Az összes 
statisztikai hivatali tisztviselőket, a levéltári 
tisztviselőket, az összes adóhivatali és pénztári 
tisztviselőket, végrehajtói tisztviselőket, segéd
hivatali főigazgatót, igazgatót, kezelőtisztekei 
és kezelőnőket, az ideiglenes hivatlnokokat, 
havidíjas hivatalnokokat, az összes altiszteket, 
iavadalmi őröket, szülésznőket és az egész tan
személyzetet.

5. A főpolgármester nevezi ki
az edig felsorolt tisztviselőknél alacsonyabb 
rangú összes többi tisztviselőket, tehát a segéd
fogalmazókat, a segédmérnököket, az összes 
számvevőségi tisztviselőket. A főpolgármscter 
hatáskörébe utalták továbbá a közkórházak or
vosainak és tisztviselőinek a kinevezését.

Hevesi Sándor előadása 
londoniélményeirőlaLipót- 

városi Kaszinóban
Előkelő és nagyszámú közönség gyűlt össze 

vnsámap este a Lipótvárosi Kaszinó nagytermé
ben, ahol angliai útjáról hnzatért Hevesi Sándor 
a Nemzeti Szinház igazgatója felolvasást tar
tott londoni élményeiről.

— Rólunk külföldön még mindig nagyon, de 
nagyon keveset tudnak, alig többet, mint a há
borít előtt — mondta Hevesi Sándor. — Már 
tudják, hogy nem németül, hanem valami fur
csán idegen, egyenesen Ázsiából hozott,

nehezen megtanulható nyelven beszélünk, 
ismerik a tokaji bort, Bartókot és Kodályt, a 
cigánymuzsikát, a Lehner-kvartcttet és tudják. 
— ebben már túltesznek a franciákon — hogy 

Bukarest nem azonos Budapesttel.
Ebben merül ki Magyarországról való összes is- 

| méretük. Ennek ped:g mi vagyunk az okai. In
tenzív külföldi propagandái kellene índitnni 
Londonban, de nem ugv, mint eddig, hogy 
mezőkövesdi hímzéseket mutogatjuk, hanem 
meg kell tanulnunk angolul és szellemi érté
keinket a saját anyanyclvükön könyvben kell j 
átplántálni Londonba Mert csak igy tudjuk 
leküzdeni ellenségeinknek ellenünk irányuló | 
snjtóhndjárnlát A közönség nagy tetszéssel 
fogadta at előadást.

Ködös, esős időben, nyugodtan folynak 
a német községi választások

Hindenburgot, amikor leszavazott, meleg óvácíóban részesítették
Berlin, november 17.

A községi választások Nagy-Berlinben ál
talában nyugodtan folytak le.

A ködös, esős Idő miatt az egyes pár
tok nem vettek igénybe annyi propa

gandaeszközt, mint máskor.
A rendőrség délelőtt 11 órától kezdve riadó
készenlétben volt. A választók délelőtt gyér 
számmal jelentek meg az urnáknál és csak 
a déli és délutáni órákban jelentkeztek tö
megesebben.

Ellenzéki tömörülést sürgetett 
Gál Jenő budai beszámolóján 
Éles kritika a tóvárosi reformról és a kormány gazdasági 

politikájáról
Gál Jenő vasárnap délelőtt nagyszámú közön

ség előtt beszámolóbeszédet mondott a budai 
Vigadótan. Hann Arnold nyitotta meg a gyű
lést és átadta az elnöklést Pakots Józsefnek, 
aki hosszabb beszédben bírálta a kormány 
politikáját.

Gál Jenő,
nagy taps közepette emelkedik szólásra. Több, 
mint egyórás beszédében vázolta eddigi műkö
dését és lefektette jövő működésének program
ját.

Támadta a kormány külpolitikáját, amelyet 
eredménytelennek, fölöslegesen fényűzőnek és 
fiktív sikerekkel dic.sckvőnek tart. A kormány 
belső igazgatási rendszere, a túlhajtott büro
krácia miatt hibás. Nem egészséges a költség
vetés, amikor a kiadások

52 százalékát köztisztviselői fizetések te
szik ki.

Ezután a háború utáni viszonyokról kezd be
szélni és megállapítja, hogy: „a háború utáni 
szörnyűségek azért következtek be, mert a ma
gyar társadalom jogfosztoltan állt a nagy „ka
taklizmában**. Most sincs konszolidáció: „örül
jön a kormány, a polgárok önfegyelmerett nyu
galmának, és tisztelje meg azzal, hogy ne vi
tassa, hogy a nemzet, a polgárság érett-e a tit
kos választójogra. Megállapítja,- hogy

a parlament nem a magyar nemzet küldöt
teinek gyűlése, hanem egy díszes temető.

A bankettek világát éljük, ahol egymás áldo
mását isszuk!"

Ezután IVof/f Károly és a keresztény gazdasági 
párt talmi elenzékiségét bírálja és kijelenti: 
„aki magát becsületes ellenzékinek tartja, az 
ne csak hangoztassa azt, hanem oda is szavaz
zon. Aki a kormányra szavaz, az alátámasztja 
a kormány rendszerét. A demokrata-párt a 
kormánynak nemcsak ellenzője, de ellenfele 
isi'* Ezeknél a szavaknál elementáris erővel 
zug fel a taps, a hallgatóság valósággal tüntet 
a kormány ellen.

A WolfT-párt nagy hangosan azt hirdette, 
hogy körőmszakadtig védi a reformtervezettel 
szemben a főváros veszélyeztetett autonómiáját. 
Most, amikor a belügyminiszter lényegtelen 
módosításokkal benyújtja javaslatát, akkor a 
Wolf-párt mégis elfogadhatónak tartja a vá
ros elevenébe vágó javaslatot. 

Egy táborba, egy demokratikus blokkba 
kell az ellenzéki pártokat tömöríteni és 
egységes demokratikus ellenzékkel kelt s 

jelenlegi kormányt megbuktatni."
A szónok utolsó szavai a feltörő orkánszerii 
tapsba veszlek el.

A következő szónok
Bródy Ernő 

volt.

ellenére a bolgár kormány a vele szemben 
támasztott követelésekre teljesen elégtelen 
ajánlatokkal válaszol. A Petit Párisién sze
rint most két különböző intézkedést tervez
nek, hogy ezt az ellenállást megtörjék. Er
ről azonban még semmi közelebbit nem 
árulnak el. mert más kormányoknak i8 
hozzájárulását kell adniok. Mindenesetre

Budapest, amely eddig teljesen makran
cosnak mutatkozott, kissé más elbánás
ban fog részesülni, mint Szófia, amely 

legalább tárgyalásokra hajlandó.
Még mindig megvan a lehetősége a Bulgá
riával való megegyezésnek.

Berlin, november 17.
Hindenburg elnök, aki városi képviselő

testületi választáson első Ízben vett 
részt, délelőtt fél tiz órakor jelent meg 
Meissner államtitkár kíséretében és leadta 
szavazatát. Megjelenésekor és távozásakor 
nagy embertömeg tiszteletteljesen üdvözölte 
az elnököt.

Ugyanebben a szavazási helyiségben tett 
eleget választói kötelezettségének Müller 
kancellár is.

Egy kérdés izgatja a polgárságot: a kenyér
kérdés. Ugyanekkor a parlamentben erről • 
kérdésről nem lehet beszélni. A parlament el
szakadt az élettől, ott az életet csak azok kép
viselik, akik titkos szavazással jutottak be oda. 
Álljon a polgárság a hátunk mögé, hiszen a sa
ját gyermekeiről, életéről, exisztenciájáról van 
szó.

Erdély és Bánát
legjobb és legelterjed
tebb magyar kisebb
ségi n a p i I a d i a az

ERDÉLYlIfiRLAP
\R A D

íe le fon 97.

Díjtalan bálterem
vigalmi bizott

ságok figyelmébe! 
A főváros meglepően előkelő helyisége, 
bál, bankett, teadélutánok számára kap
ható a még szabadon levő napokra. Bér
mentesen előjegyezhető 50 személytől 400 

személyig. Telefon: 315—87.

December eiselíre 
beköltözhető lakások Autobuar éa villamos megállónál sz Al k otás occa 13 
számú heipaiotáben tel es comiorna 

ucca!lakás 1850.— pengőtől 
háromszoba hallos uccal lakás 
2400- pengőtől

tapéta, eaempe, központ intés állandó 
melegviztizolgA tatás.

Bővebbe* a helyszínen vagy Ambrna és Hatpsly épftéje- 
mérnököknél V., MArla Valéria u. 19. Tel.:8»-f-
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Arzénnel meggyilkolta az űrét
Az exhumált holttestben megtalálták a mérgét

Békéscsaba, nov. 7.
(Á Hétfői Napló tudósítójának telefonjc- 

lentése.) Tiszazug szomorú szenzációja Bé
kés vármegyére is átterjedt. A hatóságok 
már hetek óta nyomozást folytatnak a be
érkezett tömeges feljeelntések miatt, ame
lyek szerint a földéhes asszonyok Bckésme- 
gyében is több helyen arzénnal megmérgez
ték férjüket, hogy hozzájuthassanak a föld
höz. A hatóságok különös eréllyel az Öcsöd 
és Vésztő helységekben folytattak nyomo
zást.

A békésgyulai vizsgálóbíró rendelkezé
sére elrendelték Jordán Lukács Vendel és ve- 
jének exhumálását, valamint Muray Péter 
nemrégen elhunyt garda holttestének exhu

Hat bányamunkást letartózta
tott vasárnap a rendőrség, 

mert kommunista Ízű röpcédulát terjesztettek
A főkapitányságon vasárnap délelőtt az 

állami és társadalmi rend erőszakos felfor
gatására irányuló vétség miatt hat salgótar
jáni bányászt tartóztattak le. A letartóztatá
sok nincsenek közvetlen összefüggésben a 
salgótarjáni bányavidék medencéjében ki
tört sztrájmozgalmakkal, de nem lehetetlen, 
hogy a helyzet elmérgesedése összefüggésbe 
hozható azzal a kommunista agilációval. 
amely kommunista ízű röpcédulák nagy
mennyiségben való terjesztésében nyilvánult 
meg. A hat bányamunkást éppen ilyen 
röpcédulák osztogatása és terjesztése miatt 
tartóztatták le a rendőrhatóságok.

Főként a baglyasaljai szénmedence vidé
kén került forgalomba sok agitációs rÖp- 
eédula, amelyek többek között a szociál
demokrata párt és Peyer Károlynak a sze
replése ellen is uszították a bányamunká
sokat. A forgalomba hozott röpcédulák 
nyomdajegyzése a következő volt: ,.K. M. P. 
Budapest." Ebből arra lehetett következ
tetni, hogy a bányavidéken terjesztett röp
cédulákat egy budapesti nyomda állította 
♦.lő. Ezzel szemben a rendőrségnek sikerült 
megállapítania, hogy nem budapesti nyomda

HOL VAN AZ ÉDESAPÁM -
kérdezte a Budapest—'belgrádi vonaton 
egy síró kisfiú, akinek az apja kizuhant 
a vonatból, meghalt és nem tudják meg

állapítani a személyazonosságát
Tegnap délben a Budapestről Belgrád felé 

haladó gyorvonatról Szabadszállás és Fü- 
lőpszállás között kizuhant a vasúti töltésre 
egy 35—40 év körüli férfi. Szemtanúja nem 
volt a balesetnek s nem lehetett megállapí
tani, hogy öngyilkossági kísérlet, vagy vé
letlen szerencsétlenség történt. Az ismeret
len férfi koponyaalapi törést szenvedett, be
szállították Szabadszállásra, ahonnan a Bel- 
grádból érkező és Budapest felé haladó 
gyorsvonattal egy fővárosi klinikára akar
ták hozni. Alig indult el azonban a belgrádi 
gyors Szabadszállásról, ar ismeretlen férfi

anélkül, hogy eszméletre tért volna, 
meghalt.

ÍA belgrádi gyorsvonat, amelynek személy
tele nem is vette észre a sulyos szerencsét
lenséget, tovább robogott, és csak 
Kiskunhalason derült ki, hogy valaki eltűnt 
a vonatból, amikor egy

ötéves klsflueska sírva kereste minden

málását is. A holttestek belső részeit orvosi 
vegyvizsgálat céljából a budapesti kémiai 
vegyvizsgáló intézetbe küldötték fel és a bu
dapesti intézetek mai jelentése szerint

a kémiai vizsgálat pozitív eredmény
nyel járt,

mert a holttestek belső részeiben hatalmas 
mennyiségű arzént találtak.

A vegyvizsgálat eredménye alapján az. 
ügyészség elrendelte özv. Jordán Lukáesné 
letartóztatását, mivel a vád szerint özv. Jor- 
dánné a tiszazugi arzénreceptek szerint 

megmérgezte a férjét és vejét.
A vésztői vizsgálatok eddig még nem vezet
tek eredményre.

készítette a rőpiratokat. hanem azokat már 
kinyomtatva

Fülek városából csempészték le a bá
nyavidékre.

A salgótarjáni rendőrség a nyomozás során 
megáliapitotta, hogy ar izgató tartalmú röp- 
iratok terjesztésében tevékeny részt vettek 
Salamon Imre, Kakuk Ferenc, Sulyok And
rás, Eppich Ede, Blaskó Lajos és Földi Ist 
ván bányászok, akiket a baglyasaljai szén
medencében

őrizetbe vettek,
majd pedig a budapesti főkapitányság po 
litikar osztályán adtak át-

A főkapitányságon a kihallgatások befe
jezése után vasárnap délelőtt az őrizetbe vett 
hat bányászt, akikre rábizonyosodott, hogy 
a röpcédulákat terjesztették, a bűnügyi osz
tálynak adták át. Vasárnap délben az állami 
és társadalmi rend erőszakos felforgatására 
irányuló vétség cimén

mind a hat baglyasaljai bányászmnn- 
kást elterít* letartóztatásba helyezték 

és vasárnap délután már átkisérték őket az 
ügyészség fogházába.

felé a vonatban edesatyját.
A kiskunfélegyhárai állomáson azután ki
derült, hogy a kisfiúnak az édesapját érte az 
a vasúti szerencsétlenség, amelyről ekkor 
már Szabadszállás jelentést tett Kiskunha
lasnak is. A kísérő nélkül maradt ötéves 
kisfiút leszállították a vonatról s átadták a 
kiskunfélegyhárai rendőrségnek. Amikor a 
megrémült és kétségbeesett kisgyermeket a 
rendőrség kihallgatta, annyi derült ki, hogy

Túri Józsefnek hívják,
akinek ar apja valamelyik pelróleumgyár- 
ban dolgozott. A kisfiúból, aki óvodába jár 
még, csak annyit tudtak kivenni a rendőr
ségen, hogy villamoson utazott be édesap
jával Budapestre és ugy jutottak el a pálya
udvarra, ahol a belgrádi gyorsvonatra száll
tak. A kis Jóska elmondotta még azt is, 
hogy van egy nagyobb testvére, de hogy

hol van a lakásuk, azt nem tudta meg
mondani.

hány héttel később suttogni kezdtek a falu
ban arról, hogy az öreg Takács halálában a 
lánya is részes, majd mikor a csendőrök 
névtelen feljelentés alapján nyomozni kezd
tek az ügyben, az előállított

Barkám Szabó Gergelyné be is vallotta 
a szörnyű bűnt.

Elmesélte, hogy két napon keresztül apjá
nak minden ételébe: a reggelibe éppen ugy, 
mint ar ebédbe, vagy a vacsorába mákfej
oldatot kevert, amitől az öregember rosszul 
lett. Szörnyű görcsökben fetrengett ágyán, 
mire a ,,gondos" gyermek elhivatta hozzá a 
javasasszonyt A falu tudós doktora rendelt 
is valami orvosságot a betegnek, ebbe ke
verte aztán bele a lány a legnagyobb adag 
mérget.

— És miért ölte meg az apját• — kér
dezte a vádlottat az elnök.

— Mert
nagyon terhemre volt, kérem — 

rándítja meg dacosan a váliát a csinos, fia
tal parasztasszony. Eleget dolgoztam én 
arra a tehetetlen öregemberre. Folyton csak 
bosszúságom volt vele. Meg aztán eleget is 
élt már!

Eleget kocsmdzott, eleget verte az anyá
mat, ideje volt már, hogy a föld alá 

menjen!
Nem öltem én meg. kérem, csak siettettem 
egy kicsit az útját!

Ezután a tanuk meghallgatására kerüli 
volna a sor, azonban kiderült, hogy a két 
legfontosabb koronatanú: Barkáes Szabó 
Gergely, a gyilkos asszony férje és Takács 
Péterné, at áldozat felesége, nem jelentek 
meg, mert mind a ketten betegen fekszenek. 
A férjet

egy multhetl falubeli verekedés alkal
mával ugy megkéselték, hogy most su
lyos fejsebével az egyik budapesti köz

kórház íakója.

A bíróság erre elrendelte, hogy kiszáll a 
kórházba a tanú kihallgatása végett és ez 
okból a tárgyalás folytatását elnapolta.

Vadorzók és csendőrök 
véres tűzharca Győr 
mellett — két halottal

Óriási apparátussal keresik Veszprémi esendör- 
tlszthelyettes gyilkosait

Győr, november 17.
CA Hétfői Napló tudósítójától.) Megdöbbentő 

gyilkosságot jelentett vasárnap reggel a győri 
ügyészségnek a lébényszentmiklósi csendőrőrs. 
Jelentette, hogy pénteken reggel a község hatá
rában elterülő gróf Wencirhcím-uradalom erde
jében

meggyilkolva találták Veszprémi Antal 
esendőrtiszthelyettest, akinek holtteste mel
lett egy tizennyolc-husz év körüli Ismeretlen 

suhanc hullája feküdt.
A csendőri és rendőri nyomozás a következő 
előzményeket állapította meg:

Pénteken reggel jelentették a lébényszent 
miklósi csendőrörsön, hogy a Wenckheim ura
dalom erdejében vadorzók garázdálkodnak. 
Veszprémi tiszthelyettes három emberét azon
nal kiküldte a vadorzók eifogatására, majd 
maga is kiment, hogy utána nézzen a nyomo
zásnak. Emberei eredménytelenül térlek vissza 
az őrsre, ahol hiába keresték a tiszthelyettest. 
Gvanussá vált hosszú távolmaradása, keresé
sére indultak és

srombaton hajnalban ar erdő egyik tlsztá- 
•án rábukkantak a csendőrtiszthelyettes 

borzalmasan összeronesolt holttestére.
Mellette hevert kiürített patrontáskája és egy 
csomag kötszer. Nem messze a tiszthelyettes

A közönség hangos Kiáltozása Közben a Lánchidröl 
a Dunába vetette magát egy artistanő

Ml ínfarajz- 
pályázatunk 
eredményének kihirdeté
sét a jury egyik tagjának 
betegsége, valamint egy 
másik tagjának külföldi 
tartózkodása következté
ben kénytelenek vagyunk 
1929 december

15-re 
halasztani. Az eredményt 

-december 15 -én feltétlen 
kozzétesszuk.

