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Véres családim dráma
Boros Jözsel lefokozoít rendOrfeBlioyeld-helyetles revolverrel többször rálűlt 
három gyermekére - Feleségéi is meg aaia ölni, de véletlenül magát lőtte agyon

Borzalmas élet halál harc a féri és feleség között
Miskolc, október 12.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Borzalmas családi dráma játszó
dott le vasárnap reggel Miskolcon, a Ma
jor-utca 28. számú házban, ahol Boros Jó
zsef rendőrfelügyelőhelyettes afeletti elke
seredésében, hogy lefokozták, ki akarta 
családját irtani. Miközben feleségével dula
kodott. revolvere elsült, a golyó a saját 
gyomrába fúródott és mire a kórházba szál
lították volna, meghalt.

A halálosvégü családirtási kísérlet előz
ményei hónapokra nyúlnak vissza és szoros 
kapcsolatban vannak egy régebben történt 
bűnüggyel.

Az idén husvét hétfőjén vakmerő rabló
gyilkossági kísérlet történt Miskolcon. Ocsc- 
ri'clcs Gusztáv molnárlegény szövetkezett egy 
társával, egy kereskedösegéddel és

elhatározták, hogy clteszik láb alól 
Blum Mór miskolci kereskedőt, 

azután kirabolják.
Husvét hétfőjén, mikor Blum Mór üzlet

zárás után hazafelé tartott, hozzácsatlako
zott a kereskedősegéd, aki már régebben is
merte, és elkísérte öt hazáig. A kapu alatt 
az előre megbeszélt terv szerint már ott vá
rakozott Ocscnács Gusztáv, aki előugrott és

egy vasdoronggal fejbesujtotta Blum 
Mórt.

Tudták ugyanis, hogy a kereskedőnél na
gyobb összegű pénz van és ezt akarták 
megkaparitani. Blum Mór azonban a fejére 
mért hatalmas ütéstől nem vesztette el esz
méletét, hanem dulakodni kezdett támadói
val, akik erre elmenekültek.

A megtámadott kereskedő segitségkiálto- 
zására összecsődültek a szomszédok, rendőr 
is került elő, a kercskcdösegédet még ott a 
helyszínen elfogták.

Ocsenács azonban elmenekült.
A rendőrség nagyszabású hajtóvadászatot 
tartott a molnárlegény után, akit az esti 
órákban sikerült is elfogni. Bekísérték a ka
pitányságra, ott röviden kihallgatták, az
után a társával együtt

a rendőrség fogdájába zárták.
A rendőrségnek az volt a szándéka, hogy 
másnap reggel folytatja majd a támadók 
kihallgatását. Az éjszaka csöndjében azután 
az egyik tettesnek, Ocscnács Gusztávnak si
került kiszabadulnia. Érthetetlen módon

ki tudta feszíteni a cella ablakának 
vasrácsát, kimászott rajta és elmenekült. 

Hajnalban észrevették a szökését s nyom
ban kutatni kezdtek utána. A rendőrök, de
tektívek és a környékbeli csendőrök végig
kutatták az egész környéket, de akkor nem 
sikerült elfogni.

Később mégis csak kézrekerltették 
Ocscnácsot.

akit azóta másik társával együtt már fele
lősségre is vont a törvényszék. A bíróság 
nemrégiben tartotta meg a tárgyalást és 
mindkettőjüket elítélte.

Ocscnács Gusztáv megszökésének volt 
azonban egy mellékhajtása és erre vezethető 
vissza a Major-utcában lejátszódott tragé
dia. Azon a napon, mikor a rablás: kísérlet 
történt.

Boros József rendőrfelügyelő-helyettes 
volt a miskolci rendőrkapitányság fog

dájának a parancsnoka.

Ocscnács Gusztáv szökése miatt vizsgálat 
indult és ennek során megállapították, hogy 

Boros József szolgálati mulasztást 
követett el

s ez tette lehetővé a fogoly szökését. Boros 
ellen fegyelmi eljárás indult, amelynek ered
ményét szombaton hirdették ki előtte.

Megfosztották a rangjától
s közölték vele, hogy csak mint közrendőr 
maradhat meg az államrendőrség szolgála
tában. A rendőrfelügyelőhelyettes látszólag 
megnyugodott az Ítéletben és

szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
már mint egyszerű rendőrőrszem telje

sített szolgálatot.
Nagyon el volt keseredve és reggel nyolc 
órakoi, mikor leváltották, elbeszélgetett a 
leváltó rendőrrel s azzal búcsúzott el tőle, 
hogy

ma még furcsa dolgokat fog hallani 
róla.

Vissza akarják állítani a 
háromszázalékos forgalmiadót

Illetékes helyen erélyesen cáfolják a forgalmiadé felemelését
és az inségadó bevezetését

Bethlen István gróf miniszterelnök az ag
rárbiok szerdai értekezletén mondott riasz- 
tóhangu beszéde még ma is élénken foglal
koztatja a magyar politikai életet. Különö
sen nagy feltűnést keltett a miniszterelnök 
beszéde pénzügyi körökben és annak hatása 
még megnyilatkozott a csütörtöki napon a 
bankok betétállományaiban is, amikor kissé 
rohamszerűen vették ki betéteiket a meg 
riadt betétesek a takarékpénztárakból.

Kétségtelen, hogy Bethlen miniszterelnök 
ezzel a beszédével nem azt a célt akarta el
érni, hogy a pengő értékébe vetett hitet meg
ingassa. De — ha kis mértékben is — 
mégis bekövetkezett ez és ennek okát pénz
ügyi körök abban is látják, hogy az őszre 
jelzett külföldi kölcsön ügye még ma sincs 
elintézve.

A külföldi kölcsön ügyében pedig komoly 
tanácskozások vannak folyamaiban Lon
donban és azok már olyan stádiumba ju
tottak.

hogy a külföldi és pedig angol kölcsön 
decemberben, de legkésőbb januárban 

lebonyolítható lesz,
mert az az akadály is, — amelyet a Hétfői 
Napló elsőnek jelenteit, hogy Franciaország 
még nem ratifikálta a hágai egyezményt 
most mór rövidesen el fog hárulni a kiil 
földi kölcsön utjából.

Bethlen beszédének nyomán komoly fór 
mában elterjedt az a hir. amelynek először 
n Hétfői Napló adóit mint rendkívül érde
kes tervnek, hangot, amelyet azóta meg
cáfoltak. de amelynek cáfolatát nyomon kő 
vette n hir újabb megerősítése, - hogv tud 
niillik a kormány azzal a gondolattal fog
lalkozik, hogy leszállítja a köztisztviselők 
fizetését. Ez a hir kétségtelenül nagy izgal
mat kellett a köztisztviselők körében, a

Reggel kilenc óra volt, mikor hazatért.1 
Felesége s három gyermeke a konyhában 
reggeliztek éppen. *

Boros is leült az asztalhoz, pár percig 
szótlanul ült, majd hirtelen felugrott az asz
tal mellől s gyermekeit és feleségét kezdte 
szidalmazni. A három gyermek, a legidő
sebb 12 éves, haragos apjuk elöl

bemcnekült n szobába.
Boros a feleségére vetette magát és fojto
gatni kezdte az asszonyt, akinek azonban 
nagynehezen sikerült magát férje karjai 
közül kiszabadítani s a gyermekek után 
menekült a szobába.

Magukra zárták az ajtót, de
Boros revolvert rántott s az ajtón ke

resztül többször belőtt a szobába, 
közben pedig azt kiabálta:

— Minek ilyen szerencsétlen családnak 
élni!

KANSz vezetősége tanácskozásokat is foly
tatott erre vonatkozólag a kormány tagjai
val.

de most már bizonyosnak látszik, hogy 
a Bethlen István gróf által hirdetett ta
karékosság elsősorban itt fog kezdődni 
és csak másodsorban fog bizonyos ál
lami bevételek fokozásában megnyil

vánulni.
Hírek terjedtek el ugyanis arról, hogy a 
kormány az állami bevételek fokozására, 
nemcsak a bolelta értékét fogja felemelni, 

hanem vissza fogja állítani a forgultnl- 
atlól újból hárem százalékra és uz egyes

Flandin francia kereskedelmi 
miniszter vasárnap a felesé

gével Budapestre érkezett
A kormányzó ma kihallgatáson fogadja

Flandtn -Eliennc Picrrc francia kereskedelmi 
miniszter vasárnap eslc 9 óra 55 perckor a bé
csi gyorsvonattal Budapestre érkezeit. Flandin 
tudvalevőleg előzőleg Prágában volt, ahol 
ugyancsak érintkezést keresett a cseh kor
mány tagjaival s onnan jött hozzánk.

A keleti pályaudvaron a kormány nevében
Iliid János kereskedelmi miniszter fogadta 

franrla kollégáját,
akinek fogadtatására megjeleni a miniszler- 
clnöksig képviseletében bárcziliázv Bárczy Ist
ván államtitkár, a külügyminisztérium képvi
seletében Kimen Héderváry Sándor meghatal
mazott miniszter, továbbá Snmnrjay Lajos, a 
MÁV elnökIgazgalóju. Bcauvcrger ügyvivő ve-

A golyók szerencsére nem találtak sen
kit. A gyermekek kinyitották a szoba abla
kát, kiugráltak az udvarra és rendőrért 
szaladtak. Az édesanyjuk is követni akarta 
őket, azonban Borosnak síkéi ült idöközbep 
betörni az ajtót. A feldühödött ember rá
vetette magát az ablakon kimászni készülő 
feleségére és

elkeseredett élet-halál harc indult meg 
köztük.

Boros kezében ott volt a szolgálati revol
vere, felesége ezt igyekezett kezéből kicsa
varni. Dulakodás közben

a revolver elsült s a golyó Boros József 
gyomrába furódott.

Boros véresen esett össze. A gyermekek ál
tal hivott rendőr a mentőkért telefonált, 
azonban mire Borost a kórházba beszállh’ 
tolták, már csak a beállott halált konsta*  
falhatták.

városok által bevezetett inségadót az 
egész országra klicrjedőleg bevonja az 

állami bevételek körébe.
Beavatott helyen kijelentették ugyan a 
Hétfői Napló munkatársának, hogv a kor
mány egyáltalában nem szándékozik az ál
lami költségvetés egyensúlyát újabb bevé
telek fokozásával biztosítani, hanem csupán 
a kiadások redukálásával, mindennek da
cára politikai körökben tartja magát az a 
hir, hogy az összeülő képviselőház elé ter
jesztendő pénzügyi és gazdasági javaslatok 
közölt szerepelni fog ugy a forgalmi adó 
felemelése, mint az inségadó országos be
vezetése.

zenésével a francia követség egész tisztikara, 
továbbá Dorner Aurél miniszteri tanácsos és 
Mcskó Oszkár miniszteri titkár, a kcrckcdelmi 
miniszter személyi titkára is.

A magyar-francia kereskedelmi kamarát 
Praznovszícy Ívéin, dr. Auer Pál és Fischer 
Géza képviselték

A bécsi gyors egyik első osztályú fülkéjéből 
szállt ki szürke uliriihájában Finndin kereske
delmi miniszter feleségével együtt.

Flandtn magas, 45 év körüli férfiú, szőke 
bajusszal, felesége tlrrlsh«r bunda Iában 

bájos francia típus.
Finndin és fclcégénck bemutatkoztak a fogáét 
tatásukra megjelent urak, majd néhány pilla- 
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nntnyl beszélgetés után a francia kereskedelmi 
miniszter feleség.'v«| együtt a Dunapalotában 
lévő szállásukra hajtattak. Flandin programja: 
hétfőn délelőtt látogatást tesz fiúd János keres
kedőim! miniszternél,

délben 12 ómkor kihallgatáson fogadja 
Horthy Mlklóa kormányzó,

délután fiiul János teát ad tiszteletére, este 
háromnegyed kilenc Ómkor Dauvcrger francia 
ügyvivő látja vendégül dinére.

Kedden reggel féltizkor fogadja a magyar 
sajtó képviselőit és utána kirándul Eszter
gomba, Ahol dezsönézni fog. Délután 6 órakor

Slarhemberg herceg 
osztrák belügyminiszter budapesti látogatása

azPolitikai körökben nz elmúlt héten nagy 
feltűnést keltett nz a hir, hogy az uj osztrák 
belügyminiszter, Slarhemberg herceg Magyar
országon tartózkodott és itt Gömbős Gyulával 
együtt résztvett volna egy nagyobb vadásza
ton. A hirt hivatalosan megcáfolták és beava
tott helyről szerzett információnk .szerint Slar- 
hcmberg herceg, amióta belügyminiszter, 
amióta a llcimwchr fővezére, valóban

nem járt Magyarországon, 
pedig egyébként minden esztendőben cl 
kőit látogatni hozzánk, mert apai ágon

bői

«:o- 
Hti-

Pap Géza h. államtitkár 
távozik az OTI éléről
Rlblczey Nándor Igazgató lesz az utódja

Az Országos Társadalombiztosító Intézel 
vezetése körül tervezett változások során 
változások lesznek a legfőbb vezetők sze
mélyében Is. Ernszt Sándor népjóléti mi
niszter már napok óla folytat tárgyalásokul 
ebben az Irányban és mint megbízható for
rásból értesülünk, szombaton

megtörtént a döntés az OTI vezérigaz
gatói állásáról Is.