A pályázók szives elné
zését kérjük.

GOLDBERGER SÁM. F.' 
ÉS FIAI R.-T.

holttestétől egy másik hulla is feküdt, tizen
nyolc-húsz év körüli ismeretlen suhanc, akit 
minden valószínűség szerint vadorzáson ért a 
tiszthelyettes. A két holttest közelében egy zsák 
feküdt, amelyben hetvennyolc, fácánt találtak

A nyomozás mindenekelőtt megáliapitotta. 
hogy

a vadorzók öten voltak, igy hát Igen való
színű, hogy Veszprémi nem az áltula leterl- 
tett fiatalemberrel vívott párharcában sérült 

meg halálosan,
hanem a vadorzók egyike lőhette le. A nyomo
zás szálai Győrbe vezettek, ahol a rendőrség 
segítségével vasárnap délelőtt sikerült letartóz
tatni Heintzer Ferenc Kámon-utcai lakóst.

A gyilkossággal gyanúsított vadorzót Győrből 
kivitték a dráma szinhelyér, Heintzer azonban 

mindent Ingad.
A rendőrség emberei erre a csendőrséggel kar
öltve hajtórazziát tartottak nz erdősegekben és 
sikerült húsz embert összefogni. Vallatásuk 
most folyik. Az ismeretlen holttestet 

mindezldelg nem tudták ngnoszkálnl, 
bár a környező falvakból ket-két embert citál
tak a helyszínre, hogy vájjon nem odavalósi 
ember voít-e. A nyomozás változatlan erővel 
folyik tovább.

„Eleget verte ez anuámat. ideje, 
hogy a föld au menjen!"

Az apagyllKos leány megdöbbente, cinikus vallomása
Nem mindennapi érdekességű részletek

ben bővelkedő apagyilkossági bűnügyet tár
gyalt szombaton a pestvidéki törvényszék 
Petrt-tanácsa. A vádlott egy fiatal paraszt 
menyecske: Barkáes-Szabó Gergelyné, nki 
ellen az a vád, hogy 

édesapját, a hetvenkilenc éves Takács 
Pétert megölte oly módon, hogy ételébe

DÁNBUNDA

többi zben erős mákfejoldatot kevert. 
A nagyrévi és tiszakürti arzénes gyilkossá
gok borzalmai elevenedtek meg ezen a tár
gyaláson, ahol a fiatal parasztasszony cini
kus egykedvűséggel vallotta be. hogy édes
apját tényleg eltette láb alól, mert az öreg
ember nagyon terhére volt.

A vádlott előadásából kiderült, hogy az 
öreg Takács Péter falusi szokás szerint úgy
nevezett „eltartási szerződést" kötött a lá
nyával. amelynek értelmében

egy hold azőilőjét még életében rá
íratta gyermekére

és ennek ellenében a leány vállalta, hogy 
apját úri módon eltartja haláláig. A halál 
bekövetkezése nem tartott sokáig, mert

az öreg Takács Péter negyvennyolc órá
val később, hogy lányához költözött, 

hirtelen meghalt.
A halnttkém megállapítása szerint az öreg- I 
ember halálát végelgyengülés okozta. Né j

A 22 éves leányt kimentették a Dunából
Vasárnap délelőtt fél tiz órakor óriási ria

dalom támadt a Lánchídon és a Dunapar- 
ton. Hirtelen hangos kiáltozás zaja verte fel 
a vasárnap délelőtti ünnepi csendet. A kö
vetkező pillanatban pedig a hid közepéről 
e«y

jól öltözött fiatal nő znhant le a híd 
korlátján keresztül a Duna fagyos 

vicébe.
A budai hídfőnél állomásozó Rakovszky 

motoros mentöcsónak azonnal segítségére 
robogott az elmerült öngyilkos nőnek és a 
hídon, valamint a Duna két partján össze- 
sereglő járókelők izgatottan nézték a men

Árainkat leszállítottak! tEEEEEHsS
Női fekete, barna és divatoztad pántoscipők .... 19.50 P 17.— 'akk 24.50 P 22.— I 

Női magas fekete fűzősclpők .................................................. P 22.— barna színben P 24.805
Férfi fekete magas és félcipők .. ................................. P 19.89, barna színben P 22.— |
Gyermek fék.fűzős P4.80t«i, barna P 8.-tói.Fiú és leány fék.fűzős P 1’.8P-tai barna IS.PO m I
NŐI sArcipők ... PŐ.5O Női hócipők P Ü.8O|

Turul Cipőgyár Rt.

tési munkálatokat. A motoros mentőőrség* 
nek

sikerült a csónakba beemelni a teljesei’ 
eszméletlen, fuldokló leányt.

A parton már ott vártak a mentők, akik 
igen súlyos állapotban szállitották be a du
nai életuntat a Rókus-kórházba. A rendőrség 
csak annyit tudott megállapítani, hogv az 
életunt leány Slurcz Teréz 22 éves artistanő, 
aki ismeretlen okokból követte el az öngyil
kossági kísérletet A vasárnap folyamán még 
nem sikerült öt eszméletre téríteni és igv 
sem közelebbi adatait, sem élctuntságának 
okát nem lehetett megállapítani.
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Vass József miniszter 
előadása elmaradt a 

Zichy-ünnepen
Székesfehérvár nov. 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Kettős katolikus ünnepség volt 
vasárnap. Felszentelték a Prohászka Oltó 
kár emléklcmplom alapkövét és diszgyülést 
tartottak Zichy Nándor gróf születésének 
századik évfordulója alkalmából. Reggel 
nyolc órakor ünnepi szent misét tartottak 
valamennyi katolikus templomban, majd 
harangok zúgása közben négyes sorokban 
megindult a menet a Prohászka emléktemp
lom helyéhez. Shtuoy Lajos megyéspüspök 
megszcntdle az alapkövet, maid az egész 
tömeg átvonult a katonai lovardába. Pont
ban II ómkor, amikor a diszgyülés meg
kezdődött, megérkezett Vass József népjó
léti miniszter Dréhr Imre államtitkár társa
ságában. Shtvoy Lajos megyéspüspök volt 
itt is az ünnepi szónok, majd Kray István 
báró és Haller István országgyűlési képvise
lők beszéltek. Negyediknek következett vol
na Vass József népjóléti miniszter előadása 
„Keresztény erkölcs a közgazdaságban” 
címmel. Itt azonban váratlanul Vass József 
népjóléti miniszter felszólalása elé beiktat
ták két ifjusági vezérnek a felszólalását 
Mind a kelten közei egy-egy óra hosszat be
széltek, úgyhogy a zuhogó esőben teljesén 
át fázott a közönség. Vass József népjóléti 
miniszter erre való tekintettel bejelentette. 
hogy előadását más alkalommal fogja meg
tartani. a szanatóriumot. Holnap, kedden lesz négy

hete annak a sajnálatos balesetnek, mely 
ifj. Horthy Miklóst, Horthy Miklós kor
mányzó fiát érte a margitszigeti lovnspóló- 
mérkőzésen. Mint a kezelőorvosok a Hétfői 
Napló munkatársának kijelentették, a kor
mányzó fiának állapota annyira javult, hogy 
c hét végén már gyógyultan távozhat a sza
natóriumból. Vasárnap elhagyta szobáját a 
beteg s cigarettázva sétát tett a szanatóriumi 
folyosón.

—- leleplezték a gyékényes! hőst halottak 
emlékművét. Vasárnap leleplezték Gyékényesen 
a hősi halottak emlékművét. Ar ünnepségen 
nagy számban jelentek meg kormánypárti kép
viselők. Szabó Sándor, az egységes párt alel
nöki mondta <az ünnepi beszédet* DéU>ep fel
avatták a gyékényest kalturházat. A felavatás.- 
nál Nagy Sándor, a Falu-Szövetség igazgatója 
mondott beszédet.

— A keresztyén leányegyesületek nemzett 
szövetségének estélye. Előkelő müsoru ünnepet 
rendezett vasárnap este a Magyar Keresztyén 
Leányegyesiiletek Nemzeti Szövetsége a buda
pesti református teológián. Zilahy Lajos fel
olvasta „Az ismeretlen katona1* cimü rajzát. 
Kapl Béla evangélikus püspök „Jelszavak" cím
mel tartott előadásában megállapította, hogy 
jelszavakkal van tele a világ. Gyermekjátékaink 
szavaiban több volt a komolyság, mint a mai 
életet mozgató jelszavakban. A nő a mások 
szolgálatának mintaképe. A világtörténelem 
eddigi fejezeteit férfiak Írták meg, kemény 
sziklalömbök játéka szerint, képviseljék és vi
gyék diadalra a nők a szcrctetet, a család és a 
társadalom regenerálásának uj történelmét. A 
szeretet Ad etikát és esztétikát a szolgálatnak, 
végezte megragndó előadását Kapi Béla püs
pök.

— A szegedi liberális városatyák nem lép
nek be az egységespártba. Szegedről jelen
tik: Vasárnap délelőtt döntő tanácskozásra 
gyűltek össze a szegedi liberális városatyák, 
hogy döntsenek afelől, vájjon belépnek-e az 
egységespártba, vagy pedig megalakítják az 
önálló liberális pártot. A tanácskozáson 
Wimmer Fülöp, a kereskedelmi kamara el
nöke a belépés szükségességét hangoztatta, 
ezzel szemben dr. Papp Róbert, a szegedi 
ügyvédi kamara elnöke arra nz álláspontra 
helyezkedett, hogy a liberális városatyák
nak külön pártba tömörülve kell felven
niük a harcot a reakcióval szemben. Az ülé
sen jelen voltak végül is ugy döntöttek, 
hogy nem lépnek be az egységespártba, 
hanem bizottságot küldenek ki az egységes 
liberális párt megalakítására.

nz

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va 
Rárnnp nz Időjárásról n következő prognó
zist tette közzé: Jobbára borult vagy kö
dös idő várható, némi hőemelkedéssel.

— József főherceg leleplezte ■ kunszent
mártoni hősök emlékszobrát. József főher
ceg tábornagy vasárnap reggel vasúton Kun- 
kzentmártonha utazott az ottani hősök 
kzobra leleplezési ünnepére. Patrubdny Ist
ván főszolgabíró üdvözlő szaval titán József 
főherceg lendületes és meghatott szavak kí
séretében leleplezte a bronzhói készült szob
rot és talapzatán hatalmas babérkoszorút 
helyezett el. A szobor ötszáz hősi halott em
lékét őrzi.

— Az olasz kultuszminiszter Budapestre 
Utazott. Rómából jelentik: Ballino Gag- 
liano olasz kultuszminiszter szombat este 10 
órakor Budapestre utazott. Útjában osztály
főnöké, Gluseppe Giusti kiséri. A pályaud
varon s miniszter és kísérőjének üdvözlé
sére Háry András kvirináli magyar követtel 
az élén a követség tisztikara, a római ma 
gyár akadémia tagjai, élükön Várady tanár
ral jelentek meg. Háry követ meleg szavak
kal üdvözölte magyarországi útja alkalmá
ból a i isztert, aki őszinte örömét fejezte 
Áí, hogy megismerheti a magyar kultúrin
tézményeket és a magyar nemzetet, melynek 
kiváló tulajdonságait nagyrabecsüll.

— A mérnöki kamara közgyűlése. A bu
dapesti mérnöki kamara vasárnap délelőtti 
közgyűlését Kossalka János elnök nyitotta 
meg. Beszédében hangoztatta, hogy a terve
zés munkáját teljesen át kell adni a magán 
mérnöki karnak. Torna Frigyes titkár, Bér- 
ger Benő. Höpfner Guidó felszólalása után 
Kohn Ottó mérnök a kamaránnk a társa
dalmi és gazdasági életbe való erősebb be
kapcsolását sürgette. Somló József a köz- 
szállítási tnnács szükségességét hangoztatja. 
Többek felszólalása után a közgyűlés egy
hangúan magáévá tette Wíser Vilmos bá
nyamérnök indítványát, amelyben a Soproni 
Bánya és Erdőmérnöki főiskolának egye
temi rangra emelését és a doktorrá avatás. 
valamint n magántanári képesítés jogának 
megadását kéri a főiskola részére.

— Bethlen-ünnep Sárospatakon. A sáros
pataki református főiskola tanári kara a város 
társadalmával karöltve november 17-én ünne- I 
pelte Bethlen Gábor halálának 300 éves fór- 1 
dulóját. A fényesen sikerült ünnepélyt Besse
nyeii Zénó dr. országgyűlési képviselő, majd 
vllér Szabó Aladár I.njos főglmnóriumi tanár

V C-Ó*<nrr6| eni|é’'b"szőriét.

raipusaasa)t«m„
— Beiktatták az első zuglói plébánost. A 

Budnpest-zuglói Páduai Szent Antal római ka 
tolikus egyházközség első plébánosát: Bar- 
kőczy Sándort, e hó 17-én, vasárnap délelőtt 
iktatták be. Vasárnap reggel ünnepi beiktató 
mise volt a Bosnyák-téri plébániatemplomban 
Utána ünnepi kórmenetben vonultak a kultur- 
házba, ahol az uj plébánost ünnepelték.

— Pel—•’ o professzor és a Magyar Színház. 
Ferit /<• S le.or Piroska és a farkasok cimü da
rabjában Dolecsko János nevű epizódistát sze
repeltet. Dolccsko János egyetemi tanár midőn 
tudomást sz. nett erről, a á.Vrppor Színház igaz
gatóságával közölte, hogv magára n*rve sértő 
nek tart in Dolccsko János srer< nellelését és 
arra kéri nz Ignrgntósógoi. hogy az illetőnek 
Inás nevel válasszon Az Igazgatóság készséggel 
lelt eleget a falsróHtáanak, úgy hogy a mái elő
adáson már a Dolecsko név nem saerepelt a 
Min pádon.

SKOLAI CIPÓK
fiuk és leányok részére, boxcalfból. 
duplatalppal kézzel varrva, fekete 
30 33. 34 3Ő, 37-40, barna
30—38. 84—36. 37—40, garantált
elsőrangú. NEUMANN M., Budapest 
IV., Muzeum-körut 1.

— A pesti Izraelita bltkftaség képvlselőtestfl- 
letének rendkívüli kősgyülése. A pesti izr. hit
község képviselőtestülete vasárnap délelőtt 
rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyűlés dr 
Glflrksthal Samu felsőházi tag. a pesti Izr. hit
község elnökhelyettesének indítványára Gutt 
mann Emit, Angyalff Sóndor. Vitéz Aladár. 
Qultt Lipót és Vértes Emil felszólalása után 
egyhangúlag alapszabálymódositást fogadott el, 
melynek alapján a rövidesen egybehívandó 
közgyűlésen Stern Samn udvari tanácsosi fog
ják a hitközség elnökévé megválasztani A 
rendkívüli közgyűlés végén dr. Glückslahl Sí ; . 
meleg hangon üdvözölte dr. Baracs Marcell! 
negyvenéves ügyvédi jubileuma alkalmából Ba- 
raca Marcell dr. meghalottau köszönte meg ai 
Mvárite.

Kik kapják jövőre a Baumgarten dijat Diploiráiai lépésre készül
Szombaton állítják össze a jelöltek névsorát — ' ’alőszinülee jövőre is 
az idei jelöltek kapják a dijat — Osvát Ernő helyére Nagy Lajos 

vagy Komlós Aladár kerül
Osvát Ernőnek, a Nyugat tragikus véget ért 

szerkesztőjének halálával eggyel kevesebb lelt 
azoknak a szóma, akik a Baumgarten-dijban 
részesültek .Halálával most előtérbe került a 
kérdés:

ki less as utódja.
A Baumgarten-alap kezelői tudvalévőén havi 
300» pengőt utaltak ki a Baumgarten-dijasok 
számára. Osvát Ernő részére már az egész 
évre esedékes 8600 pengőt kiutalták,

esldén tehát már nem töltik be Osvát Ernő 
helyét.

Ettől függetlenül azonban, rövidesen dönteni 
kell arról, hogy

kik kapják meg Jövőre a Baumgarten-dijat. 
Februárban jár le az első esztendő és addigra 
természetesen már teljesen készen kell állni 
az uj névsornak. Irodalmi körökben már sokat 
ítészéinek a jövő évi Jelölésekről, de azt senki 
sem tudja, hogy

már OMze Is hívták a Jelölőbizottságot.
A kurátor mellett ugyanis tanácsadó szén 

ként jelölőbizottság működik, amelyet noveni 
l»er huszonharmadikára, szombatra összehív 
lak a kurátorok.

öt nap múlva döntenek tehát arról, hogy 
kik kapják jövőre a Banmgnrten-dIJat.

A szombati ülés ugyan még csak jelölő ülés 
lesz, a döntését azonban véglegesnek lehet te
kinteni, mert a jelölőbizottság akarata tavnlv 
is teljes mértékben érvényesült.

A asombatl ülés különben előreláthatóan 
meglepetéseel fog szolgáink

a jelöltek névsora tekintetében azoknak ssá- 
inára is, akik uj nevek felbukkanását várják. 
Arról van ugyanis szó, hogv

minden valószínűség szerint jövőre is ások 
kapják a Baumgarten-dijat, akik aa idén 

kapták.
Jól értesült körökben úgy magyarázzák ezt. 
hogy a Bnumgnrlcn-ntapilvánv urainak az a 
felfogásuk, hogy a dij kiutalásával nem pilla
natnyi pénzzavarokból kell kisegíteni egyes 
írókat, hanem a hosszabb ideig tartó díjazással 
lehetővé tenni, hogy anyagi gondoktól mente
sítve nyugodtan dolgozhassanak. Ezt pedig 
csak úgy lehet elérni, ha több éven át kapják 
a dijat.

Ha be is válik es a feltevés, Osvát Ernő he
lyét mégis be kell tölteni.

Osvát Ernő helyére valószínűleg Nagy La
jost vagy Komlóé Aladárt jelölik.

A Hétfői Napló munkatársa a kurátorokhoz 
fordult felvilágosításért.

BABITS MIHÁLY,
a kiváló köllö, a Baumgarten alap egyik kurá
tora, ezeket mondotta:

— Szombaton ül össze a jelölőbizottság, 
hogy kijelölje a jövö évi díjasokat. Most még 
nem tudhatom mi lesz az eredmény. Arra vo 
natkozólag sem tudok felelni, hogy ugynnazok 
knpják-c a dijat, akik az idén kapták. Attól 
függ, hogy őket felöli e a bizottság. Éppen ugv 
nem tudok felelni arra sem, hogy ki lesz Osvát 
Ernő utóda.

A szombati jelölés előreláthatólag még sok 
vihart fog keverni nz irodalmi berkekben.

— A kormányzó fia ■ hét végén elhagyja j — Szieberth Imre vasgyári felügyelő elő
adása Barcelónáról. Vasárnap délelőtt a 
Fórum mozgóképszínházban Szieberth Imre 
állami vasgyári felügyelő pompás vetített 
képek kíséretében előadást tartott a barce- 
lónai világkiállításról. Szieberth Imre mind
végig érdekes előadásában bemutatta Bar
celonát. beszélt a hatalmas méretű világ
kiállításról és a kiállítás magyar csoportjai
nak nagy sikeréről. Az előkelő közönség — 
melynek soraiban ott láttuk Izabella főher
cegasszonyt, a kereskedelemügyi s a kul
tuszminisztérium több vezető főtisztviselő- 
jét — hosszasan megtapsolta az érdekes 

előadást.
— Az unitáriusok Dávid Ferenc-emlékflnnepe. 

A magyar unitáriusok budapesti egyházközsége 
vasárnap délben nagyszabású és méltó ünnep
ség keretében áldozott vallásalapitójának, 
Dávid Ferenc erdélyi unitárius püspöknek, aki 
350 évvel ezelőtt a dévai várbörtön kazamatái
ban hitéért vértanúhalált halt. Az ünnepség 
istentisztelettel kezdődött, majd Barabás Ist

ván budapesti unitárius lelkész imája után 
Józan Miklós budapesti unitárius püspöki vi
kárius mondott mélyenszántó templomi beszé
det. A Koháry-utcai templomban megtartott 
istentisztelet után a budapesti unitárius egy
házközség díszközgyűlést tartott, amelyen 
.Víkó Ferenc dr. igazságügyi h. államtitkár el
nökölt. Az elnöki megnyitó után Tóth György 
kúriai biró, egyházközségi konzisztóriumi Ing 
előadási tartott Dávid Ferenc életéről és mű
ködéséről. A nagy tetszéssel fogadott előadás 
után Bartos miniszteri tanácsos, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter képviselője üdvözölte 
az ünnepség alkalmából az unitárius konzisz- 
tórium vezetőségét. Józan Miklós és Raffay 
Sándor püspök felszólalása után a templom
épület földszinti folyosóján elhelyezett fehér- 
inárvánv emléktáblát leplezték le.

Rendelésre, 
mérték szerint 

készít finom szövetekből divat férfi
öltönyt vagy télikabátot remek szabás
ban, kifogástalan kivitelben 80-tól 100 
pengőig, László Sándor úri szabóság. 
Rákóczi út 50. Vidékre minták bér
mentve.

— Rorgonyl udv. fényképész felvételeit 
mindgyakrabban közük legújabban előkelő 
külföldi lapok és ez Rozgonyit a Budapestre 
érkező külföldiek között is a legnépszerűbbé 
telte, akik budapesti emlékeikkel magukkal vi
szik a Rozgonyinál készült képeket is. Leg
újabb kreációja a mesternek, hogy az eddigi 
éles képek helyett a legmodernebb német gépek 
segítségével festményhatásu képeket készít, 
amely ugy a legelőkelőbb körökben, mint a 
középosztályban a legnagyobb riismerésre ta
lált. A karácsonyi felvételek egyébként Roz- 
gnnyi műtermeiben a torlódás elkerülése végett 
inár most megkezdődlek.

— Halálugrás a negyedik emeletről. Va
sárnap délelőtt a Katona József ucca 21. sz. 
ház negyedik emeleti folyosójáról levetette 
magát az udvarra egy fiatalember és ször
nyethalt. A rendőrség megállapította, hogy 
az öngyilkos fiatalember Vargha Károly 19 
éves műszerész, aki a Rökk Szilárd ucca 22. 
számú házban lakott és aki a borzalmas ön
gyilkosságot azért követte el, mert néhány 
nappal ezelőtt meghalt az édesanyja és 
emiatt érzett mélységes fájdalmát nem bírta 
elviselni. Tettének okát pár soros levélben 
közölte is a rendőrséggel. A fiatal műszerész 
holttestét a rendőrség az orvostani intézetbe 
vitette.

— A kispesti evangélikus egyház aj papja. 
A kispesti ág. hitvallású evangélikus egyház 
köiség e hó 17-én iktatta ha uj klfcásitét: Nan- 
drsUsy Kleket.

a francia kormány a fóvótétel 
kérdésében

Párizs, nuv. f7.
Lapunk más helyén beszámoltunk máé 

arról, hogy mit Írnak a párizsi lapok a ke. 
lett jóvátétel kérdéséről.

A késő éjszakai órákban érkezett jelentés 
szerint a lapjelentésekből kitűnik, hogy a 
francia kormány feltétlenül ragaszkodik ah
hoz. hogy a hágai értekezlet összettlése előtt 
minden részletében rendezzék az értekezlet 
napirendjére kerülő kérdéseket, tehát a ke
leti jóvátételek ügyét la.

A tegnapi értekezleten a miniszterelnök 
és a külügyminiszter egyetértett abban a 
tekintetben, hogy diplomáciai ufón kell 
közbelépni a budapesti és szófiai kormány
nál a kérdés minél gyorsabb rendezése ér
dekében.

A Temps azt írja, hogy a magyar kor- 
mányt, úgy látszik, a magyar közvélemény 
egy részének állásfoglalása feszélyezi. R(>. 
méli, hogy a parancsoló szükséget szem előtt 
tartva, hozza meg határozatát.

— Izgalmas botrányt rendezett, megtá
madta a rendőrt és a mentőket egy dühöngő 
részeg. Stopper Károly negyvenéves mun
kás, a Központi Tejcsarnok alkalmazottja, 
vasárnap délben részeg fővel izgalmas bot
rányt okozott a Damjanich-utcában. Stop
per berúgva dülöngött az utcán és inzultáltg 
a járókelőket. A lármára rendőr került elő. 
A részeg ember, mikor meglátta a rendőrt, 
rátámadt, dulakodni kezdett vele, majd dü
hében fejjel nekirohant a házfalnak és vé
resre sebezte magát. A rendőr ekkor a men
tőket hívta. A mentőorvos be akarta kö
tözni, Stopper azonban most már a mentő
orvosra támadt, úgy hogy végül a mentő
autón érkezett ápolóknak és a rendőrnek' 
csak hosszas dulakodás után sikerült meg
fékezni a dühöngő embert. Stoppert össze
kötözve, megszijazott kézzel kellett a Ró- 
kus-kórházba szállítani.

— Házasság. Rácséi Ödön, a Hétfői Naplö és 
nz Esti Kurír belső munkatársa és Gerő Margó, 
Gerő Lajos nagyváradi nagykereskedő leánya 
házasságot kötöttek.

16 pengőért naponta 
teljes diétát, összes laboratóriumi vizs
gálatokkal, külön felszámítás nélkül 
nynjt a FASOR-SZANATÓRIUM (VIb 
Vilma klrálynő-ut 9.) belgyógyászati be
tegeknek a háziorvos irányítása mellett, 
kétágyas klinikai rendszerű külön szo

báiban.
— Szerencsétlenség a homokbányában. Szé

kesfehérvárról jelentik: A fehérmegyei Csikvá- 
ron lévő homokbányában tegnap sulyos szeren
csétlenség történt. A homokbányában a mun
kások éppen a homokfalat bontották, amikor 
egy nyolc méter magas homokfal a munká
sokra zuhant. A lezuhanó homoktömeg két 
munkást temetett maga alá. Az egyik munkás, 
Bajor Horvát József szörnyethalt, a másikat, 
Lovászi Józsefet azonban sikerült még ideje
korán megmenteni. Lovászi sulyos zuzódásokal 
szenvedett. A többi munkás szerencsére nem 
dolgozott a katasztrófa színhelyén és igy a töb
biek sértetlenek maradtak. A székesfehérvári 
rendőrség megindította a vizsgálatot.

— Egy francia repülőgép tragédiája. Mar- 
seilleből jelentik: Egy francia kereskedelmi 
repülőgép motorhiba következtében kényte
len volt a tengeren leszállni. Segélytkérö jel
zésére hajók siettek a jelzett helyre, de olt 
nár csak a repülőgép roncsait találták.

— Másodszor Is meg akart hatni. A hét fo
lyamán öngyilkossági kísérletet követeti el 
Lengyel Miklós 28 éves hírlapíró, aki ó-utca 
40. szám alatt lévő lakásán megmérgezte ma
gát. Az idejekorán .értesített mentők ápolás alá 
vették a fiatalembert és elejét vették a nagyobb 
bajoknak. Vasárnap reggel Lengyel Miklós 
újabb öngyilkossági kísérletet követett el, beret- 
vával felvágta halkarján az ereket és a mentők 
a Rókus-kórházba szállították. Állapota most 
sem életveszélyes.

— A „Hh Mattéra Valee*’ mától kezdve ■« Áttöri* 
Tcvernában 5 órai tea keretében lenujabb műrétr- ej 
tái.clcmeMit mutatja be vlllanygramofonon a Koncert 
Hangvergcnyvállalat rendezésében.

— Rendelétre mérték szerint készít finom szóyetekbtW 
divat férfiöltönyt vagy télikabátot, remek szabásban, ki
fogástalan kivitelben 80-tól 100 pengéig László Sándor 
uriazabóság, Rákóczi-ut 50. Vidékre minták bérmentve.

— Szebb fogak, csillogó fehér gyöngysor az eredménye 
a 40 éve bevált Kalodont fogkrémmel való rendszeres 
fogápolásinak. Ez a *'abzó fogkrém a tzáiűreg
részét alaposan tisztítja és megakadályozza a káros fogk* 
lerakódását.

— KSstisstvIselAk n8vetke«etl hetének ikere. A 
tiutvisetAk FogysKttési Szövetkezete úttörő kezdeménye
zése: a ..Köztisztviselők Szövetkezeti Hete" hatalmas si
kerrel folyt le november 4-től november 11-ig és ercr- 
ménjei propaganda akciója volt a szövetkezeti szervez
kedésnek a magyar- köztiszlvlselőtáriadalom körében. * 
szövetkezet feldíszítette valamennyi árudáját, klrakatver- 
senyl, ölesé éleim iner- és ruházati akciót rendezett tag
jai részére és a szövetkezeti hét minden napján művészt 
müsoru tag8a«>e|Bveleleket tartott és november 10-én at 
Omniában rendezett művészi műsora matiné zárta be « 
első magyar szövetkezeti propaganda hetet. A szövetke
zeti hét alatt a nehéz gazdasági viszonyok ellenére w 
Igen sok uj tag Mpett a UsllntviaelSk sorából a sUvet- 
keerí kötelékébe.
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Szenzációs fordulat 
a győri gyilkosság Qgyóben

HÉTFŐI NAPLÓ

Győr, november 17.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Közel egy 

hete folyik már a nyomozás a győri kegyet
len asszonygyilkosság ügyében, amelynek 
során vasárnapra szenzációsnak Ígérkező 
fordulat következeit be. Kedden reggel ta
lálták meg magyar-utcai lakásán átvágott 
nyakkal holtan Koncz Vilmos győri alhad
nagy feleségét. A tettes éjszaka gyilkolta 
meg az asszonyt, aki magányosan maradt 
a lakásban, mig a férje éjszakai szolgálatot 
teljesített. Még aznap megállapították, hogy 
a gyilkosságot Konczné legjobb barátnője, 
Molnár Erzsébet 22 éves leány követte el.

Molnár Erzsébet zavaros szerelmi mesé
vel indokolta a gyilkosság elkövetését 

és minden igyekezetével azon volt, hogy ma
gát a férjet, Koncz Vilmost is gyanúba ke
verje. Az alhadnagy azonban minden kétsé
get kizáróan alibit bizonyított s ezzel össze
omlott a különben is hihetetlenül hangzó 
gyanúsítás. Ezek után már Molnár Erzsébet 
is visszavonta vádaskodó vallomását.

Most azután különös fordulat követke
zett be.

Matavovszky dr. ügyvéd, Molnár Erzsé
bet védője,

Súlyos lovasszerencsét- 
lenség a gödöllői királyi 

vadaskertben
Vitéz CsAnyi-Holnhofter Emil huszárezredes 
vasárnap délután vadászat közben lezuhant 

a lováról és súlyosan megsérült
Gídílllfi, november 17.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Súlyos 
szerencsétlenség történt vadászat közben 
vasárnap délután a gödöllői királyi vadas
kertben. Vitéz Csányi-Holnhoffer Emil hu- 
izárezrwedes hajtás közben

leesett lováról és súlyosan megsérült.
A gödöllői királyi vadaskertben vasárnap 

tartották meg az időnként szokásos vadá
szatot, amelyre meghívták az egyes huszár
ezredek vadászatkedvelő tisztjeit. A tisztek 
lóháton vettek részt a vadászatban. A kora 
délutáni órákban, amidőn a legnagyobb erő
vel folyt a vadak hajtása, súlyos szeren
csétlenség történt. Galopplovaglás közben

ESZTERHÁZY LÁSZLÓ HERCEGET
ÉS ERDÖDY MARIETTE GRÓFNŐT 

békebeli fénnyel és pompával eskette össze vasárnap 
a budavári Mátyás-templomban a hercegprimás

Aranyszegélyes, diszes rnegbivó adta tud- 
•ul mindenkinek, akit illet, hogy néhai Esz
ter házy Miklós hercegnek, Fraknó örökös 
órának, Sopron örökös főispánjának, Edel- 
stetten grófjának és Cziráky Margit grófnő
nek fia, galántai herceg Eszterházy László 
vasárnap délelőtt 11 órakor házasságot köt 
a budavári koronázó Mátyás-templomban 
Erdődy Sándor grófnak, Varasd vármegye 
örökös főispánjának, felsőházi tagnak, Vá
rasd vára örökös kapitányának és Drasko- 
vich Erzsébet grófnőnek leányával, Erdődy 
Mariette grófnővel.

A magyar arisztokrácia egyik legelőke
lőbb tagjának az esküvőjére teljes számmal 
vonult fel az arisztokrácia. Már délelőtt 10 
órakor diszruhás, gyalogos és lovasrendő
rök vontak kordont a Mátyás-templom kö
rül. A kordonon kiviil a rossz idő ellenére is 
nagy tömeg verődött össze, hogy szem
tanúja legyen a fényes esküvőnek, a kordo
non belül pedig egymás után gördültek a 
templom elé a főúri autók és fogatok. Egy-

ANGLIA
a legtöbb teát fogyasztó or
szág. A brit sziget lakói fe
lenként átlag napi 8 csésze 
teát isznak. Es Anglia büsz
kélkedik a legtetterősebb 
férfiakkal, az angol nők pe
dig gyönyörűen karcsúnk. 
Az ansol a nagyon erős teát 
kedveli. Az ő ízlésének fe
lel meg a mi

Britannia-keverékünk
10 d«* * P 8.-

Meinl Gyula rl.
• ■ teabehonatela 

ar újságírók előtt kijelentette, hogy olyan 
adatok birtokába jutott, amelyek egészen 
uj megvilágításba helyezik Molnár Erzsébet 
szerepét és

döntő fontosságú fordulatot adnak az 
egész ügynek.

A védőügyvéd szerint, sikerült neki olyan ta
nukat találni, akik igen fontos vallomást 
tehetnek az ügyben. Matavovszky dr. vasár
nap beadványt is intézett a rendőrséghez, 
amely

nyomban megindította a vizsgálatot, 
hogy tisztázza a beadványban foglalt 

adatokat.
Győrött óriási izgalmat keltett ez a hir, ame
lyet az egyik győri újság feltűnést keltő 
cikkben közölt és amelyről falragaszokon 
értesítették a közönséget.

Győr egész vasárnap ennek a rendkí
vül érdekes és izgalmas hírnek a ha

tása alatt állt
és mindenki érdeklődve várja a nyomozás 
eredményét, amely majd tisztázza, hogy 
mennyiben felelnek meg a valóságnak azok 
az adatok, amelyekre vonatkozóan a védő
ügyvéd egész sereg tanút nevezett meg.

vitéz Csányi Holnhoffer negyvennégy éves 
huszárezredes lova elbotlott és sz ezredes 
lebukott a lóról. Vadásztársai azonnal az 
ezredes segítségére síeltek, de ekkor meg
döbbenéssel vették észre, hogy vitéz Csányi 
Holnhoffer Emil

eszméletlen állapotban, vérző vég
tagokkal s több sebből vétetve fekszik 

a földön.
A szerencsétlenül járt ezredest csakhamar 
orvosi segítségben részesítették és sebesül II- 
szállító autón szanatóriumba szállitották. 
Megállapították, hogy a huszárezredes sú
lyos belső sérüléseket, bnllábtörést és zuzó
dásokat szenvedett.

másután érkeztek ar Eszterházy hercegi és 
grófi család tagjai, az Erdődy. Draskovich. 
Batthyány. Cziráky, Csekonics, Széchenyi, 
Zichy grófok. Montenuovo Ferdinánd her
ceg, Khevenhüller Ferenc gróf, Pírét de 
Bihain Jenő báró, Csekonics Endre gróf. ski 
a nászmenetet rendezte és a többi arisztok
raták.