Körülbelül félesztendővel ezelőtt állította 
Vass József miniszter az OTI elére /’<//> 
Géza h. népjóléti államtitkárt, aki most

Az Elektromos-müvek óriási 
összegeket fizetnek ki a lipót

városi háztulajdonosoknak
Perek lavinája a Váci-uti telep füstokádó kéménye miatt

A székesfővárosi Elektromosmüveknek egvre 
több baja van a Váci-uti teleppel, amelyet a Li
pótváros külső részének rohamos fejlődése 
folytán czldőszerint már csupa lakóház vesz 
körül. Amikor az Eelektromosnüivek telepe meg
épült. n környéken alig volt más épület, mint 
a gyár és noha a székesfőváros építési szabály
rendelete az egész környéket gyárövezetnek mi- 
nősítette, az idők folyamán az egyik birkózni 
a másik ulán építették fel, az Elektromosmüvck 
szomszédságában. Ezekkel az uj építkezésekkel 
van atillán most baja az Eleklromosmilveknck. 
nmei veket hova-tovább igen nehéz helyzet elé 
állit nz a sok per, amelyet most egymás után 
indítanak meg a környékbeli bázlulnjdonosok. 
Valamennyi háziúrnak egy a panasza:

az Elektromosmüvek kéménye nincsen vé- 
dőkészülékkcl felszerelve és olyan mérték
ben ontja a kormot, füstöt és a pernyét, 
hogy a környező házak homlokzatát, tete

jét, lassanként fekete réteg vonja be, 
orról nem is beszélve, hogy a padlásra a szel
lőztető lyukon át behullik a korom és a félig 
elégett szénszemccskékből lassanként

Már 
e héten 

október 17-én 
kezdődik az uj m. kir. osztály- 

■orsjátók húzása.
Vásároljon vagy rondöljon 
osztálysorsjegyei azonnal

Török A.ésTsa I

bankház rt-nál
Budapest, IV, Szervita-tér 3, 

mart a kézitől hamar elfogy.

Kiérhet5 legnagyobb nyeremény

P 500.000
(ölsz&zezer pengő)

Hivatalos éraki 
ígíSI P 24 
ni.. ? 12 
motel p 6

meglátogatja Bethlen István gróf miniszer- 
elnököt,

aki kedden este félkilcnű órakor dinére látja 
vendégül őt.

Flandint kedden este 12 óra 20 perckor to
vább utazik llclgrádba, ahol ugyancsak néhány 
napot tölt. Utána Bukarestbe utazik, ahol meg
jelenik a francia kormány megbízásából mint 
megfigyelő a kisúnánt agrárkonferenciáján, 
amelyen tudvalévőén Magyarország mint tár
gyaló fél vesf részt. Ez u konferencia október 
18-án kezdődik.

nyady Ferenc gróffal rokonságban van.
Legutóbb Slnrhemberg herceg szeptember 

első napjaiban járt nálunk és akkor ugyancsak 
Hunyady Ferenc gróf vendége volt, akkor 
azonban még csak a Heimwehr salzburgi tar
tományi vezére volt és szó sem volt arról, 
hogy Ausztria belügyminisztere legyen.

Szeptemberi látogatása alkalmával
nem h találkozott Gömbös Gyula honvé- 

védelmi miniszterrel, 
aminthogy látogatása pusztán a szokásos csa
ládi körre terjedt.

távozni fog helyéről.
h. államtitkárt 
a népjóléti minisztériumba 
már kijelölték az utódját is.

visszarendelik
és

Pap Géza 
szolgálatra 
hír szerint

Rlblczey Nándor Igazgató kerülne a 
vezérigazgatói székbe,

akinek a kinevezését az autonómia is meg
elégedéssel fogadná. Mint értesülünk, Pap 
Géza h. államtitkár maga fogja kérni a mi
nisztériumba való visszarendelését és ez
után következik be majd a változás.

kocsirakományra való gyűlik a padlásokon 
össze.

Először csak egy házlulujdonosnak jutott 
eszébe, hogy a történtekért az Elektromosmüve- 
kel felelőssé legye és amikor ennek az ügyét az 
elsöhlrőság letárgyalta,

egymásután Indították meg a többi háztu
lajdonosok lg az eljárást az Elektromos

müvek ellen.
Valamennyi háztulajdonos beszerzett előbb az 
elöljáróságtól bizonyítványt, amellyel a hatóság 
előírja a megrongált és bepiszkított házak tata
rozását és újrafestését, ezeket a munkálatokat 
elvégeztették és azután a számlákat az Elektro
mosmüveknek mutatták be, amely a fizetést 
megtagadta.

Erre a háztulajdonosok elöleges bírói szem
lét kérlek. •

A bíróság ki is rendelte a szakértőket 
és miután ezek megállapították, hogy a házak 
tényleg elhanyagolt állapotban vannak, a ház
tulajdonosok egymás után adták be keresetüket 
n budapesti törvényszéknél az Elektromosmüvek 
ellen.

A törvényszéken az ügyek különböző bírók
hoz kérditek, ezek azonban valamennyien egy
öntetű álláspontot foglnltnk el és

mindannyiszor megállapították az Elektro
mosmüvek felelősségét.

Nem csekély összegről volt szó, számos házku. 

KÁROLY KIRÁLY ÚTJA
A BURGTÓL BUDAÖRSIG
címmel ma, hétfőn kezdi közölni

A MAI NAP
IV. Károly király egyetlen barát
idnak éslegmeghlttebb emberének

ERDŐDY TAMÁS GRÓFNAK
ismeretlen részleteket tartal
mazó szenzációs emlékiratait

lajdonos akadt, aki 10.000 pengőre menő kár
igényt támasztott az Elektromosmüvckkcl 
szepiben.

A per során az Elektromosmüvek azzal ve- 
dekeztek, hogy az ő épületük sokkal előbb épült, 
mint a környező bérházak, miért is az építte
tőknek mór eleve számitánlok kellett nrra, hogy 
a gyórövezctbrn emelt uj házak a füst és ko
rom behatásainak ki lesznek téve. Rámutatott 
ezenfelül az Elektromosmüvck képviselője arra 
is, hogy

a környéken számos más gyúr is van, ezek 
kéménye Is ontja a füstöt, 

ellenkezik tehát a méltányossággal, hogy vala
mennyi gyár által okozott kórt az Elektromos
müvekkel akarják megfizettetni.

Azt
elismerte, hogy a telep kéményén füst

emésztő készülék nincsen, 
akkor azonban, amikor az Elektromosmüveket 
felépítették, ilyen előírás még nem létezett, ezt 
a rendszabályt csak később Írták elő a ható
ságok. Ha az Elektromosmüvck a szükséges 
fiislemészlŐ készüléket fel akarnák szerellct.ii. 
ehhez

le kellene rombolni az éptilet jelentékeny 
részét és ujból kellene felépíteni, ez pedig 

óriási költséget Jelentene.

A főváros telekjegyzékét készítik 
a szellemi szükségmunkások

Gallina tanácsnok tízezer kérvényezőre számit — November elsején 
kezdődik a szükségmunka, de az ügyosztály már ostrom alatt álj 

A törvényhatósági tanács AZ elnöki ügyósZ-, 
túly előterjesztésére elhatározta, hogy a szel
lemi foglalkozású munkanélkülieket az egész 
télen át, vagyis öt hónapon kersztül munkához 
juttatja. A tanács ez előterjesztés alapján uta
sította az elnöki ügyosztály vezetőjét, hogy a 
szellemi szüksegmunka-akció megindítása és a 
pénzügyi fedezet előteremtése érdekében ’ 
meg a szükséges intézkedéseket.

Az elnöki ügyosztály a tanács döntése 
valósággal ostrom alatt áll.

Naponként százával jelentkeznek a kérvénye 
zők, mert attól tartanak, hogy az óriási nyo
morúság miatt, amely városszerte tapasztal
ható. olyan sokan fognak jelentkezni erre a 
szükségmunkára, hogy a kevésbé élelmesek ki
maradnak. A Hétfői Napló munkAlársa beszélt 
ebben az ügyben

dr. GALLINA FRIGYEM tanácsnokkal, 
az elnöki ügyosztály vezetőjével, aki a követ
kezőket mondotta a Hétfői Napló munkatársá
nak:

— A fővárosi szellemi szükségmunka-akció 
iránt

példátlanul nagy nz érdeklődés.
Nemcsak a kérvényezők ezret ostromolják az 
elnöki ügyosztályt, hanem a legelőkelőbb pro- 
lektorok százaival kell állandóan megbirkóz
nunk. Annyi bizonyos, hogy a jelentkezők szá
mát illetően rekordra számítunk és éppen ezért 

a kérvények elbírálásánál fokozott gondos
ságot kell tanúsítanunk.

A proteklorokon kívül figyelembe kell ven 
niink minden kérvényezőnek egyéni viszonyai!, 
mert különben hatná z helyet igazságosan nem 
tudunk kiosztani a jelentkezők között, akik
nek a száma előreláthatólag meg fogja haladni 
a tizezeret.

— Külön gondet okozott annak a kérdez
nek az eldöntése, hogy

■ szellemi szilkségmunkdsokat hol foglal
koztassa a főváros.

Arra az elhatározásra jutottunk, hogy elké
szíttetjük velük a főváros telekjegy lékét. Erre 
a munkára sok volna halszáz embert öt hóna
pon át alkalmazni. Ezért azt tervezem, hogy 
semmiféle nyomtatványt sem veszünk igénybe. 
hanem mindenütt minden munkát kézírással 
végeztetünk el és igy nemcsak biztosítjuk a 
hatszáz embernek öt hónapon át a munkaalknl- 
mat, hanem dologi megtakarításokat is 
érünk el.

Várospolitikai körökben számítanak nrra, 
hogy a jelentkezők óriási számára való tekin
tettel

fel fogják emelni nz akcióban alkalmazás
hoz Juttatóitoknak a számút.

Tavaly is az történt, hogy több szellemi szük
ségmunkást vettek fel, mint amennyit crcdeti-

tegye

óla

Az Elcktromosmüvek közcélú üzem és ezért 
méltányosságra tarthat számot a főváros lakó 
sága részéről, miért is a kártérítési kötelezettség 
megállapításának mellőzését, illetve a kártérith 
Jelentékeny mérséklését kérte a bíróságtól.

A háztulajdonosok azonban továbbra is kilap. 
toltak álláspontjuk mellett, amelyet a törvény*  
szék is magáévá tolt. Több Ítéletben y*

az Elektromosmüvck megnyugodtak ég kifi
zették a megállapított kártérítést, 

más perekben azonban fellebbezéssel éltek és a 
felsőbb bíróság döntését akarják kiprovokálni 
Az első ilyen ügyben, értesülésünk szerint, 

legközelebb lesz a budapesti ítélőtáblán tár
gyalás,

mert az Elektromosmüvek vezetősége el van 
határozva arra, hogy ebben a kérdésben a Ica. 
felsőbb bíróságok álláspontját is meg .karja 
hallani.

Az Elektromosmüvek vezetőségének, értesülé
sünk szerint,

ezek a perek komoly gondokat okoznak, 
mert sokszor 10.000 pengőre rúg 
összeg, amelyet, mint valóságos 
környékbeli háztulajdonosoknak 
javítási költségek címén ki kell 
zetni.

évente az az 
járadékot a 

tatarozósi éj 
egyenkinl fi.

V. J.

lég engedélyeztek, ennek ellenében viszont a 
munkaidőt megrövidítették. A szükségmunka- 
akció igazi célját azonban csak akkor fogja 
elérni, ha egész télen át munkát kapnak azok, 
akik erre rászorulnak. Az egyes alkalmazottak 
havi nyolcvan pengő fizetést kapnak. Mivel 
dologi kiadás nincs, a fővárosnak a szükség, 
munka-akció teljes lebonyolítása kettőszázöt
venezer pengőjébe, vagyis negyedmillióba 
kerül.

flUf előkészít polgári ét
kozépiskolni nmein.0JB R BfS vlzcRákrt. érttitui.