Az urak valamennyien dlszmagyarban, 
a hölgyek káprázatos toalettekben.

A templom előterén sorakozott fel a nász
nép. Bársony és selyem diszmagyarok, ská
liummal kivarrt menték, aranyos boglárok, 
drágaköves kucsmoforgók csillogtak az esős 
őszi dél élőt tön. A templom bejáratánál állt 
fel a papság, Serédi Jusztinián bíboros her
cegprímásra várakozva, aki az esküvői szer
tartást fogja végezni. A templomban kigyul
ladtak az összes csillárok és

a fényárban úszó nagyhajó főoltáránál 
álltak fel a nyosznlyólányok és vőfé

lyek,
Eszterházy Bernadetté hercegnővel, Erdődy 
Tamás gróffal, Erdődy Henrietté grófnővel 
és Eszterházy Antal herceggel az élükön.

A nynszolyólányok mind gyönyörű ma
gyar ruhában, ezüsttel, arannyal átszőtt 

pártával a fejükön.
Negyed tizenkettőkor érkezett meg nz ifjú 
pár. A csodálatosan szép Erdődy Mariette 
grófnő fehér selyembrokát ruhát viselt. 
Másfél méteres uszályát az ötesztendős kis 
Eszterházy Mikiós herceg vitte. Eszterházy 
László herceg világoskék selyemből készült 
diszmagyarba öltözött. A menyasszonyt 
Erzterházy Antal herceg és Erdődy Ferenc 
gróf, a vőlegényt pedig Eszterházy Berna
detté hercegnő és Erdődy Ilona grófnő ki-

Vargánya gomba
nlsárendO, Kemencében 1O
nnpon mtórl ott f - , reAritott.. P
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sérték a főoltárhoz. Pár perc múlva meg
érkezett a prímás, a papságtól körülvéve, 
teljes biborosi díszben vonult a főoltárhoz, 
áldást osztva a kétoldalt felsorakozott nász
népnek.

A fiatal pár letérdel a főoltár előtt. 
Fölrendül az orgona és megkezdődik az es- 
ketési szertartás, amelyen Budánovics Má
ria és Palló Imre operaénekesek működtek 
közre. A szertartás után Serédi Jusztinián 
hercegprimás magas szárnyalásu beszédet 
mondott.

A tőpapi beszéd után a násznép térdre 
borult és a hercegprimás újra áldást osztva 
vonult ki a templomból. Majd elindult a 
násznép. Elöl a papság, mögöttük diszruhás 
csatlósok vitték bíbor vánkoson az Eszter
házy és Erdődy-családok címereit. Ezután 
Eszterházy László gróf násznagy követke
zett, kezében a vörös rózsacsokorral ékesí
tett násznagyi bottal, mögötte pedig az ün
neplő társaság.

Órákig tartott, amíg elvonult a násznép 
a fényes esküvőről.

amelynél ünnepélyesebb és ragyogóbb szer
tartást régen látott a vén Vár.

A Park klubban tartották meg a nászla
komát, amely után a fiatal pár külföldre 
utazott.

Vakmerő merényletet követtek el 
két szülésznő ellen

Ismeretlen férfi lakásukból kícsalta és megtámadta a két asszonyt
Miskolc, november 17.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Különös 
esemény tartja izgalomban napok óta a 
miskolciakat. Két szülésznő furcsa kaland
járól van szó, amely csütörtökön éjszaka 
gyors egymásutánban történt Miskolcon, il
letve a várossal határos diósgyőri vasgyár
ban.

Csütörtökön éjszaka fél 2 óra tájban Mis
kolc külvárosában az úgynevezett Bodo- 
soron bezörgettek egy fiatal szülésznő laká
sán. Amikor az asszony a zörgetésre fel
riadt, egy férfihang szólt be hozzá:

— Ha Istent ismer, siessen, nagyon beteg 
a feleségem.

A szülésznő habozás nélkül felöltözött és 
gondolkozás nélkül követte az ismeretlen 
férfit, akinek körvonalait is csak alig tudta 
a sötétségben kivenni. A férfi gyorsan ha
ladt és sietésre ösztökélte a szülésznőt is.

Néhány perc múltán a Fáskert mögött a 
városnak egy sötét elhagyatott részén

az ismeretlen férfi rátámadt a szülész
nőre

átölelte és erőszakoskodni kezdett vele.
Perceken keresztül tartott a tusakodás, 

inig végre a segélyért kiáltó asszony hang
ját a mintegy háromszáz lépésnyi távolság
ban levő házban meghatották, meggyujtot- 
tdk a villanyt és ennek fényétől a támadó

Pornografikus párbeszédeket ad le 
egy győri titkos rádióleadó állomás

A postafőnökség feljelentette a rejtélyes leadót
Győr, 1929 nov. 17.

Nem mindennapi ügyben érkeztek föl
jelentések a győri m. kir. postafőnökséghez. 
A feljelentések szerint ugyanis a napokban 
a budapesti Stúdió műsorának befejezése 
után váratlanul ismét jeleztek a rádiókészü
lékek és a hallgatók legnagyobb meglepe
tésére

pornografikus párbeszédeket és trágár
ságokat adott vissza a készülék.

Ezek a párbeszédek naponként megismét
lődtek, úgyhogy a legtöbb lakásban már 
nem is merték használni a készülékeket.

Az első feljelentéseknek nem igen adott 
hitelt a győri postafőnőkség, de mikor mind

tömegesebben érkeztek n panaszok, saját 
hatáskörében megindította a nyomozást. 
Győrött ugyanis egyetlen engedélyezett le
adóállomás van s az Magyar vagóngyári fő
mérnöké. A nyomozás tehát arra terjedt ki, 
hogy hol lehet az a másik titkos leadóállo
más, mely ezeket a pornografikus párbeszé
deket közvetíti. A nyomok Győr egvik kül
városába,

a Jancslfnlnhn vezettek, a lendóhely 
azonban még ismeretlen.

A posta főnökség most a beérkezett föl
jelentéseket írásba foglalja és átteszi a rend
őrséghez, mely sürgősen megkezdi a nyo
mozást.

JÓ világítás fokozza 
A MUNKAKÉPESSÉGET

TUNGSRAM
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Nölernyok
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1 megriadt és elmenekült.
Három óra lájban hasonló körülmények 

közölt kísérelt meg merényletet valószínűleg 
ugyanaz a támadó egy vasgyári szülésznő 
ellen. Ezt is felzörgette és beteg feleségéhez 
hívta. Amikor elhagyott sötét részre érkez
tek, az ismeretlen férfi

merényletet kísérelt meg nz ellen a szü
lésznő ellen is.

A két szülésznő feljelentésére a rendőrség 
erélyes nyomozást kezdett.
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S Z I Mi i Z
Dolly Rózsi összehozta Titkos Ilonát 

régi férjével
Vacsora az egykori nászút emlékére

Dolly Rózsi ezt a kérdést önkénytelenül is 
megoldotta. A kedves és magánéletben rendkí
vül bohém rcvíisztár nem gondolt arra, hogy a 
pesti viszonyok nem azonosak a párizsival és 
itthon az elvéit férjek nem igen szoktak tár
saságban mutatkozni volt feleségeikkel. Mind
erről nem akart, tudomást venni, tegnap este 
egy előkelő étteremben adott vacsorán külőn- 
külön meghívta Incze Sándort és Titkos Ilonát 
Is.

A vacsorán egymás tudta nélkül csakugyan 
megjelent tehát Titkos Ilona és Incze Sándor 
is és az első pillanat zavartságán magukat túl- 
téve, rendkívül kellemesen töltötték el az estél. 
Titkos és Incze ez alkalommal első ízben mu
tatkoztak nyilvánosan, mert elválásuk után 
eddig csak mint primadonna és színházi szer
kesztő érintkeztek.

Csak Dolly Rózsi mosolygott rejtélyesen be-

Dolly Rózsi pár napos pesti sejourja nem 
múlik cl olyan események nélkül, amelyeket 
különösen ne gutirozna nz a színházi közön
ség, amely nemcsak a primadonna színésznői 
szereplését kíséri figyelemmel, hanem a magán
életét is szereli kutntni.

Dolly Rózsi, a divatos revüszlár. első útja 
ugyanis péntek este a Magyar Szinház főpró
bájára vezetett, ahol Titkos Ilonát láthatta a 
darab főszerepében. A páholyban mellette 
Incze Sándor főszerkesztő ült, akinek 
Ilonához való régebbi kapcsolata közismert, 
dolognak csak nz adott pikantériát, hogy

Inere Sándor fiatal férj korában, Titkos 
Ilonával való nászutja alkalmával éppen 
Dolly Rózsi párizsi környéki kastélyának 

vendégszeretetét élvezte.
így most Incze is és Titkos is azon törték a fe- v,3U* wvi.y —
jüket, hogyan adhatnák vissza Dolly Rózsinak I felé, mert hát ki tudja, hogy mi fejlődik ki az 
az egykori szives vendéglátását. I ilyen találkozásokból... 

Titkos
A

BAJOR—RATKA1
utolsó fellépései Zllahy vígjátékéban

az Andrássy-uti Színház hires műsorában!
A nagy börtön• •

kedvezményes jegyei. — A Fővárosi Operett- 
szinház 18-ától kezdve a színészszövetség 
égisze alatt játszik. A korábbi rezsim A nagy 
börtön előadásaira kedvezményes utalványokat

bocsátott ki, melyeket a színház pénztára vál 
lőtt be. Hétfőtől kezdve ezeket az utalványo
kat a szinház épületében külön e célra felálli- 
lotl színházi pénztár fogja beváltani.

Faragó Sándor szenzációs újszerű szinjátéka

Piroska és a farkasok
Tomboló sikert aratott a magyar Színházban

Főszereplők: Titkos Ilona, Kies Ferenc, Sarkadi Aladár, Dénes 
GyUrgy, Zala Karola és Just Gyula

színházi napló
Á sziámi ikreket könnyebben lehet egy- 

más nélkül elképzelni, mint a Dolly-sis- 
lerst. Rózsi itt van. Jancsi azonban csak kedd 
éjjelre táviratozta érkezését. Állandó tele- 
'fon és táviratszolgálat van Budapest és Pá
rizs között és Rózsi legalább huszonöt be- 
Uélgetést és ugyanannyi táviratot küldött 
Jancsinak, hogy jöjjön minél előbb Pestre, 
stz idős rákosszentmihályi nagymama meg. 
látogatására. Amennyiben Jancsi kedd este 
még sem érkezik meg, Rózsi sürgősen visz- 
xsautazik. Vasárnap a Kövess Vár felkérte 
Dolly Rózsit, hogy vállalja a fejedelemnövé 
való megválasztását. Rózsi, mikor elmagya
rázták a Kövessy Vár szinészsegitö akcióját, 
készséggel mondott igent és nagyobb össze
get helyezett kilátásba a csütörtöki fejede
lemnővé való választása alkalmából.

rí aniont, Pékár Gyulának a Vojnits-dijjal 
kitüntetett drámáját, a napokban mutatta 

be a firenzei Politeama színház. Marcello Gtorda 
társulata adta elő a darabot, amely óriási si
kert aratott. A felvonások végén szűnni nem 
akará tapsorkán köszöntötte a szerzőt, aki 
azonban távol volt a bemutatójától. Marzello 
Giorda staggione társulata a legközelebbi na
pokban Rómában, majd Milanóban mutatja be 
a Dantont. 

TTonthy Hanna, a dédelgetett és a szitt- 
igazgatóktól majdnem szétszaggatott 

primadonna ebben a pillanatban nem tudja, 
hogy mikor kerülhet színpadra. Furcsa, de 
igy van, hogy Honthy Hanna akkor, amikor 
a Fővárosi Operettszinházban visszaadta a 
..Csúnya lány" főszerepét és ezzel a színhá
zat fejvesztettségbe és kapkodásba sodorta, 
eldöntötte a maga sorsát is. Heteken keresz
tül, ugy látszik, hiába próbálta a „Sisters" 
cimü operettet, amely Békeffy Istvánnak és 
Lajtainak pompás munkája, mert Kabos 
Gyula, a Fővárosi Operettszinház uj igazga- 
dését. A „Sisters"-re most tárgyalásokat 
folytat Lázár Ödön, a Király Szinház igaz
gatója. Ez viszont a ,,Keserü-édes" angol 
operett főszerepére már lekötötte ötven es
tére Péchy Erzsit és még négy színészt, igy 
lehetetlenné vált, hogy a „Kescrü-édes" 
cimü operett helyett a „Sisters"-t mutassa 
be rövid idő múlva. Az angol operett után a 
Király Színháznak szerződése van Szilágyi 
Lászlóval és Eisemann .Mihállyal is, akik 
az „Alvinci huszárok" cimü operettet készí
tik el. A Király Színházban tehát a legna
gyobb bizonytalanság van, mert egyelőre 
Szilágyi László nem akar lemondani áz „Al- 
vinci huszárok" előadási dátumáról, más
részt Honthy Hanna sem vár szívesen még 
két hónapig, hogy végre színpadra kerüljön. 
Az esetet bonyolítja még az is. hogy a Vá
rosi Szinház is ajánlatot tett a „Sisters"-re, 
azonban sem a szerzők, sem Honthy Hanna 
nem szívesen mennének át a Városi Szín
házba. Itt van tehát a színházi bőség. Egy 
ragyogó operett és egy kitűnő primadonna 
nem fűd mégfelelő hajlékot kapni a pesti 
színházakban.

Vasárnap délelőtt a Belvárosi Szinház zenei 
matinéinak sorában Bazilidesz Mária sze

repelt. A tüneményes hangú művésznő több 
pompásan előadott áriájával valósággal frap- 
pirozta a közönséget, amely zsúfolásig töltötte 
meg a Belvárosi Szinház nézőterét.

ugy látszik, Herrmann Rang hires regénye: e 
„Négy ördög". Négyszer láttuk már feldol
gozva ezt a gyönyörű artista történetet és mind 
a négyszer az újság ingerével hatott. Soha 
azonban olyan szép, annyira megkapó, annyira 
uj és annyira élettel teli nem volt, mint a Főz- 
gyár legújabb hangos feldolgozásában. Mur- 
riau, a zseniális rendező valósággal életre kel
tette ezt a regényt, úgyhogy alakjai, amelyek 
pompásan beszélnek és értekeinek, szinte leki- 
vánkoznak az egysíkú vászonról. Egy darab 
élet ez a film. Könyezletó, szlvbemarkoló, mo
solygó, lenyűgöző, felemelő jelenetek során 
maga az élet mutatkozik meg, amely ezerm; 
arcával kitörölhetetlenül képet hagy a néz< 
lelkében. F. W. Murnau, nem habozunk ideírni 
ezt a jelzőt, irodalmi értékre emelte Rang ro- 
gényét. Négy árva artista gyerek szenvedése, 
küzdelme és megdicsőülése ez a film. Négy fia
tal és egy jóságos öreg győzelme a gonosz fe
lett ... Murnau nagyszerű szereplőkre talált. 
Az egyik főszereplője Janet Gaynor, a Virradat 
utólérhetetlen hősnője, ez a filigrán, csupasziv- 
től ragyogó fiatal szinésznő. Faréi MacDonald 
egy öreg bohóc szerepében a jóság szobra. A 
Bajazzók nyitányát énekli a film bevezetőjében 
Bonelli, a newyorki Metropotitan hires teno
ristája (ő kapta az első tapsorkánt). A Fos 
hangos híradói kitűnőek. A Négy ördögnek 
frenetikus a sikere, (s. z.)

vígszínház
Hétfőn, szerdán, pénteken és 

vasárnap este:

mewesTTWAKOVlCH’nJ. 'rendőriétagyetö"'^^^^^^^

előkelő mséről nyomozóirodája
IV.. VAczt-utca 20. Automata: 880—81

Amult héten azt irtuk Kruyswick Anniéról, 
a nürnbergi opera kitűnő koloraturénekes- 

nőjéről, hogy Kruyswick Annié pályája legkez- 
detén a Városi Szinház kóristanője volt. A 
művésznő félreértett szavait szívesen igazítjuk 
helyre, mert ő nem volt soha kóristanő. Az 
Operában ismeretes vendégszereplését sem be- 
ugrásszerüen vállalta, hanem az intendáns rá
beszélésére, mint koloraturénekesnő, egy nem
nekivalő szerepet énekelt.

Premier után
PIROSKA ÉS A FARKASOK a Magyar 

Színház újdonsága, nlapos változásokon 
ment keresztül a premier után. A második 
előadás közönsége már nem találta a megle
hetősen verisztikus színdarab kiáltó momen
tumait, mert azokat a helyesen alkalmazott 
rendezői cenzúra letompitotta. Néhány jele
net kimaradt és ezáltal gördülékenyebb, 
egyöntetűbb és simább előadást kapott a 
közönség. Faragó Sándor, a színmű igen ér
tékes és tehetséges szerzője, megérdemel 
minden dicséretet, csak a szinház drama
turgiájának kellett volna nagyobb munkát

Muzsika
Kedden, csütörtökön és szombaton:

Egy, kettő, három 
- Marsall

Vasárnap délután:
■1 rí | f F

• A szabad komédia, Hangay Sándor kis szín
háza ma tartotta második előadását. Néhány 
sikeres egyfelvonásosban jók voltak Hadházy 
Kamilla, Friss Margit, Bán ff y Lola, Szántó Ká
roly, Kulcsár Aurél.

Szegeden lezajlott tehát a nagy esemény, 
az Aranyszőrü bárány premierje. Amit a

lapok egyhangúlag megállapítottak, ez az, hogy 
az „Aranyszőrü bárány" uj utat jelölt az ope
rett válságában a kibontakozás felé -A számos 
előkelő vendég között egy különösen érdekes
is akadt. Ez Puttkammer Thea bárónő, az is
mert német írónő, aki a szegedi egyetemen bő
víti etnográfiai ismereteit. A bárónő elragad
tatással beszélt Vincze Zsigmond pompás ma

végezni a darabon. Közhely ugyan, de igy
van, hogy Faragó hibái a tehetség hibái és
igy ezek is azimpátiktisak. A fiatal iró szín
müve megérdemli a közönség érdeklődését.
Titkos Ilöna, aki szerepébe sohasem visz
sablont, ezúttal is sok ötlettel dolgozott. 
Nagyon meg kell dicsérni Dénes Györgyöt 
és az újra kis szerephez jutó, de ezt

£ elkel kis társaság gyűlt össze vasárnap 
délelőtt a Musica hangversenytermében: a 

hangos film következtében kenyerüket vesztett 
zenészek, az l'fa, Royal Apolló, Fórum szélnek 
eresztett zenekarának elitje. Ezek most huszon
kilencen megalapították a Magyar Kultur Szim- 
fónikai Zenekart azzal a céllal, hogy a múlt 
század legendás emlékű vándorszi vészeinek 
módjára városról városra járva terjesszék, 
népszerűsítsék a magyar zenei kultúrát és egy
úttal igy maguknak megélhetést biztosítsanak. 
Schubert // moll szimfóniáját játszották len
dülettel. játékuk biztossága a bizonyíték arra 
nézve, hogy a vidéki városokban nyugodtan 
felvehetik a versenyt az egyre népszerüsödö 
rádióval.

gyar zenéjéről és ajánlatot tett az „Arany
szőrű bárány" német átültetésére

kül teljesítő Just Gyulát, Faragó 
néhány őszinte könnyes mondatáért.

reme-
Erzsit 120 8 előadás| előadás

AZ ISTENTELEN LEÁNY cimü film, 
az Ufónak első hangos produkciója, Cecil B. 
de Miile világhírű rendezőjének ajánlásával 
került az Ufa vásznára. Megrázó élmény ez a 
film. Izgalmasabb minden detektivregénynél. 
Cecil B. de Mille virtuóz rendezése valami túl
fűtött atmoszférát adott ennek a flknóriásnak, 
amely mindvégig lebilincseli a nézőt. A töké
letes és élethü zene és a különböző hangok és 
zörejek szinkronizálása remekül sikerült- A 
film jóságát és élvezhet őségét csak emeli, hogy 
a hatás fokozására a rendező humoros epizó
dokat sző az izgalmas történetbe. A felvételek 
gyönyörűek. A főszereplő Lina Basquette, Ma
ria Prevost és Noah Berry elsőranguak. Az 
Ufa első hangos filmjével jól startolt.

amely

DÉCSI
Szökik az asszony

154—160
Fedák, Rátkay, Zllahy 

Kertész 
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A Fővárosi Operettszinház 
rémregénye

A főbérlő Fővárosi Szinház r.-t. titokzatos szerepe, avag.v 
hogyan ®pet .(Oezer pengőn egy év alatt 100 ezret keresni. 

Békeffy László Kabos Gyula csendes társa
Pontosan egy hétlel ezelőtt ezekkel a sza

vakkal fogadott Faludi Sándor, a Fővárosi 
Operettszinház akkori igazgatója:

— Tudja mit, irja meg a nekrológomat! 
Most már úgyis vége mindennek..

Ez vasárnap este történt és hajnalban ki
robbant a szenzáció, a Fővárosi Operettszin
ház megbukott, Faludi Sándor lemondott igaz
gatói állásáról. Tegnapra kirobbant a másik 
szenzáció, Kabos Gyula, a kitűnő színművész 
vr'te át az Operettszinház vezetését.

r'aludi Sándor nekrológját azért most sem 
írom meg. Lesz ő még színigazgató! De meg 
kell Írnom a Fővárosi Operettszinház rém 
regényét azoknak okulására, akik szerelnek 
kicsit tullátni a szűkén fogalmazott színházi 
kommünikéken és az intim pislák mézes mázos 
cseveg s^ FÖBt,RLÖ es AZ A, nf RI ö

A Fővárosi Operettszinház épülete, amint ez 
köztudomású, Bálint örökösöké, Pick Józ.scfnéé. 
akitől Ben Blu ment hal tiz évre bérelte a Fő
városi Operettszinhűzat. Tavaly júniusban tör
tént, hogy Pongrácz gróf, a Vigszinház Rt. el
nöke magához kérette Faludi Sándor szín 
Igazgatót és a következőket mondta neki:

— íme, Itt az alkalom, hogy önállósítsa ma 
gát és megszabaduljon Ben Blumenthal, ille
tően a Vigszinház protektorátusától. Van itt 
néhány „mecénás", akik hajlandók egy rész 
vénytársaságot alapítani és ez a részvénytársa
ság önnek bérbeadná az Operettszinházat.

Faludi örömmel kapott az alkalmon, mert 
még nem tudta, hogy a felette megalakuló 
részvénytársaságnak milyen albérleti leltételei 
lesznek. Az első rosszul értelmezett feltételt 
Faludi vakon teljesítette.

Leszerződtette százötven estére primadon
nának Péchy Erzsit napi háromszáz pengős 

felléplldljjal
és ezzel negyvenötezer pengővel terhelte a 
színház budgetiét. A ..mecénások** tehát meg
alakították a Fővárosi Operettszinház Rt.-ot, 
amelynek igazgatósági tagjai között helyet 
foglalt Mándy Samu országgyűlési képviselő, 
Kónyi Hugó bankvezér. Görgeti István kép
viselő, Gellért Áron dr., ügyvéd, Hajós Károly. 
Jeszenszky és még mások. Ez a részvénytársa 
ság megvette harmincötezer dollárért, azaz 
kétszázezer pengőért Ben Bluinenthal részvény- 
pakettjét, ”‘ 
Átvállalta 
8égét is, 
azaz még 
lének tiz

illetve ennek főbérleti szerződését 
Ben Blumenthalnak azt a kötelezett- 
hogy a szerződés érvénye idejére, 
három évre a szinház bruttó bevéte- 
százalékát fizeti a 1

bérösszeg fejében. A részvénytársaság tehát 
megalakult, kinevezte magát főbérlőnek és 
gyorsan albérleti szerződést adott Faludinak. 
aki talán vakon is a következő sulvos feltételű 
szerződési illa alá:

A főbérlőjének odaadta a bruttó bevételé 
nek tiz százalékát, továbbá lemondott a 
színház nagy melléi.jövedelméről Is, mert 
hatvanezer pengőt fizetett ruhatárért és 
tízezer pengőt a bilffet és a rcklámfüggöny 

használatáért.
Ez annyit jelent, hogy a bruttó bevételen felül 
még hetvenezer pengőt kap a föbérlcti 
részvénytársaság Faludilól. Kétségtelen, hogy 
jó üzletet csinált ez a „mecénásokból" álló 
részvénytársaság, mert ennek még más jöve
delmi forrása is akadt. Az épületben levő 
..Vörös malom" bérletéért ugyanis további 
'28.000 pengőt könyvelt el c részvényesek ja
véira, igy tehát a

kétszázezer pengő befektetésére egy évben 
közel százezer pengő hozadékot hozott

Hogy ez a szerződés mennyire valószinüllenül 
rossz volt és a „mecénások" mennyire jó üz
letembereknek bizonyultak, arra példa, hogy a

Statárium a színháznál!
November 13-iku valóban szerencsétlen dú- | feltételeinek teljesítésére,

lutnnak bizonyult « Faludi-rezzim éleiében. ht 5nkénlclenül te|mcr0| az a kérdés, 
Reggel félliz ómkor megjelent ott dr. Gellért |.................... ...........-
Áron ügyvéd megbízásából dr. Juhi ur és kö
zölte a portással, hogy Faludinak tegnap éjjel
ről kelt lemondó levele értelmében a színhá
zat átveszi. Zárójel között kell megemlíteni, 
hogy ezt a lemondó levelet

Faludi Sándor úgy Szabolcs Ernőnek, a 
színház társigazgatójának, mint a színház 
gazdasági igazgatójának és ügyészének 

tudta és beleegyezése nélkül irta alá 
és ennél az aktusnál Molnár Dezső dr., a Szi
nész Szövetség igazgatója, valamint Gellért Áron 
dr és Juhi dr. vettek részt. Juhi dr. a színház
ban valóságos statáriumot rendelt el. lezáratta 
az összes helyiségeket, sőt még a mellékhelyisé
geket is, úgyhogy — szégyen ide, szégyen oda 
— a szinház egyik igazgatóját az altiszt kény
telen volt az utcára küldeni.

Ezután sürgősen bérlőket kéréséit az Operett
szinház főbérlő részvénytársasága Felszólítot
tak mindenkit, hogy pályázzák meg a színházat, 
de

áz bruttó bevéte- Dolly Rózsit Is beleértve, egyetlen vállal- 
háztulajdonosnak I kozó sem akadt a részvénytársaság súlyos

különben szolid alapokon vezetőit Operettssin- 
háznak tönkre kellett mennie.

Dr. Gellért Áron ügyvéd, a főbérlő részvény- 
társaság ügyvezetője október 2-án látszólag ki
sebb engedményeket telt Faludi Sándornak, 
azonban nem tudni milyen titokzatoa céllal, 
Faludi Sándor albérleti szerződését megváltoz
tatta és Faludi Sándorral

vendégszereplési szerződést kötött
A vendégszereplési szerződésnek két előnye 
van, még pedig az, hogy a vendégszereplő 
színigazgatót rövid utón ki lehet tenni a szín
házból,

és a vendégszereplő igazgató hitelezőinek 
semmiféle követelése nem lehet a főbérlő 

részvénytársasággal szemben.
Mikor ez a szerződés napvilágot látott, min
denki tudta, csak éppen Faludi nem, (aki eb
ben nagyon hasonlít a megcsalt férjhez), hogy 
rövidesen távozni fog a Fővárosi Operettszin
ház igazgatói székéből. Annál is inkább helyt
álló ez a megjegyzés, mert körülbelül négy 
héttel ezelőtt Kabos Gyula, a szinház kitűnő 
művésze ezekkel a szavakkal fordult Faludi 
Sándorhoz:

— Kedvei, direktor ur, haragudna-e, vagy 
sem, ha ön már nem bírja a színház terheit 
és én jönnék a helyére?

Faludi természetesen art 
ebben az esetben

örülne Kabos Gyulának, 
hiszen ez a kitűnő művész 
lása óta tevékeny résztvesz 
életében.

Ezeknél az eseményeknél 
szinház ügyeibe dr. Juhi Marcell ügyvéd, .....
rokna dr. Gellért Áronnak, a főbérlő részvény 
társaság ügyvezetőjének.

válaszolta, hogy

mint utódjának, 
a szinház gründo- 
a színház művészi

kapcsolódik be a 
aki

_______  __ ________ _ vájjon 
miért alakult meg ez a főbérlő részvénytársa
ság, ha nem azért, hogy színházat csináljon. 
Miért kell ennek a részvénytársaságnak albérlő 
ahhoz, hogy ez teljesítse az fi vállalt kötelezett
ségét, mikor a nagyon is tőkeerős részvénytár
saság saját kezelésében is képes egy színházat 
vezetni? Miért kell itt a táncoláshoz hasonlóan 
albérlőt vagy vendégszereplát beiktatni a szí
nész, a közönség és a hitelezők köré?

Kabos Gyula mindebből semmit sem látóit, 
csak azt, hogy végre itt az alkalom, amikor tel
jesedhet regi Múgya és a saját hangosan vallott 
művészi felfogása szerint vezethet egy színházi 
vállalatot. Kabos ugyanis szerelmese a színház
nak. 0 volt az első ajánlattevő a Fővárosi 
Operettszinházra és ax ő ajánlatát rokoni köte- 
lékeknél fogva is erősen pártfogolta Juh! dr

aki hajlandó volt a művésszel társulni.
Keltőjüknek azonban nem volt elég pénzük 
ahhoz, hogy a részvénytársaság anyagi követe
lésének elegei tegyenek, éppen ezért

betársult, ha csendesen is, az üzletbe Bé- 
keffl László,
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a kitűnő iró és konferanszié, aki nagyobb ősz
szeget szerzett az uj szinhózi vállalkozás szá
mára. Ilyen körülmények között azután egy
kettőre létrejött a szerződés és Kabos Gyula 
mint igazgató havi háromezer pengő fizetéssel. 
Juhi dr., mint gazdasági igazgató, havi kétezer 
pengővel és Békefíi László, mint társigazgató 
havi háromezer pengő jövedelemmel megalakí
tották az uj albérlő részvénytársaságot és hat 
hónapra kibérelték a színházat.

Mindenesetre megnyugtató, hogy alkalmas 
művészemberek kezében van ar Operettszinház, 
amelynek uj vezetősége e percben is tárgyalá
sokat folytat főrendezői igazgatói hatáskörrel 
felruházandó színházi emberrel.

Kabos színigazgató első bemutatkozása min
denesetre szimpatikus, mert ezeket mondja:

— Még nem tudom mivel nyitunk, de annyi 
bizonyos, hogy a bemutatkozó darab — ma
gyar lesz.

A helyárakat pedig 50 fillértől • pengőig 
leszállítom.

’ hogy mindenkinek lehetővé legyem a szinház- 
i bajárásl

PÉCHY ERZSI BANKJA PEREL
említettük, hogy Faludi Sándor milyen 
feltételek mellett szerződtette Péchy 
százötven estére. Péchy Erzsi szerződé-

Már 
súlyos 
Erzsit . ...............
sérc Faludi azonban alaposan ráfizetett. A pri
madonna miatt ugyanis tavaly kiengedte a 
színház kezeiből azt az angol operettet, amelyet 
Gaál Francival „Diákszerelcm" címen később 
• Király Szinház mutatott be és nagy sikert 
aratott. Péchy Erzsinek ugyanis nemcsak szer
ződést, de szerepet is kellett adni és erre igen 
alkalmasnak mutatkozott a „Miss Amerika". 
Ezt az operettel Péchy azonban csak hetvenöt
szőr játszotta, tizenhétszer szerepelt a „Riviéra 
expressben" és néhány délutáni előadás kereté
ben a „Zenebonában". Nem teljesítette a száz
ötven fellépését és Faludi Sándor ezért tizen
kétezer pengővel adósa maradt a primadonná
nak. Faludi Péchynek egy levéllel fizette ki a 
tizenkétezer pengőt, amelyet

egy bank leszámítolt.
Most ez a bank volt az első, amely a tizenkét 
ezer pengő gázsi erejéig pert indítóit Faludi 
Sándor, az Operettszinház volt igazgatója ellen

Stób Zoltán.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
Fekete vasárnapja volt tegnap a vidéknek, csak

Szeged csapata remekelt
a Ferencváros fölött aratott Szenzációs bajnoki 

győzelmével
Nincs már véletlen csapat az első ligában 

— ez a legnagyobb eseménye a meglepeté- 
ickben gazdag vasárnapi fordulónak. Meri 

az egyetlen, vereség nélkül álló csnpat, 
a Ferencváros, érzékeny vereségei szen
vedett a tlszapartl metropólhbnn a 

Bástyától.
De a vidék presztízse szempontjából nagy 

szükség is volt a Bástya e meglepetésszerü 
győzelmére, meri

a többi vidéki csapatok sorra vereségei 
szenvedtek.

Az Attilát a III. kerület, a Bocskayt 
Kispest verte meg saját otthonában, mig a 
Somogy Pesten vérzett cl. S mindez anélkül, 
hogy a vidékiek csak cgy gólt is tudlak volna 
rúgni.

Hosszú böjt után a Hungária hivei is ör

vendezhetlek tegnap. Hiszen
a Hungária végre megtalálta csatár

sorát,
amely, mig Kalmár távol van, csak 
az összeállításban lehet eredményes.

A bajnoki tabella

ebben

a tegnapi forduló után igy alakul:
13 pont (25-7)1. Ferencváros

2. Újpest 13 „ 122—9)
3 Hungária 11 n (24-14)
4. III. kér. FC II „ (15—16)
5. Bástya 10 ,. (20—18)
6. Budai Harihárom 9 „ (15-9)
7. Kispest « „ (4-8)
«. Bocskav 7 „ (11-17)
9 Nemzeti Ő „ (6-15)

10. Somogy « .. (7—19)
II. Attila 3 „ (8—17)
12 Pécs-Baranya 5 ,, (7-15)

A zöld-fehérek Szedánja: Szeged
Bástya -Ferencváros 3:0 (1:0)

Szeged, nov. 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcn- 

tése.) Kora reggeltől kezdve sulyos ólmos eső 
áztatta nz ujszegedi pályát s ugy látszott, hogy 
a mérkőzést nem lehet megtnriani. Nagy sár
foltok tarkállotlak n kapuk elölt, s ezen a ve
zetőség ugy igyekezett segíteni, hogy kocsikkal 
fuvaroztatta n fíiré.szport, úgyhogy a biró vé
gül is a pályái alkalmasnak találta. Körülbelül 
négyezer főnyi közönség gyűlt össze a meccs 
kezdetére.

A Ferencváros vereségének oka, hogy a 
finom, rövid pasatokkal operáló csatársor 
sehogy sem tudta rendes stílusát eltalálni 

a akcióik sorra elakadtak.
Érzel szemben a Bástya húsz percnyi bizony
talan jólék utón felismerve a követendő legal
kalmasabb stílust és taktikát, hosszú passiók- 
kai, lendületes lelkes játékkal igyekezett gólra 
törni.

A Ferencvárosnak kétségtelenül rossz napja 
volt.

A máskor pompás halfsor sehogy sem állt fel
adnia magaslatán. Különösen Bukovi játéka 
nagyon sok kívánni valót maga után. Már ar

tTÍTöI-uti prtlya

két gólban benne volt, a hátvédek nem voltak 
a szokott biztosak, mig a halfsor időnként el- 
eltűnt a pólyáról. Talán Túrái dolgozott az 
egész, csapatból a legtöbbet, de ő egyedül kép
telen volt a katasztrofális vereségei megakadá
lyozni.