MtWWMWWW rt,V.J,nobány-n. l«

Szeged, október 12.
Vasárnap reggel szokatlan ügyben tett 

feljelentést egy ismert szegedi uriasszony 
a rendőrfőkapitányságon. Az uriasszony fel
jelentésében előadta, hogv szombaton a 
posta egy levelet hozott neki, amelynek írója

felszólítja, hogy Bányai Ernő névre 
postc rcstante küldjön négyszáz pengőt 

a szegedi postahivatalba. Ellenkező esetben 
férjének

elárulja a múltját.
Az uriasszony a levelet megmutatta előbb 

férjének, azután tette meg feljelentését.
A szegedi rendőrség detektivjei egy üres 

borítékot tettek le a főpostán.
A levélért vasárnap délelőtt .jelentkezett 

egy kisfiú, akinek áladták a borítékot, azután 
nyomon követték, mig át nem adta azt meg
bízójának, egy idősebb munkáskülsejü fér
finek.

A munkást a 
detektívek azonnal lefogták, 

bekísérték a rendőrségre, ahol megállapí
tották, hogy Sarkadi Nagy Pál géplakatossal 
azonos. Miután zsaroló szándékát beismerte, 
letartóztatták.

Magy. Királyi

flsziaiysorsiálfih
főárusitói kérik,

hogy 
mindazok, 

akik a postán 
küldött sorsjegyek 

árát még nem egyenlítet
ték ki, szíveskedjenek a megfe

lelő összegei azonnal megfizetni, mert 
a nyereményigény csak ugy biztosit*  

haló, ha a sorsjegyek ára az előirt 30 fillér 
költséggel együtt a hutás előtt kicgycnlilietett-

Akl azonban bármely oknál fogva a sorsjegyet 
nem akarja megtartani, küldje útónnal 

vissza aa illetékes helyre, meri az idejé
ben ki nem fizeten sorsjegyek 

semmi jogot nem biztosítanak, 
a főárusitőknnk azonban 

kárt okoznak, lia 
azokat nem kap

ják vissza.



Budapest, 1030 október 13.

nagyszabású kommunista 
szervezkedést lepleztek le 

Debrecenben

Debrecen, október 12.
A debreceni rendőrség hosszú időn át 

tartó nyomozás után a minap nagyszabású 
kommunista szervezkedést leplezett le. A 
rendőrség megállapította, hogy

Debrecenben kommunisták működnek, 
akik budapesti társaikkal is összekötte

tést tartanak fenn.
Adetektivek házkutatást tartottak az egyik 

gyanúba fogott ember lakásán és a házkuta
tás során

főbb pisztolyt, gránátot és tőrt találtak.
A rendőrség az elmúlt napokban összesen 
nyolc debreceni kommunisták fogott el.

Vitéz Tóth Gyula rendőrkapitány ezután 
Budapestre utazott és a budapesti főkapi
tányság segítségével igyekezett kibogozni a 
szervezkedés Budapestre vezető szálait.

Wmdischgrate herceget 
ledobta lova 

a vasárnapi pólómérkőzésen
A herceg karja kificamodott — Ádánr tanárt a szinház 

nézőteréről hívták a beteghez
Súlyos, könnyen végzetessé válható bal

eset történt délután a Vérmezőn, ahol a lo- 
fivaspóló mérkőzéseket tartották. A ver
seny során az egyik játékos:

herceg Windischgraetz Hugó lovával 
felbukott

és súlyos sérülésekkel a Fasor-szanatórium
ba szállították.

A ma délutáni lovaspó'ó-mérkőzések be
fejezéséül egy gyakorlójáték volt a prog
ramon. A fehérek és a kékek álltak fel egy
mással1 szemben. A fehérek soraiban Win- 
dischgraetz Hugó herceg, Depóid Miklós 
őrnagy, Tóthvárady Asbóth András száza
dos, gróf Bethlen Gábor és ifjabb gróf Beth
len István küzdöttek a kékek ellen, mig a 
kék színeket Gyurkovich György százados, 
fi. P. Tuck, Hohenlohe Ferenc herceg és 
Kovács Dezső főhadnagy viselték. Alig kez
dődött meg a játék, máris

megtörtént a baleset.
A verseny első perceiben ugyanis a póló
labda Windischgraetz herceg lovának első 
lábai között állott meg. A herceg lováról 
lehajolva akarta kiütni a golyót. A póló
ütő azonban

megakadt a ló két első lába között, 
úgyhogy az állat felbukott, 

még pedig oly szerencsétlenül, hogy lovasát 
maga alá temette. A ló a herceg vállára 
esett. Természetesen azonnal a szerencsét
lenül járt játékos segítségére siettek s
 a mérkőzés percekre megakadt.

Nagy Brigittának a kormányzó 
fegyelmet adott -de a BSzKRT 

nem fegyelmezett meg...
Érdekes kártérítési pör kerül rövidesen n bi-I feljelentését és igy az eljárást nem is folytatták 

Tóság elé: Egy egyszerű szegény asszony kár-| le ellene. Nagy Brigittát azonban elítélte a biró- 
téritési pőre a BSzKRT ellen. Az előzmények 
ezek: .

Nagy Brigitta segédmunkásnö, nki 13 évig 
állóit a BSzKRT, illetve a Városi Villamos Vas
utak Rt szolgálatában.

orgazdasággal vádoltan került a bíróság elé.
A vád az volt ellene, hogy egy füszerüzlet segédjé
től két kiló szappant vásárolt és azt eladta a 
BSzKRt-nnk. A szappan lopott volt, a keres- 
kedősegédet nem büntették meg, mert a főnöke, 
•kitől eltulajdonította a szappant, visszavonta

Meg van elégedve
azzal a teakeverékkel, amelyet 
jelenleg fogyaszt? Megfelel-e tel
jesen az ízlésének, helyesen ké- 
szili-e el a teát? Milyen hozzá
valót használ?
Szeretnénk ezekben a kérdések
ben önnek segítségére lenni. Sze
mélyzetünk szakszerű felvilágosí
tást nyújt, hiszen cégünk

tea-sxaküzlet.
MEINL GYULA RT

HÉTFŐI NAPLÓ

Budapestről való visszatérése után ügyes 
fogással tették ártalmatlanná a debreceni 
kommunisták budapesti társait. A debreceni' 
rendőrség módját ejtette annak, hogy a bu
dapesti kommunistákat kerülő utón értesítse 
arról, hogy debreceni elvtársaik — akiknek 
az elfogatásáról ők még nem tudhattak, — 
Budapestre jönnek. Ezután a debreceni de
tektívek vonaton Budapestre kisértek két 
kommunistát.