Megnyíltak az ég csatornái és... 
odaveszett a harmadik 

hely, meg a szép gólarány 
Hungária—Budai Harihárom 

5:1 (3:1)
— Játszik-e Titkos vagy nem játszik?. Erről 

vitatkoztak egész héten át a Hungária háza
lóján. A vita alapját a válogatott szélsőcsatár
nak nz a kérése alkotta, hogy szeretné a Budai 
Harihárom elleni meccset a tribünről végig- 
szemlélni. Hogy miért? . . Istenem, hát az 
Oláh Gyuri, meg a többi pajtások. Szóval; at 
önbizalom hiányzott. De jött n parancs, hogy 
játszani kell. És Titkos játszott. Még hozzá; jói, 
így azután nem esett baj. A Hungárin-utról 
csupa jókedvű ember távozott meccs után.

HUNGÁRIA-UTI PÁLYA.
VasArnap, november 24-én d, u. 'ja órakor:

Ferencváros - Pécs-Baranya
.Vasárn’ip, november 24-án, d u. V«a árakor

Hungária - III. Kar. FC
Előtte drákói ■.

MENZKTI--BáS 11A
I. osztályú bajnoki mérkőzések.

Előtte, %t órakor

Budai Harihárom Kispest
I. mi!, bajnoki mérkőzések.

Hazakerült a két bajnoki pont és a tréner
probléma is veszített az aktualitásából.

Ilyenkor azután természetesen nem sok pa
nasz esik. A védelem „nyaralt”, a csatársor 
gólokul lőtt.

Ar uj csapatösszeállítás bevált.
Titkot a helyére került, Hires pedig a túlsó 
szélre. Sebes a fedezetsorban talált a helyér ', 
a belső trió pedig a Nehadoma—Skoarek- 
Bihdmt összeállításban lépett pályára

Annál nagyobb baj volt a túlsó oldalon.
A fclázotl pálya megpecsételte a budai e«a 

pat sorsát.
Fokozta a hajt a helytelen taktika, néhány 
peches akció — és a Hungária fölényes játéka 
ki is hozta a reális eredményt, amelynek igaz
ságosságához még csak szó sem férhet.

első félidőben Possák két Icrohanását Hunyadi 
11-es-gyanus módon szereli. A 41. percben a 
szegedi balszárny támadását Papp kornerra 
szereli,

Solti szépen Iveit labdájára Tóth tnagasllk 
ki s bomhafejcssel n sarokba Juttatja a ve

zető gólt (1:0).
Szünet után alig kezdődik meg a játék, újabb 

meglepetés örvendezteti meg ti publikumot. 
Vargha egyedül tör ki a védelmen keresztül, a 
16-osról lapos lövést küld n kapufa tövébe.

Siflis vetődik s a labdát érinti, de az át-
perdül raj hí (2:0).

Nagyszerű támadásokat vezet a zöld-fehér csa
pat s ez az ofTenziva-periódus negyedóráig tart. 
De sem Táncos szédületes lefutásai, sem Ta
kács kígyózó áttörései, sem Túrái emberfölötti 
küzdőképcsségo nem változtat nz eredményen. 
A Fradin a csüggcdés jelei mutatkoznak. 
Ezzel szemben a Bástya felélénkül, nagy lendü
lettől a 26. percben beállítja az idei esztendő 
legszenzációsabb eredményét:

Vargha és Fossák átjátszók Hunyadit. Pos
sák ravasz erős labdája Siflis kezel közül 

perdül a hálóba (3:0).
Ezután a Bástya védekezésre rendezkedik be. 
Ennek ellenére a 40. percben csaknem négyre 
szaporítja a szegedi csapat a gólok számát, 
amennyiben Siflis csak a kapu előtt három mé- 
t< rrel képes Solti lábáról leszedni a biztos gól
labdát.

A győztes csapatban Emődi, Korányi és Be
nedek minden dicséretet megérdemel. A két 
szélsőhalf is jó volt, mig a csatársor lendülete I tétlen gólja után mégis megszületik a Budai 
és ambíciója felülmúlta a zöld-fehérekét. Siflis I Harihárom idei legrosszabb eredménye — 5:1.

Az elparentált Nemzeti 
talpraáll 

Nemzeti—Somogy 1:0 (1:0)
A Hungária-uti pálya sáros-csúszós talaján 

egyik csapat sem fejthette ki igazi képességeit. 
A Nemzeti hamarabb és jobban feltalálta ma
gái s hosszú , a szélsőkre bazirozott passz.ok- 
kal operálva végeredményben

megérdemelten szerezte meg a két pontot.
A csatársora volt a fekete-fehéreknek a legjobb 
s abban is Rémay III. A Somogy nz első fél
időben még többet támadott ellenfelénél, de 
szünet után visszaesett s egyedül a lelkes, öreg 
„harcos" Rlumot lehetett látni a pályán. Soroza
tos gikszerekkel kezdődött a meccs. Rémay III. 
majd Presovszky szerezhetné meg a vezetést. A 
labda gyakran az utolsó pillanatban csússzon 
rossz irányba. Három Nemzeti-korner után

a 18. percben a Rémay-testvérek egymást 
jól megértve közelítik meg a kaposvári 
kaput s O(lry közelről besöpri Kutasi mel

lett a győztes gólt.
A Somogy gyakran játszik hátra, ami nagy 
lempóveszteséget jelent. A 29. percben ujnbb 
Nemzeti korner, majd a Somogy ellentámadás
ba lendülve több biztos gólhelyzetet teremt, de 
kiaknázni nem tudja. Szünet után ugyanez a 
játék képe, esemény csupán Rémay III. fejsé
rülése — öt percig szünetelt — és Somogyi ki
állítása a 21. percben.

Két bajnoki ponttal tért 
haza Kispest Debrecenből 

Kispest—Boeskay 1:0 (1:0)
Debrecen, nov. 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Hideg időben játszotta le a két csapat 
bajnoki mérkőzését, amelyen ismét bebizonyo
sodott, hogy a futballhoz nemcsak tudás, de 
szerencse is kell.

A Boeskay ugyanis a játékidő négyötöd ré
szében szinte kapujához szegezte ellen
felét, de eredményt egyrészt a balszeren
cse. másrészt a szenzációsan működő kis
pesti védelem miatt képtelen volt elérni.
A Boeskay eredeti összeállításban. Semlerrcl 
balösszekötőben kezdte a játékot s mindjárt 

támadott is, de csak négy kornert sikerült el
érnie.

A 20. percben Kispest is támadásba lendült. 
Senkey II. lefutott Reviczky mellett, pon
tos beadásával Ltmbeek kitört és szép la

pos gólt lőtt.
Szünet után ismét a Boeskay volt a támadó 

fúl. de hiába kísérletezett Reviczky vei a csatár
sorban, a sziklaszilárd kispesti védelmen min 
den támadás megtört.

„Propaganda" mérkőzés 
Miskolcon

111. kér. FC Attila 2:0 (0:0)
Miskolc, november 17.

f.4 r!e/főt Napír fndógltójának telefonjelen
tése.) A „propaganda" kifejezés ugy értelme
zendő, hogy hogyan nem szabad futballt ját
szani. Szokatl-uiul erős iramú és durva mér
kőzést vivőit a két csapát, aminek következmé
nye volt, hogy Auspitz bitó • második félidő 
2Í., illetve 41. perceiben Wernert és Lutz II.-öl 
kiállította. A napok óta tartó eső teljesen fel

a

Járványos időben
mindig legyen nálunk néhány

íiditö cigaretta
megszokott rendes cigarettánk mellett.

Meghűlés öl- náthától -megóv!
Nátha és meghűlés ellen a legkelleme
sebb védekezési mód.

áztatta a pályát, úgyhogy a kapuk előtt hatab 
más tócsák keletkeztek, melyekben a labda a 
legfontosabb momentumok befejezésénél gyak
ran elakadt. így nem hozhatott szép sportot a 
meccs, de annál több izgalmat varázsolt n nép
kerti pályára. Masz.lonka a 34. percben kiújult 
térdsérülése miatt elhagyta a pályái, csak a 
meccs végefelé tért vissza, attól kezdve statisz
tált. Az első félidőben a miskolci csapat uralta 
a pályát. Szünet után az óbudaiak mind élén- 
kebb támadásokat vezetnek ésni 5. percben Fenyvesi kornerét Fröhlich 

fejeli knpura s a labda Bán felső karját 
érintve, jut a hálóba. (1:0)

Az Attila ellentámadásai a nagyszerűen védő 
Fehéren szenvednek hajótörést.

A 20. percben az ügyeletes rendőr tisztvi
selő a durvaságuk megakadályozása végett 

figyelmeztette a bírót.
Ezután Opata gólt lő, de a biró hendsz miatt 
annuláljn. A befejezés előtt Kuti Drösslert le
rúgja. Majd a 42. percben

Lengyel 45 méterről 
küld kapura s a

Szemző kezel
A vendégcsapatban 
Attilából pedig Bán

Hajdú, a Turul balfede
zete eltörte a lábát csapa
tának tegnapi mérkőzésén

Kt első ligából kiesett Sabaria az előjelek 
szerint veretlenül fordul a tavaszi szezonba. A 
szombathelyi csapat tegnapi mérkőzését impo
náló gólaránnyal: 9tl-re nyerte meg a Kossuth 
ellen. A második liga legizgalmasabb és leg
érdekesebb meccse kétségtelenül a Turul— 
VÁC FC bajnoki játéka volt. Sajnálatos ese
ménye volt ennek a mérkőzésnek, hogy

Hajdú, a Turul fedezetjátékosa, egy össze
csapás következtében lábát törte.

A második liga fontosabb eredményeit itt 
adjuk:

Zala-Kanizsa—BAK TK 1:0 (0:0). — Sabaria 
—Kossuth 9:1 (5:1). — Turul—VÁC FC 1:1 
(1:0). — Megver-Merkúr 4:3 (4:1). — Va- 
sas—Terézváros 2:1 (2:0).

A szövetségi serlegért
vivőit küzdelemben a Hungária 4:0 (3:0) arány
ban intézte el a Budai Harihárom csapatát Az 
aránylag kis gólarányt Gallovic.h jó védésének 
köszönheti a budai csapat. A Nemzeti 4:0-ra 
végződött félidő után 6:0-ra verte a VÁC FC-t.

magas szabadrúgást 
labda nagy meglepetésre, 
közt jut gólba. (2:0.)

Fröhlich és Drössler. ur 
tűnt ki jó játékkal.

A Tiszti Vívó Club az országos tőrbajnokcsapat

Az egész meccs egyébként a Hungária hagy 
fölényének jegyében zajlott le. öngól wgili első 
góljához a kék-fehér csapatot már a 10. perc
ben. öt percre rá Nehadoma labdája ér hálót. 
Skvarek sérülése folytán néhány percig 10 em
berrel játszik a Hungária, mnjd a 29 percben 
Titkos egyéni játékából benn van a harmadik 
gól is. De a Hungária hálója sem marad gól
mentes, mert Himmer sarokrúgása javit a fél
idő eredményén. Szünet után a budai csapat is 
támad, de Oláh öngólja, majd Bihámi védhe

KúsztilöKe tollesiUNnvet fokozzak
a Jó rádiólámpák: a rádió működése elsősorban 
tőlük függ.

fi Tunssram-ttáriumcsSueii
a msgyar ipar világhírnevet szerzett termékei, 
külföldi jó hírnevének legfontosabb megteremtél, 
mert a rádióipar legmod^rne b alkotásai. Ha teháf 
hannerós és kristálytiszta rádióvételt akar elém 
készülékével,

Vasárnap délelőtt vívták le az országos tőr
csapatbajnokság tavaszról elmaradt mérkőzéseit 
.. Tiszti Vívó Club Váci-utcai helyiségében.

A bajnokságot a Tiszt! Vívó Club nyerte 
fi ponttal.

A bajnokcsapat tagjai: Dávid őrnagy, Gfellner 
és Kálniczky zázadosok és Hatz főhadnagy. Má
sodik a MAC (Pillér százados, Tóth Péter dr.,

A munkás-vándordijat 
harmadszor is megnyerte és vég

leg birtokába vette az MTE
Tegnap délelőtt volt az atlétikai élet utolsó 

megnyilvánulása. A szezón utolsó versenye a 
népligeti nagykörben rendezett és az MTE 
Munkás-vándordijas országúti mitingje volt, 
amelyről az atlétikai egyesületek testületileg 
távol maradtak. De nem jelent meg a startnál 
a pár excellence munkásegycsülct, az Egyet
értés sem. így csak az MTE é.s a Vasas intézték 
el egymás között a versenyt.

A szakadó esőben lebonyolított versenyen
■ rendező-egyesület harmadszor Is meg
nyerte és végleg birtokába vette a hősei 

emlékére alapított Munkás-vándordijat.
Egyénileg Lendvai Pál (Vasas) győzött 16. n. 

24.2 mp.-es idővel. Németh (MTE) és Farkas 
(MTE) előtt, mig a csapatversenyben ar MTE 
győzött a Vasasok előtt.

X Vlvóveraeny Debrecenben vitéz Teratyán- 
szky Ödön emlékére. Debrecenből jelentik: 
Ödön napon a tragikus véggel elhunyt olim
piai bajnoknak emlékére vivóversenyt rende
zett a helyőrség, amely a következő eredmény
nyel végződött: 1. Somogyi Ede őrnagy 12 győ
zelem. 2. Temesvár? Jenő százados. 3. Kiss 
Béla százados. 4. Baross rendörfelügvelő

X l.aphrje-zlők SC— Kclent öl gy 2:1 (Itt) 
| Kelenvölgvi pálya. Biró: Reisz Góllövők: Hédit 
lés Hajdú. A Lapterjesztők lelkes játékkal győz- j 
telt. . .

Dány Szabolcs és Nagy Ernő folyamőr-képi’ 
lány) 4 ponttal. Harmadik a BBTE 2 ponttal, 
negyedik a BEAC pont nélkül.

A bajnokcsapat a BBTE-t és a BEAC-ot nagy 
fölénnyel győzte le. A MAC ellen már 9:5-rc 
vezeteti, amikor a griíTmadaras vivógárda fel
adta a küzdelmet. A MAC csapata a BBTE és a 
BEAC ellen győzött, mig a harmadiknak he
lyezett BBTE az egyetemi csapatot verte meg

Saját otthonában veszteti pontot 
az országos amatőrbainok

Az amatőröknél a kiegyensulyoztt formákról 
tanúskodik a vasárnapi forduló. A lista végén 
kullogó MTK nehéz küzdelemben maga alá 

i gyűrte az UTE-t, mig a PSC saját otthonában 
ragadott cl pontot a bajnok Törekvéstől. A BSE 
a 33 FC fölött aratott győzelmével továbbra is 
megtartotta vezetőhelyét.

Vasárnapi eredmények:
Törekvés—PSC 2:2 (2:1). — BSE—33 FC 

3: 1 (1:0). — MTK--UTE 3: 2 (2: 1). — Postás— 
BSzKRT 4:2 (2:0). — Testvériség—BTC 2:2 
— A BEAC—FTC mérkőzés a lágymányosi pá
lya használhatatlansága miat elmaradt.

LEGJOBB
LEGJOBB MOST
LEGJOBB

VOLT

LESZ

TABÁRIN
MŰSORA

Sörnyitó kenyér GLASNER MIKSÁNÁL, 
Király utca ŐS. AuL 339—14.
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KÜLFÖLDI SPOHTHflPLÓ
Ellenséges környezetben, elkeseredett küzdelem után döntetlenül 

végződött a Középeurópai Kupa-finálé és

Újpest elhóditotta a Mitropa Cup-öt
A Slavia 85 percig 2:0-ra vezetett, amikor Újpest ellenállhatatlan 
finise meghozta a gyümölcsöt és a 1 la-fehérek másodszor is 
Magyarország részére biztosították Középeurópa bajnokságát

Újpest—Slavia 2:2 (0:1)
Prága, november 17.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A két hét 
előtti 5:1-es világraszóló győzelem után biz
tosra vettük, hogy Európa legklasszikusabb 
futballvándordiját Újpest együttese birtokba- 
veszi. Nem is csalódtunk a lila-fehérekben, akik 
ezúttal 2:2-ös döntetlennel igazolták az első 
találkozás realitását.

Újpest csapata karrlérjének legnagyszerűbb 
magaslatára futott fel

ezáltal s fényes haditettévcl a magyar futballra 
is fénysugár árad .. .

A Ferencváros után tehát Újpesté a pálma. 
Az egész magyar sporttársadalom osztatlan há
láját érdemelte ki ezáltal Újpest.

A Slavia sporttelepén Braun biró sípjelére 
mindkét csapat ugyanazon felállításban lépett 
pályára, mint a budapesti meccsen. A szűk 
Slavia-pálya tribünjei zsúfolásig tömve voltak 
és huszonháromezer főnyi közönség nézte vé
gig a meccset, amelynek soraiban rengeteg fel
vidéki magyar és Prágában tanuló egyetemi 
hallgató volt.

Rendkívül erős irammal kezdődik a meccs. 
Eleinte a Slavia támad, majd változatos me
zőnyjáték alakul ki, melyből a honi közönség 
biztatására a Slavia a veszélyesebb fél. Az ötö
dik percben Kővágó taccsra menti Jóska veszé
lyes lövését. Aknai Swoboda bombáját pari- 
roza. Braun biró a legapróbb szabálytalanságo 
kát is lefújja, amivel a játék lendületét le
fokozza ugyan, de viszont a durvaságokat csira 
jában elfojtja. Ez a közönségnek nem nagyon 
tetszik és többizben kisebb tüntetést rendez 
nek ellene. A 11. percben Kratocwill éles lö
vése csak hajszálnyira süvít el a kapu melleit. 
Újpest meg-megujuló ellenoflfenzivájában Mészá
ros a kerékkötő.

A 14. percben újpesti korner, majd egy perc 
múlva Avar fejel kapu fölé. A 17. percben 
Slavia korner. Újpest csapatában Borsányi 
emberfeletti játékot produkál. A 21. percben 
Köves a tizenhatoson állva handset vét és 
Braun biró habozás nélkül tizenegyest Ítél. A 
büntetőnek Junek áll neki és a közönség csak 
annyit lát, hogy Aknai a felsősarokból húzza 
le a már biztosnak látszó, bombát- A prágai 
magyarok biztatására Újpest újra és újra ro
hamoz, de egy korneren kivül egyelőre mást 
nem tud elérni. Ezzel szemben a 29. percben a 
Slavia jobbszárnya lefut és

Junek öt méterről a vetődő Aknai felett a 
lécre lövi a labdát, amely onnan a hálóba 

pattan. (0:1).
A gól kissé idegessé teszi a lila-fehéreket, de 
a csapat nem csügged és újabb ostrommal 
megint komért erőszakol ki. Ekkor Auer fe
jese csak alig kerüli cl a kaput.

Szünet után Újpest azonnal rákapcsol és 
már a 3. percben nagy helyzet adódik a cseh 
bajnok kapuja előtt: Spitz tisztán áll, alig né
hány méterrel Planicka elölt, de amig a lab
dát beállítja, a bekket szerelik. A Slavia Puc 
és Jóska lövéseivel veszélyeztet, majd korner 
után Svoboda váratlan irányba lő, de Aknai 
szenzációs robinzonáddai véd. A 11. percben 
szabadrúgás, majd korner Újpest ellen. A kapu 
előtti tumultusból a labda Köves kezére pat

tan és
Braun biró tulszigoruan Ismét tizenegyest 
ítél Újpest ellen, melyet Kratochwlll ezúttal 

behelyez. (0:2).
Újpest még mindig nem talált teljesen magára, 
csak Borsányi játssza ki igazi formáját. Aknai 
kétszer szedi le a Slavia csatárok lábáról a 
a labdát. Puc és Aknai összefutnak, a cseh csa
tár belerúg a magyar kapusba és mindketten 
elterülnek, de a 35. percben ismét komplett a 
két csapat. A 40. percben Spitz keresztül drib- 
lizi a Slavia védelmet és

a komcrvonalról a berohanó P. Szabó elé 
tálalja a labdát, aki azt védhetetlen góllá 

értékesíti. (1:2).
A csalódott cseh közönség szállingózni kezd 

a pólyáról és a Slavia láthatólag összeroppan. 
Ar Újpest ekkor óriási finisbe kezd és a 13. 
pereljen

Török egyedül száguld le és beadását Avar 
rendeltetési helyére juttatja (2:2).

A hátralévő két perc a diadalmas Újpest újabb 
támadásaival telik el és ha még két-három per
cig telne az időből, ugy a lila-fehérek saját 
oroszlánbarlangjában győzték volna le a cseh 
bajnokot.

Influenza ellen megvéd a

Amint a biró a mérkőzés végét jelezte a kö
zönség ellepte a pályát és a prágai magyar ko
lónia lelkes ünneplésben részesítette Közép
európa bajnokcsapatát. A játékosokat a tömeg 
egyenként vállán vitte ki a pályáról és örömé
ben össze-vissza csókolta.

Újpest döntetlenje győzelemmel is felér.
Sajót otthonában, közönségének fanatikus 

biztatására a legnagyobb teljesítményét nyújtó 
Slavia ellen érte el Újpest ezt a ragyogó ered
ményt, amit pompás felkészültségén kivül 
rendkívüli munkabírásának és hihetetlen lel
kesedésének is köszönhet, A lila-fehérek és 
egyben a mezőny legjobbja Borsányi volt, aki 
végig birta a szédületes iramot. Rajta kivül 
Fogoly Hl., Aknai és Köves excelláltak. Újpest 
csatársorában Spitz tetszett a legjobban.

Cseh vélemény szerint a Slavia tulidegesen 
ment a küzdelembe és csatárainak a lövésben 
nem volt szerencséjük. A csatársorból Pleticha 
és Svoboda teljesítménye magaslolt ki, jól ját
szott még Jóska, kevésbé jól Puc és Kratoch- 
vill. Juncknak is voltak pompás momentumai. 
A védelem kifogástalan volt. A mérkőzés spe
ciális kupastilusban folyt, melyet Braun biró 
mindvégig erős kézzel vezetett és bár objektiv 
akart lenni, de a mindenáron eredményt váró 
közönség zajongása erősen befolyásolta és a 
két tizenegyest is ennek tudhatjuk be.

Mint a macska 
a torró kását...

Berlin, november 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) A Deutscher Fussball Verband szombaton 
és vasárnap országos tanácsülést tartott. A na 
pirend legfontosabb pontjaként

■ külföldi professzionalista labdarugó-szö
vetségekkel való érintkezés 

szerepelt. A tanácsülés 9:8 arányban ugy ha 
tározott, hogy

a kérdés eldöntésére nem tartja magát Ille
tékesnek.

Viccnek sem rossz. Hát akkor ki az illetékes? 
Talán a hágai jóvátételi értekezlet?...

Külföldi kerékpáros-események
Baselból jelentik: óriási érdeklődés mellett 

tartották meg Svájc és Hollandia közötti ke
rékpáros válogatott mérkőzést, amely heves 
küzdelem után 6:6 arányban döntetlenül vég
ződött.

Mindkét ország felkészülten, legjobb ver
senyzőivel vette fel a küzdelmet. Így többek 
közölt Hollandiát Maeskop, Vaneck és a világ
bajnok Mezairac; Svájcot pedig Kaufmann, 
Luther és Dinkelkamp képviselte.

Brüsszelből jelentik: Decemberben rendezik 
meg a nagy Six Days-versenyt, amelynek mint
egy előfutamaként ma egy 144 perces próba
versenyt tartottak. A versenyt

a belga Vauiéra—Vermandel-pár nyerte, 
mig a második helyen a holland Brasspening 
Pinenburg-kettős végzett.

A Budapest—Göteborg fennisz- 
mérkőzésen 2:0-ra vezetünk

Göteborg, november 17.
(A Hétfőt Napló tudósítójának távirata.) A 

Budapest—Göteborg városközi tcniszmeccs első 
napja két magyar győzelmet hozott. Aschncr 
6:2, 2:6, 4:6, 6:0, 6:3 arányban győzött Rolf 
Stokkbye ellen. A párosban a Kehrling—Asch- 
ner-pár 6:4, 6:3, 3:6, 4:6, 6:4-rc győzte le az 
Albán—Elof Thoren testvérpárt.

A Sparta legázolta 
a Rapidot 

és más külföldi tutballszenzációh
JUGOSZLÁVIA.

Subotlea: SAND-Ferrum 5:0 (3:0), SMTC— 
Villantelcp 4:0 (2:0), Ponogar—Postás 2:1 (1:0).

Zombor: ZTK—Obilicsi Soko 2:0 (0:0).
Beograd: BSK—Jugoslavia 2:1 (2:1). A bel

grádi bajnokságért lefolyt döntő mérkőzés 
rendkívül heves volt és ugy a pólyán, mint a 
nézőtéren több pofon csattant cl.

Újvidék; Bácska—Juda Makkabl 5:1 (2:1).
Barátságos.

Zágrcb: Gradjanski—Kroacia 8:0 (5:0), Hask 
—Konkordia 2;1 .(2:1), Victoria^-Sparta 2:0 
(2:0), Sokol—Vasutas 2:1 (1:1).

Csehszlovákia.
Pozsony. Bratislava—Wacker (Bécs) 2: 1 

(2:1). — 3000 néző jelent meg ezen a meccsen, 
amelyen a Rapidtől átvett Horváth és a VAC-ból 
átlépett Walzhoffer debütált a bécsi vendég
csapat színeiben. A Bratislava megérdemelt 
győzelmet aratott. Mindkét gólját Bulla sze
rezte, mig a bécsiek gólját Schtvarz juttatta a 
pozsonyi hálóba.

Prága. A középeurópai kupafinálé előjátéka
ként a Viktória Ziskov mérkőzött a CAFC csa
patával a ligabajnokságért. Győzőit a Victoria 
Ziskov 5:1 (1:1) arányban

Ausztria.
Bécs. Sparta—Rapid 5:3 (5:1). A csehek fö

lényes játék után lehengerelték a bécsi zöld
fehér együttest. A Sparta góljait Silny 2, Báron

2 és Perner, a Rapidét Kaburek, Wessely ét 
Lueff rúgták. — I. liga-eredmények Auslria — 
Herlha 6:2 (3:1). Austriából Vicrtl egymaga öt 
gólt lőtt, mig a hatodikat Cutti rúgta. — Ad- 
mira—WSC 6:2 1:0). — Vienna—Nicholson 2:3 
(1:0).

Belgium.
FC Brílgge—Liersche SK 7:2, Racing TJrűvaet 

—CS Briigge 0:2, Unión St. Gilloise—FC Ant
werpen 2:2, Bcerschost AC—Daring Brüssel 4:3, 
Rcrchcn Sp.—Stand. Lütlich 2:1, R. C. Gént—» 
FC Malines 1:2, RC Malines—SC Anderlecht 1:4.

Románia.
Kolozsvár: Haggibor—KAC 0 : 0, Unlverslta- 

tea—KMTE 1:0 (0:0).
Temesvár: Polytcchnica—Bánátul 1:0 (0:0), 

TAC—UDR 1:0 (0:0). A többi meccs az eső 
miatt elmaradt.

Arad: A MTE—ATE 1:0 (1 :0), Hakoah—
Tricolor 3:1. (11), Olympia—Bánátul 6:1
(4:1), Victoria-Simeria 2:2 (2:1).

Torda: TMSC -Üveggyári SC 6 : 1 (3 :1). 
Marosvásárhely: Mures—Románia: 3 : 2 (3 : 3). 
Nngyszeben: Soimii—Mcdgyesi TV 3:6

(2:0).
Dós: CFR—Tordal SC 5:1 (3:1)
Brassó: BMTE—JÁR 2 :2 (1:0), Olympia-* 

Brasovia 3:2 (2:0).
Nagyvárad: Eső miatt valamennyi mcces eb 

maradt.
Bukarest: Juventus—Maccabi 1:1 (1:1), Ve- 

nus—Olympia 1:0 (0:0),

Pénz nélkül
12- 18 havi törlesztésre 

készpénzért viaárolhat 
csillárt, rádiót, ajándék* 
és dísztárgyakat, játékokat 

UERTcSSRiEL TelefooÓ45»-Mr"< **

Svájc.
FC Zürich—Grasboppers 2:4. — FC Winter- 

thur—Brühl St. Gálién 1:3. — FC Chiasso—« 
FC Lugano 1:2. — Concordia Basel—FC Solon- 
thurn 0:1. — FC Basel—FC Aarau 4:0. —
Young Boys Bern—Nordstem Basel 7: 1. — FC 
Grenchen—FC Bem 2: 1. — FC Chaux des
Fonds—Urania Gcnf elmaradt. — Cantonal 
Neuenburg—Servctte Genf 1:2. — Etoilc C«- 
rouge Genf—FC Fribourg 4:1.

Olaszország.
Juventus Torino—Modena 1:0. — Napol!-— 

FC Torino 2:0. — FC Genova 93—Alexandria 
2: 1. — Brcscia—Trieste 0:1. — Lazio—Cremona 
6:0. — Pro Vercelli—Roma 2:0. — Ambrosiana 
Milano—Padova 6:1. — Bologna—Pro Patria 
2: 0. — Livorno—Milano 4: 1

Hollandia.
Haarlem—VSV 14. — HVV—HFC 3:1. — 

EDO—ZFC 2: 6. — Blauw—Wit elmaradt. — 
AGOVV—ZAC 5:2 — Heraclcs—Go Ahead 0:3. 
— Vitesse—Tubantia 3: 3. — PEC—Robur et 
Vclocitas 5:6 — Wagenigen—Enschede elma
radt.

HATA
Csak

1 napon I 
Borember22-tn 

pénteken 
Kél éa férfi 

pullover 
mellény 

fyCnyörü ninUsott 

1188 
pngA

A legújabb 64 oldalas képes 
Árjegyzékünket már szét küldetik. 
Ha ön meg nem kapta meg. ngy 
kerje egy levelezőlapon Poétán 

díjmentesen küldjük.

Fostál megrendeléseket 
utánvételre! pontosan 

sstliltunk.

NŐI 
bársony- 
galóros 
hócipő 
fekete, 

drapp és 
barna 

színben

Női 
hócipő 
teljesen 
gumiból, 

villámzárral, 
perzsa

utánzata 
gallérral, 
drapp és 

fekete

alaosony éa magas sarokkal

Csak 1 napon, 
november 22-én,

Ezen hó- és sár- 
cipök a legismer
tebb és legjobb 

gyártmányok.
Férfi hócipő minden számban.

...-Bánd hócipők nagy választókban.
Minden pér cipőnkért, úgyszintén hó* és sércipénkért felelősséget vállalunk.

A legújabb 64 oldalas, képes 
őszi árjegyzékünket már szét
küldtük. Ha Ön még nem kapta 
meg, kérje egy levelezőlapon. 

Poétán díjmentesen küldjük.

Postai megrendeléseket 
utánvétellel pontosan 

szél: ltunk.

DIWrc^ÜNOKr

Budapest
Rákóczi-ut74
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A Szelky-emlékversenyen
együtt volt uiból a frakciókra bomlott birkózógárda színe java

Rövid ideig tarló Áldatlan harc után ismét 
együtt vannak a birkózósport szélhuzó frakciói 
— ez a Szelky-emlékvcrseny legnagyobb ér
deme. Mert a tragikus véggel elhunyt halhatat
lan birkózóbajnokunk emlékére rendezett ver
seny

valamennyi szómhnjllvő birkózónkat a aaő- 
nyegen találta.

A vasárnap esti versenyen már csak a döntő 
mérkőzések szerepellek s a szép, nívós küzdőt 
mek gvakran ragadták tapsra a s/Apszámu kö
zönséget.

Légsuly: I lutrik (UTE). 2. Arányi (MTE). 3.

Félbeszakadtak a magyar-cseh béketárgyalások
Pr4(«, nov. 17.

(A Hétfői Napiá tudósítójának telc/onjelen- 
tése.) A Középenrópai Kupáért vívott prágai 
magyar—cseh válogatott mérkőzésen felmerült 
incidens clinlézé'c céljából tegnap délelőtt ül
tek bss«zc az MLSz és CsAF delegátusai.

A délelőtti illésen a CsAF elnöke, dr. Pelikán 
elnökölt, cseh részről Tschakkert, Loos, 
Prccechtol Sebeit őst és Petru titkár jelent 
meg. míg a magyar szövetség képviselői Zsar- 
nóczay, Fischcr. dr. Csányi, dr. Földesig és 
Kenyeres Árpád főtitkár voltak. A délelőtti 
ülésen a CsAF képviselői készeknek mutatkoz
tak arra, hofcv sajnálatukat fejezik ki amiatt, 
hogy a nézők közül többen a játéktérre tódul 
lak, ezzel egyidejűleg azonban kérték, hogy az 
MLSz Is felezze ki sajnálatát afelett, hogy a 
magyar, csapatot levonyttatták a játéktérről, 
mert ez sza’* 1' lycllencs volt, másrészt amiatt is, 
hogv nz MLSz nek nem sikerült azt az. ,.isme
ret bii" hivatalos funkrlonóriust kinyomoznia, 
aki RuníT írásbeli jelentése alapján őt megkőr-

Professzionista női boxmérkőzéseket
rendeznek Budapesten

'tizennégy unctás kesztyűk, fejvédő, kéiszer kétperces 
menetek — gramofonzenére

Az egyik boksziskola hirdetést adott fel a 
budapesti lapokban amelyben

„fiatal bokszgürlüket**
görlők egyhónapos kiképzés után csoportosan 
keresnek. A hirdetés szerint a „jónlnku" boksz- 
gramofonz. nérc fognak bokszolni a budapesti 
és külföldi lokálokban . Külföldön, ahol az 
utóbbi években egyre jobban elszaporodtak a 
nöl boksziskolák már nem egv ilyen csoport 
működik, a nőj bokszolók produkcióját azon
ban mindenütt kizárólag ügyességi próbának 
tekintik, úgy hogy a bokszoló hölgyek a rövid 
menetekben és kipárnázott kesztyűkkel, fej 
Védőkkel óvatosan fölszerelve,

egymás testi épségét nem veszélyeztethetik.
A felvételt n jövő hétre tűzték ki A felvételi 
vizsgákat Erdős László, Magyarország volt 
pehelysúlyú bokszbajnokn tartja, aki a „boksz- 
görlök" kiképzéséről és az egész akció céljá 
ró| a következőkéi mondotta:

- Már több arlistaiigynök, orfeum és mu

Vidék' futballeredmények:
Keleti alszövetség. Debrecen: NvTVE—DEAC 

1:1 (1:0); DKASE—DMTF. 3:1 (1:1) — Magyar 
Kupa: DTE —Debreceni pnlkógyár 1:0 (1:0).

Északnyugati alszávetség. Győr: DAC—GyAC 
4 0 (2:0): II. ker GAC 2:0 (Ó:0); Györszigel- 
Mngvnróvári AFC 2:1 (2:0) — Székesfehérvár: 
SzTC KSE 4:1 (2:0). — Magyaróvár. MTE— 
ARAK 5:1 (1:1). — Sopron. CESE—Soproni
AC 2:2 (0:0). — Veszprém: V. Vasutas—Nem
zeti SC 2:1 (1:0).

X Levente ökölvívó bajnokságok. Tegnap 
este fejezték be a döntő mérkőzéseket Buda
pest 102*.). évi levente ökölvívó bajnokságait. 
Bajnokok lettek: a légsulyban, Knlikin (IX k.);

LÓSPOKT
Káposztásmegyeri versenyek

A Pestvidéki Versenyegylet vasárnapi pótnap
jával véget ért az idei galopsz.ezon. A kapu
zárás jó sporttal és érdekes küzdelmekkel szó
rakoztatta n közönséget. A versenyeket heve- 
r> tő akadályversenyben Szorgalmas mindjárt 
az első sövénynél elbukott, de a bukás nem 
járt komolyabb következménnyel. A favoritok 
nem jól viselték magukat, mert sorra veresé
get szenvedtek. A részletes eredmény a követ
kező:

1. Fl’TAM 1 Orosz E Kardos (1%) Frösch, 
2 Anfincn (2) Viderjan, 3. Pravda (3) Kovács 
M. !■' m . Szorgalmas, Eszék. Tót.: 10:20. 14, 
15 - 11 FUTAM 1 M. kir. 2. honv húsz. er.r. 
bunda (4i Klnsánszky, 2. Dolmány (P/s) Tur
csin, 3. Satinctlc (!•/•) Tóm ka. F. m.: Algeron, 
Mandarin. Tol.: 10:55. 19, 15. — 111. FUTAM. 
1 Hunra E Rózsabimbó Í8» Hutflcsz, 2.