A keleti pályaudvarra érkezve már várt 
rájuk két budapesti társuk.

A detektívek ezeket is nyomban elfogták és 
a főkapitányságra kisérték. Ezen a nyomon 
elindulva

még öt budapesti kommunistát sikerült 
kézrekeriteni.

A rendőrség most nagy eréllyel folytatja 
tovább a nyomozást.

A pályán lévő orvos megállapította, hogy 
a herceg karja kificamodott és igyekezett 
azonnal azt helyére igazítani. Mivel azon 
bán Windischgraetz Hugó hepceg továbbra 
is nagy fájdalmakról panaszkodott, azonnal 
autóba ültették és a Fasor-szanatóriumba 
robogtak. Távozása után a mérkőzést foly
tatták. A sebesülést szenvedett játékos he
lyett Depóid őrnagy állt be a fehérek so 
raiba és végül is az ő színük győzedelmes
kedett.

A Fasor-szanatóriumban Ádám Lajos pro
fesszort keresték a sebesü t társaságában 
érkezők, de a tanár nem volt ott. Hiába 
telefonáltak lakására — ott sem tartózko
dott. Néhány percnyi telefonálás után 
végre megállapították, hogy

Ádám Lajos az Andrássy-uti színház
ban van, ahol az előadást nézi végig.

A Fasor-szanatóriumból azonnal telefonál 
tak a színházhoz, ahol Darabás igazgató ki
hívta a professzort a nézőtérről. Ádám La
jos besietett a szanatóriumba és keze’és alá 
vette a beteget. Windischgraetz Ilugó her
ceget rögtön megröntgenezték. Ádám tanár 

megállapította, hogy a ficamodáson kí
vül a beteg bal felső karján három szi

lánk eltörött.
megsérült kart azonnal gipszbe tette.
Az orvosi vélemény szerint Windiscli- 

graetz herceg állapota súlyos ugyan, de 
nem életveszélyes. Néhány napi szanató
riumi ápolásra szorul.

A

ság:
nyolcnapi fogházra és hivatalvesztésre.

Az Ítélet jogerős lett, de Nagy Brigitta kegye
lemért folyamodott a kormányzóhoz.

Az igazságügyminisztériumban közölték a se
gédmunkásnő ügyvédjével, dr. Rorsody Miklós
sal, hogy szerezzen be egy bizonyítványt a 
BSzKRT-161, amelyben igazolják, hogy Nagy 
Brigitta tizenhárom éven keresztül kifogástala
nul látta el a szolgálatát. A BSzKRT

az Ügyvéd közbenjárását követő 24 óra alatt 
azonnali hatállyal elbocsátotta Nagy 

Brigittát,
nki addig, bírói ítélet után is, zavartalanul mű
ködött a villnmoslársaságnál.

A kegyelmi kérvény közben megjárta a mi
nisztériumot, a kabinetirodát és

a kormányzó elé került, oki kegyelmet Is 
adott Nagy Brigittának,

elengedte a nyolcnapi fogházbüntetést és törülte 
a hivatalvesztés bünletést is. Ezekután Nagy 
Brigitta joggal hitle azt, hogy a kormányzói 
kegyelem után kegyelmet kap a BSzKRT-nál is.

De a BSzKRT nem kegyelmezett meg Nagy 
Brigittának és nem vette vissza állásába.

Nagy Brigitta ezekután határozta cl, hogy 
kártérítési pört Indít a társaság ellen 

s keresetében kérni fogjn, hogy helyezzék vissza 
állásába és fizessék ki neki addig is, amig állá
sát nem knpjn vissza, tizenhárom év nlntt be
fizetett nyugdijjárulékánnk megfelelő összeget: 
2500 pengőt.

így lelt két kiló szappan eltulajdonításából 
többezer pengős kártérítési pör.

darabja 30fillér.

Egészséges haj 
titka

ELIDA SHAMP00

„Kétségbeejtőbb politikát 
el sem lehet képzelni, mint az, 
amelyet a kormány müvei" — 

állapította meg Rassay Károly, a kereskedők 
vasárnapi impozáns méretű gyűlésén

Bécs, október 12. A Hősök térin ma ment végbe n bécal nacionalista egyesületek 
rajnai felszabadítás] ünnepe, kapcsolatban a karintiai népszavazás tízéves évfordulója*  
nak megünneplésével. Az ünnepség incidens nélkül folyt le.

Az ünnepség megkezdése előtt a rendőrség és a tilalom ellenére katonai rendben 
felvonuló nemzeti szocialisták között összeütközésre került a sor, amelynek folyamán 
a rendőrök gumiboljukat használták. Több lámadó könnyen megsebesült. A rendőr
ség ezzel az incidenssel kapcsolatban tizenhét embert letartóztatott, akiket igazoltatás 
után ismét szabadonboesájtottak.

Nemzeti Szabadclvüpárt vasárnap délelőtt,A
terézkőruti (7FA-mozgóban kereskedő és ipa- 

..................................................................nagy 
'áros minden 

gyűlés

a „ .
ros nagygyűlést tartott, amely iránt igei 
érdeklődés nyilatkozott meg a 
részéből. Délelőtt 11 órára hirdették 
megkezdését, de már tiz óra után hatalmas tö
meg hullámzott a mozgóképszínház épülete 
előtt. Tizenegy óra felé pedig már 

zsúfolásig megtelt a helyiség,
de. még mindig százával állottak az emberek az 
előcsarnokban és nagy tömegeknek már -nem 
is jutott hely a helyiségben. Az emelvényen fel
állított zöld asztal mellett foglalt helyet Rassay 
Károly. Sándor Pál, Baracs Marcell, Madarassá 
Beck Gyula báró, Halasi Fischer Ödön, Balká- 
nyi Kálmán.

A nagygyűlésen 
SÁNDOR PÁL 

elnökölt s hosszabb beszédben nyitotta meg a 
gyűlést. Azzal kezdte beszédét, hogy nem érzi 
magát hibásnak abban, hogy nem sikerült eny
híteni a kereskedelem válságán. Majd külföldi 
példákra utalt s kifejtette, hogy minden ország 
gazdasági állapotát híven tükrözi \issza a ke
reskedelmének helyzete. Ezután az ipari élet 
és a mezőgazdaság válságáról beszélt, s 
kijelentette, hogy

már 1025-ben megjósolta n nagy agrár
pusztulást, de ekkor nem hittek neki. 