Sertés, marha, composz-
tőzcggel kevert lakai

trágyát
lagjutónyosabban szállít:

MII elmann Géza
Telefon VII., Aggteleki-utca 2 A

Bucsek (MTK).
Pehelysúly: 1. Gárdonyi (UTE). 2. Gyarmathy 

(Testvériség). 3. Szalay (Hermina AC).
Könnyüsuly: 1. Kárpáti (UTE). 2. Ambrus dr 

(MAC). 3. Nemes (UTE).
Kisközépsuly: 1 Matúra (MTE). 2. Róka 

(UTE). 3. Surányi (MTK).
Nagyközépsuly: 1. Ferenczy (MÁV). 2. Ma 

néthy (Törekvés).
Kisnehézsuly: 1 Szalui (MTE). 2. Adorján 

(MAC). 3. Markovics (Vasas).
Nehézsúly: I. Badó (FTC). 2. Farkas (MTEI 

3 Kont (B Vasutas).

nyékeztc, hogy a szabályok ellenére vonja 
vissza Túrái kiállítását, különben a mngyar 
csapat eláll a mérkőzés lejátszásától. A magyar 
delegátusok erre azt válaszolták, hogy további 
magatartásukat egy intern tanácskozás ered
ményétől teszik függővé

A délutáni ülésen, amely 6 óra után kezdő 
dőlt, n magvar delegátusok nem voltak hajlan
dók a CsAF-lól követelt elégtételadásra és ezért 
a tárgyalásokat félbeszakították. A CsAF a ma 
ga részéről elhatározta, hogy ebben az ügyben 
önállóan jár el, egyrészt

beszerzi Rtifflól az adatokat és azután 
az ügyet a FI FA elé terjeszti.

Ennek a kél faktornak a válaszától teszi füg 
gővé további magatartását.

A hivatalos jelentés utolsó passzusa szerint: 
„a tárgyalásokra nézve jellemző, hogy az 
MLSz képviseletében az a Zsarnóczay is meg
jelent, aki a magyar játékosokat a pályáról le
vezényelte, ennek darára az MLSz át küldte 
úgyszólván saját ügyében bíráskodni." 

latóhely vezetője — úgy Budapesten, mint a 
külföldön — készségét fejezte ki

professzionista női bokszmérkőzések ren
dezése

iránt. Azt gondolják, hogv a sablónos produk 
<-iók helyeit ez. vonzóan halna a közönségre 
Külföldi mintára elhatároztuk, hogy mi is ki 
képezünk ilyen csoportokat. A tapasztalat kü 
I önben is az, hogy

a nőket könnyebb bokszolni tanítani, mint 
a férfiakat.

mert az ökölvíváshoz graciozitás szükséges és 
erre a nők sokkal jobban vannak predesz 
Imáivá, mint a férfiak. A hölgyeket medicin 
labda gyakorlatokkal és kondíció tornával 
amelyeket gramofonzenére végeznek, valamint 
gyakorlati oktatással, egy hónap alatt előké- 

i sziljük s azután már ringbe állhatnak. Úgy ter
vezzük, hogy tizennégy unciái kesztyűkkel, kék 
\selyenidresszben, fejvédövel, kétszer kétperces 
meneteket fognak tartani — gramofonzenére..

banlamsulvban Csáky (VI k.): pehelysúlyban 
Énekes (VI. k); weltersulyban Gelbai (VII. k.): 
középsulvban Rózsa II. (VII. k ); kisnehéz- 
súlyban Tokaji II. (VI. k.) és a nehézsúlyban 
Körösi (IX. k.).

X Tömeges futballbalesetek. A futball vasár
nap is megkövetelte a maga áldozatait. A KTC. 
pályán Divinyi József bal kulcscsontját törte. 
— A Mária Valéria sporttelepen Marsall János 
jobb lábszárát törte, mig a Kcrcp-esi-ut és Ke- 
rcszluri-ul kereszteződésénél lévő pályán 
Schnellcr Izrael jobb lábszárcsonlját törte el.

X Éremhullás ■ középiskolás úszóknál. A 
Magyar Úszó Szövetség tehetségkulató, nevelő 
munkájának méltó befejezése lesz a szombati 
díjkiosztás a KISOK-ban, amikor a MUSz film
matinéjának jegyei kaphatók lesznek.

Tambo (l’/t) Kovács M., 3. Patroné (4) Singcr 
F. m.: Fuligula, Kincs, Missy, Magdolna, öreg 
Toncsi, Kék ibolva. Tol.: 10:172. 29. 15. 18. — 
IV. FUTAM. 1. M. kir. 1—4. hv. von oszt Sár
kány (3) Cseszkovics, 2 Farsang (1‘/») Szilágyi, 
3. Annából (10) Egedi. F m.: Ákos, Porto, Bak- 
ter, Miss Mary, Lobogó. Tót.: 10:41. 14, 13. 10.
— V. FUTAM. 1 Slépan F. Felhő Rózsi (3) 
Kaszián M., 2. Szélhámos (14) Rózsa, 3. Maisy 
(6) Félix. F. m.: Lucretia, Armc Gredl, Fuvo
lás, Tápio, Hassan, Sopron. Makacs, Bábé, 
Sznnda, Mnzurkn, Szomszédasszony. Theresina. 
Győr, Szirén. Tót : 10:121. 44, 81. 43. — VI. 
FUTAM. 1 Radakovich M. Bakflseh (3) Klim 
scha, 2. Basaharc (6) Csapiár, 3 Mirabelle 
(2%) Bözödi. F. m.t Baksis, Madár. Viciné. 
Talált kincs. Tini, Duhaj. Tol.: 10:57 17. 25. 15
— VII. FUTAM. 1. Recvcs II. úrnő Fenn Wun- 
derlleh (4) Tólh J., 2. Pasita (2) Baíi, 3. Cobra 
(5) Knsrión M. F m.: Kallista. Salvia, Róna, 
Bcnu Geste, Emeletes tót, Temesvár, Hurry- 
hope, Csibész, Maja, Kirgiz, Rácz Pali. Tol.: 
10:90. 29, 20. 18.

Budapesti ügetöversenyek
A szezon vége nem látszott meg a vasárnapi 

ügetőversenyeken. Minden fuiambnn népes me
zőnyök startoltak s a sport is élénk és válto
zatos volt. A részletes eredmény a kővetkező:

I. FUTAM 1. Federre G. Dante (3) Maszár 
J, 2. Comtesse Pro Patria (4) Kallinka, 3. 
Zoli (16) Hnas. F. m : Juhar (mint első diszk.),

Dl*. Kft JDÍICS V szakorvos 
■BBBHBMHaSBHBBBMBB rendet mzs-ib

Jóasef-kttrat tért és tő' heteteknek

I Conrad, Dobos, Rántás, Vétek, Ravasz. Tót.: 
1 10:49. 21, 32, 56 Olasz: 85. — II. FUTAM. 1.

Bader A. Kudarc (4) Dózsa. 2. Philip Morris 
I (3) Tomann. 3. Áruló (8) Kallinka. F. m.: Mia

(mint első diszkv.), Colorado Worthy. Cilii, 
Dry, Dombóvár, Bufelejlő, Scnator M., Feri. 
Tol.: 10:38. 15. 13, 20. Olasz: 42. — III. FU
TAM. 1 Szayer Gy. Cyklon (61 Kovács J., 2. 
Mikulás II. (2) Jónás, 3. Gjerdan (31 Maszár
F. F m.: Cigánybáró, Fencv, Kelta, Ebadla,
Fergeleg, Picolo, Ermani, Sámson, Sevrig, 
Néha Tót : 10:332. 37, 21. 40. Olasz: 61. —
IV. FUTAM. 1. Nefelejts ist Cecília (2%) Ko
vács II., 2. Heller (51 Kovács J., 3. Colocaid 
(2*4) Kallinka. F m.: Elfi, Csárdás. Viktória 
Walls, Mranak, Yalo. Tol.: 10:83. 20. 26. 15.
Olasz: 58 — V. FUTAM. I. Gázlói ménes Inge- 
borg (3| Maszár J., 2. Gerlice (25) Jónás, 3 
Pogány (8) Benkö F. m.: írón Ciliid, Csongor
G. , Jericza, Öcskös, Margit, Codero. Tol.: 10: 
53. 17, 25, 14. Olasz: 78.

K AIHO
BUDAPEST.

9.15: Kvartett. 9.30: Hirek. 9.45: Kvartett 
11.10: Vizjelzés. 12: Déli harangszó, időjárás 
12.05: Gramofon. 12.25: Hirek. 12.35: Gramo
fon. 1: Időjelzés, időjárás, vízállás. 2.30: Hirek 
3: Árfolyamhirek. 3.45: Képátvitel 4.20: Asszo
nyok tanácsadója. 4.45: Időjelzés, időjárás, hí
rek. 5.10: Tót-magyar nyelvoktatás. 5.40: Ci 
gányzone. 7: Német nyelvoktatás. 7.45: „János 
vitéz." Előadás a Stúdióból. 10.35: Időjelzés, 
időjárás, hirek, majd jazz.

KÜLFÖLD.
Bcogrnd. Operarészletek (Rómeó és Júlia 

Manón Lescnut, Izolda). 21: Kovacsics Mihál} 
esch dalestje. 21.45: Balalajka zene.

Berlin. 20.30: Komor Géza zenekara. 21: A 
berlini állami operaház régi darabjaiból (10 
szám). Majd: 0.30:-lg: Tánczene.

Bukarest. 20: Mozart: Trió; Enacovici: Né 
gyes: Dvorák: Ötös.

Breslau. 21.10: Katonazene. 23.15: Tánczene
Bruxclles. 21.15: Az antwerpeni uj hangver 

'cny társas g estje.
Frankfurt a/M. 21.15: Chesterton; „Mágia- 

imii fantasztikus vigjátéka.
Hamburg. 20.30: Népszerű operazene est.
Köln. 20: Baumann Ferenc tenorista 12 

számból álló hangversenye.
Königsbcrg. 20.35: I’remyslav hegedű gor

donka kellős. 21.15: Ferenczy Ilonka magyar 
népdalokat énekel

Leipzig. 21.30: A chemnitzi vonósnégyes já
téka: Strauss; G-dur vonósnégyes játéka; Stras 
ser: G-dur vonósnégyes 24-lg: Tánczene.

Milano. 17: Kvintett. 20.30: Jazz. 21.10: Ve 
gyes zene.

München. 19.30: A müncheni filharmonikusok 
hangversenye.

Napolt. 21.2: Marchetti: „Ruy Blas” c. négy 
felvonásos operája.

Prága. 21.30: Sax Einme zongoraversenye
Stuttgart. 21.15: Schönherr Károly: „Es‘ 
drámája, utána 24-lg tánczene.

Wien. 21.30: Népszerű hangverseny.
Zürich. 20.30: Donizetti: „Don Pasquale" c 

operájának részletei.

= A pesti rádióműsor eseményei. Kacsáit 
Pongrácz örökélelü János vitézének melódiái 
hétfőn este fognak felcsendülni a Stúdióban 
jubiláns előadás keretében Szerdán este Doh- 
aányi Ernő zongorázik, csütörtökön pedig 
Glatz Oszkár tart képzőművészeti előadást. Kü
lönösebb érdeklődésre tarthat még számot a 
pénteki est, mikoris a varsói filharmóniai zene 
kar hangversenyét közvetítik. A zenekart Zsol 
Nándor vezényli és Földessy Arnold is közr 
működik.

= Molnár Ferenc az olasz Stúdióban. Érde
kes előadása lesz csütörtökön a római Stúdió 
nak. Az olasz rádió tervbe vette, hogy magyar 
művészek munkáit sorozatosan fogja bemu
tatni publikumának. Az első előadások közöli 
szerepel Molnár Ferenc egyfclvonósosa: a Mar 
sáli. Ez kerül csütörtökön mikrofon elé.

Közkedvelt

RADIO-BERLET
rendszerünket utánozni próbálják, de

számoljon csak! JM
Önnok ajánlanak radiókészü- 
lókeket 12 vagy 18 havi le- 
flzetósro, de ugyanakkor a 
már úgyis tálmagas készpénz- 
bevásárlási árakhoz 20—30% 
felárat számítanak. Előlegül kérik pedig 

a kószpénzbevásarlásl ár ccn 40%-át.

ENNEK ELLENÉBEN 
meggyőződhetik, hogy a mi közszeretet

nek örvondö és bevált

bérleti rendszerünK alapján
ÖN NEM FIZET

Bein felárat, sem előleget, 
mégis a legolcsóbb készpónzáron 

bérletben
kapja a legkiválóbb rádiókészüléket

A bórlotl idő lotolte után minden külön 
fizetés nőikül Ingyen ae Öné 

a börolt készülők.
SZIKSZ rádiógyár, Vili., Rákóczi út f 

Tolotón : .1. 458-21 ón J. 433-51
1

„Aludni akarok"
30 gram luminállal megmérgeztt 

magát egy százados özvegye
A Csarnok-tér 5. számú húz II. emelet 12. 

számú lakásában vasárnap reggel holtan ta
lálták özvegy Jtlencsik Istvánná született 
fíody Máriát, egy honvédszázados 64 éves 
kegydijas özvegyét. Rendőri bizottság szállt 
ki a helyszínre s a rendőrorvos megállapí
totta, hogy özv. Jelencsik Istvánná már az 
éjszakai órákban luminálmcrgezésben meg
halt. Á megállapítás szerint legalább 30 
gram iuminált veit be az idős uriasszony és 
a példátlanul nagymennyiségű méreg igen 
rövid idő alatt végzett vele.

Jelencsik István honvédszázados május 
31-én halt meg és özvegye valóságos ideg
betegséget kapott férje halála fölött érzett 
bánatában. Állandóan álmatlanságban szen
vedett és az utóbbi időben már igen gvnk. 
ran szedett Iuminált, hogv aludni tudjon. 
Fia. Jelencsik Miklós tisztviselő vigasztalni 
’róhálta édesanyját, kitűnő orvosokat is 
ivatott hozzá, de az özvegyasszony egész
égi állanota és hangulata nem javult.

A rendőrség a helyszíni szemle alkalmá
ul egv gyászkeretes névjegyet talált, ame- 

’ven az életunt uriasszony a következő so- 
•o’-f't intézte a rendőrséghez:

.,30 gram Iuminált vettem be, amelyet 
hosszú I<H óta gyűjtök. Különböző or
vosok rendelték nagyfokú álmatlansá

gom ellen. Aludni akarok/*

Köröznek 
egy váltóhamísitót

Vitéz Görgey József fölbirlokos, ország- 
ülési képviselő bűnvádi följelentést tett a 

udapesti főkapitányságon, ismeretlen tettes 
llen, aki
kétezer pengős váltóra odahamlsltotta a 

képviselő nevét
és ezáltal magánokirathamisitás bűntettét kő- 
.ette cl. A bűncselekmény akkor derült ki, 
'mikor a kétezer pengős váltót bemutatták 
vitéz Görgey Józsefnek, aki a legnagyobb cso
dálkozással vett tudomást arról, hogy az ő 
•eve egy váltón került forgalomba.

A főkapitányság hosszas nyomozás után 
negállapitotla, hogy a váltóhamisítást Bloch 
\rnold 55 éves

budapesti pénziigynök követte el.
aki megszökött Budapestről, amikor neszét 

•vette, hogy a hamisítás kiderült és emiatt meg
indult ellene az eljárás.

Amikor a detektívek közölték a főkapitány
ágon, hogy a váltóhamisiló pénzügynök meg- 
■zökölt, a budapesti főkapitányság elfogató 
narancsot kért ellene a vizsgálóbírótól. Vasár- 
.ap délelőtt érkezett meg a főkapitányságra 

az elfogató parancs,
amelynek alapján most országszerte keresik a 
altóbamisitó Bloch Arnold pénzügynököt.

LKUSZEBB

LEGOLCSÖ»PAP.,
Ataplttatatt ISM

LBOJOBRPAP.
KőrpHosáru. vas- 
és rézbutorgyára

Szőnyeg, pokrOc, tttggöny, Agy- és as»- 
tál téri tők minden kivitelben kaphatói
&ICTINEIK J Á VtlS 

Budspesi, Erz8űöei-körui 20.
Nagy kaialózuat 40 HU. ellenében poatAn bérmentre ktldOI

TÉLI MENETREND
Érvényes november 1-től február 28-ig.

8.00 i. I BUDAPES1
10.45 é. * WIEN

As autrbusz Budapesten a Vadásxkflrt-szállodától 50.
Wienbcn a Hotel Bristoltól 40 perccel a rep0l«8*P 

indulása elölt indul.

Felvilágosítás és jegyváltás:
Budapesten a Magyar Légiforgalmi B -T. léglutasási 

irodájában IV. Váci utca 1. Tel : 808—88.

A Kórponti Menetjegyirodában és annak összes 
Oókjaiban.

Wienhen: Luftreiscbüro dér Osterr. Luftverkehrs 
A -G., L. Kárinerring 5 Tel.: R. 23—1—21.

Posta- és csomnrtforgalom Európa valamennyi állo
mása felé Felvilágosítások, tarifák és menetrendek 
a társaság szállítási osztályánál Telefon: 808—88.

A szerkesztésért és kiadásért felel
Dr ELEK HUGÓ

Kiadja:
A Réttől l nnél.- ('Uáavállalat

NYOMArorr a GLÓBUS /NYOMDAI MOlNTÉ ZET B.-T. KORFORGÖGÉPEIN, BUDAPEST VL, ARADI UCCA 8, — NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.