Nem hitték cl, hogy a magyar búza nem tud 
versenyre kelni az amerikai gabonával.

Sándor Pál beszéde közben lépclt be a te
rembe Rassay Károly, akit a zsúfolásig meg
lelt terem közönsége 
perceken keresztül tomboló lelkesedéssel és 

éljenzéssel Üdvözölt.
Sándor Pál néhány meleg szóval üdvözölte 
Rassay Károlyt s kijelentette, hogy nem a ba
rátság és a hízelgés, hanem hetven esztendő 
élettapasztalata utón szűrődön le benne az a 
meggyőződés, hogy az ország vezetésére ma 
egyetlen hivatott férfiú alkalmas és ez Rassay 
Károly.

Ezután a hadikőlcsön valorizációról beszélt 
s megállapította, hogy Tcleszky Jánoson kivül 

egyetlen ember sínes, aki .slkraszállna a 
hadikölcsöntulajdonosok érdekében.

Majd azzal fejezte be, hogy nincs reménység 
és nincsen kiút a mai katasztrófából, amig f 
polgárság a maga érdekeiért

nem fog össze <*gy  nagy egységbe 
és ennek az egységnek az élén nem állhat 
kalmasabb ember, mint Rassay Károly.

A következő szónok Halasi Fischer Ödön, a 
Cobdcn Szövetség elnöke volt.

— Ebben a mozgóban — mondotta — há
rom gazdasági miniszter hangos filmjét fogjuk 
hallani arról, hogy magyar árul Kd vásárolni. 
Akik azonban vásárolhatnának, már nem tud
nak vásárolni,

a kormány gazdasági politikája elfogyasz
totta a fárasztókat.

Lajta Rezső, s Vápl Jenő a szabómesterek 
érdekképviseletének '/Zkctői, az iparos társada
lom válságáról bestéitek s arról szólották, hogy 
a katasztrófában vergődő iparosságnak Rassay 
Károly zászlaja nlá kelt tömörülni.

Ezután Balkányi Kálmán beszélt, aki a mai 
helyzetet a mohácsi vész idejéhez hasonlította 
s kijelentette, hogy a mohácsi katasztrófának 
az volt nz okozója, hogy

a bukás tudatában mentek harcba a csapat 
vezérel.

Bethlenék is föladták már a küzdelmet, Ők sem 
indulhatnak tehát harcba nz ország érdekeiért.

«/-

mert ha ezt teszik, ugy járnak, mint Tomory 
és seregei a mohácsi csatában.

Ezután a terem lelkes ovációja közepette 
RASSAY KÁROLY

szólalt fel, akinek felszólalását hangos közbe
kiáltással követe’tc a terem közönsége.

— Le keik .. csökkentcnem azt a bizalmat, 
amellyel felém fordullak, mert egy ember ere
jében ne bizakodjanak. A kibontakozás csak 
akkor valósítható meg, ha minden polgár a 
maga szervezkedésével megadja ennek a ki
bontakozásnak szilárd bázisát.

— Annakidején felhívtam a miniszterelnök 
ur figyelmét, hogy a gazdasági élet vezető rep
rezentánsait bocsássák az államfő elé. hogy ők 
tájékoztassák az államfőt a gazdasági helyzet
ről.

A miniszterelnök ezt kézlegyintéssel in
tézte cl.

Kérdem, vájjon tájékoztatla-e azóta a minisz
terelnök a kormányzót a gazdasági helyzetről?

Ezután Fber Antal személyével foglalkozott 
Rassay Károly.

— Elismerem. — mondotta —, hogv nem 
lehet exponált ellenzéki ember a kereskedelmi 
és iparkamara elnöke, de nem lehet exponált 
: .* sem. Gerinces, önérzetes, erélyes,
szabad emberre van szükség ebben a pozíció
ban.

Majd a fővárosi választásokról beszélt és 
megállapította, hogy a fővárosi választás nem 
végcél. A mi végcélunk a polgári önrendelke
zés és a polgári önérzetnek teljes kivívása.

A tisztviselői fizetésleszállilásokkal kapcso
latban kijelentette, hogy

kétségbeejtőbb, forradalninsltóbb politikát 
el sem lehet képzelni, mint azt, amelyet 
a kormány müvet, amikor megmerevíti az 
árakat, a munkabért pedig le akarja szál

lítani.
Végül a Nemzeti Szabadclvüpárt hivatásáról 
beszélt Rassay s ezeket mondotta:

— .4 Nemzeti Szabadelvű Párt nem újkeletű. 
Lehet, hogy szervezetében uj, de eszméjében 
nem nz. Az elmúlt évszázad utolsó évtizedei
nek minden valamire való polgára liberális 
volt. Ma is csak ez lehel nz egyetlen bázis, 
amire a jobb jövőt felépíthetik Mi egységre 
törekszünk, de nem arra az Alegységre, amely 
a klikkek és klubok uralmát jelenti. A polgár
ságot társadalmi, felekezli és egyéb különbsé
gek nélkül a meglévő keretek közölt megszer
vezni nem lehetett, ezért volt szükség 
badelvü Pártra. Tegnap megkérdezett 
nem lehetne-e a választásra egységes 
teremteni. Én őszintén feleltem:

Ml polgári párt vagyunk és nem mehetünk 
együtt a szociáldemokratákkal, csak azok

kal, akik ■ középen állanak.
Mi nem Budapestnek csinálunk politikát, ha
nem nz egész országnak, mi nem blokkokat 
fogunk alakítani és nem fogjuk tűrni a tüleke
dést, versengést, személyi harcot a bizottsági 
tagságokért, hanem azt akarjuk, hogy ne a 
polgárságra erőltessenek egy vezérkart, hanem 
a független polgárság keresse meg a maga ve
zéreit.

Nagy éljenzés és taps követte Bassay Ká
roly beszédét, majd Baracs Marcell intézett 
néhány szót a közönséghez s a gyűlés Sándor 
Pál beszédével ért véget.

a Sza- 
valaki, 
frontot

IGAZI BEKE
*■ id. ah io.ooo M
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így azután ügye a törvényszékhez került, 
ahol a hitelezők és a vagyonfelügyelő meghall
gatására kitűzött tárgyaláson dr. Strausz 
László, Fellner ügyvédje, (erjesztette elő jelen
tését n helyzetről, majd a vagyonfelügyelő és 
a könyvszakértő hozzászólása után

a bíróság elrendelte a hitelezők ujabbi

szavazását,

amelyre uj határnapot tűzött ki.
Ezen a tárgyaláson már akkor Is létrejön az 

ügyesség, ha ahhoz a hitelezők kétharmadrésze 
hozzájárul, úgyhogy Fcllnernek reménye van 
arra, hogy balsikerrel megkezdett vállalkozá
sát szanálni képes.

Lovagias elégtételt kért egy 
jogszígodo a tárgyaló bírótól

Egy évre kitiltották a törvényszékről a joghallgatót
A lovagias aíTérek és a bírósági tárgyalá

sok egyformán mozgalmas krónikájában 
aligha akad példa arra a furcsa lovagias 
ügyre, amely most záródott le egy Ítélőtáb
lái határozattal. Nemcsak a szereplői, de 
előzményei is szokatlan érdekességet ad
nak ennek az ügynek.

A lovagias ügy eseményei egy becsület
sértési perből indultak ki. N. Tóth Ferenc 
mezőkövesdi gazdálkodó nemrég felkeresett 
egy budapesti ügyvédet, hogy

becsületsértést perében lássa el védelmét.
A becsületsértési per tárgyalását a miskolci 
járásbíróságon tűzték ki tárgyalásra. Az 
ügyvéd fie: G. L. történetesen Miskolcon 
tartózkodót s mint jogszigorló itt folytatta 
tanulmányait. Az apa értesítette flát, hogy 
mivel a tárgyaláson nem vehet részt, gon
doskodjék helyettesítéséről. A jogszigorló 
tárgyalásokba bocsátkozott egy miskolci 
ügyvéddel, aki el is vállalta a védelmet. 
Ilyen előzmények után tűzték ki N. Tóth 
Ferenc tárgyalását a miskolci járásbírósá
gon dr. Egerer János járásbiró előtt.

A tárgyaláson megjelent a jogszigorló 
is, akinek éles szóváltása támadt a 

bíróval.
A biró a szócsatát azzal zárta le, hogy G. 
L. sem ügyvéd, sem ügyvédjelö't, de peres 
fél sem, nincsen tehát joga a tárgyaláson 
felszólalni.

Másnap dr. Egerer járásbirónál két ur 
jelent meg,

akik közölték vele, hogy a jogszigorló meg

bízásából magyarázatot kérnek tőle a tár
gyaláson történtekért s közölték vele azt is, 
hogy a jogszigorló súlyosan sértőnek talál
ta magára nézve a biró egyes kijelentéseit.

A járásbiró, — akinek praxisában aligha 
volt példa ilyen következményekkel járó 
tárgyalásra — szintén

megnevezte a maga segédeit.
.4 négy segéd összeült s tanácskozásaik so
rán a biró megbízottjai közölték, hogy fe
lük nem tett olyan kijelentést, amely a jog
szigorlóra sértő lehetett volna.

Ezekután lezáródott a lovagias ügy, 
amely azonban a szokásos jegyző- 
kHnyvfelvétellcl nem fejeződött be, 

hanem további következményei lettek.
Dr. Egerer járásbiró a történtekről jelen

tést tett felettes hatóságának: a járásbíró
ság elnökségének, amely a törvényszékhez 
terjesztette fel a biró különös jelentését. A 
miskolci törvényszék megindította a vizs
gálatot, amely azzal az eredménnyel vég
ződött, hogy

a jogszigorlót mindenkorra kitiltotta a 
törvényszék épületéből.

A jogszigorló nem nyugodott meg a mis
kolci törvényszék határozatában és felleb
bezéssel élt ellene a debreceni ítélőtáblá
hoz, amely

meg is változtatta a törvényszék dön
tését és ugy Ítélkezett, hogy egy évre 

terjedően tiltja ki a jogszigorlót 
a miskolci törvényszékről.

A Demokrata-párt vasárnapi 
nagygyűlése a Vigadóban

Ezrekre menő tömeg vett részt a gyűlésen

Fellner András 
kényszeregyezségi ügye 

a törvényszéken
A Katholikus Lexikon kiadási jogát 

Bangha páter vette meg tőle
A ludapesll törvényszéken Kunst Géza dr. 

biró érdekes kényszeregyességi ügyben tartott 
tárgyalást: Fellner András, a lalnzi vadaskert- 
ben meggyilkolt Schafftncr Kitty férjének 
kónyszercgycsségi ügyével foglalkozott a tör
vényszék.

Nagyon érdekesek ennek az ügynek a rész- 
latéi. Fellner 1029 őszén elhatározta, hogy Bu
dapesten telepedik meg és könyvkiadással fog 
foglalkozni.

Megvásárolta a Próféta könyvkiadó válla
latot,

■melynek tulajdonosa Horti Gcnál Tibor volt.
Amikor a vállalatot megvette, " " 

csupán arról volt tudomása, hogy 
adónak 4000 pengő adóssága van. . ....... ..
kifizetése után Horti Gcnál átadta az üzletet és 
külföldre utazóit. Fellner pedig Kimaradt a 
vállalat könyvelőivel és amint utóbb kiderüli, 
körülbelül

40—50.00 pengő br nrrn vallott és eltitkolt 
adóssággal.

Minthogy az flzletálvevö felelős jogelődje tar
tozásaiért, Fcllnernek ahelyett, hogy tervei 
megvalósításával törődött volna, a hitelezők 
rohamával kellett foglalkoznia. Majdnem ösz- 
Mcs készpénzét.

.15.000 pengői fel kellett áldoznia
erre a célra, úgyhogy forgótőkéjének jelenté
keny része elveszett.

Fellner azonban nem hagyta magát, nagy
szabású vállalkozásba fogott. Összeköttetésbe 
került

Péter Bangha Béla Jezsuita házfőnökkcl. 
akit sikerült rávennie arra, hogy Katholikus 
Lexikon cím alatt a páter szerkesztésében ter
jedelmes munka Jelenjen meg. Az előkészüle
tek megkezdődtek. A miinek 1929 karácsonyán 
kellett volna megjelennie, a szerkesztőbizott
ságtól nsonbon nagyon gyéren futottak be a 
kéziratok, úgyhogy

Fcllnernek 
« könyvki- 

A vételár

a mű megjelenése, amelyre pedig 40.000 
pengő értékű megrendelés érkezett be, 

egyre késett.
Közben Fcllnernek havi 2000 pengő üzleti ki
adása volt, nini végeredményben oda vezeteti 
hogy Újabb anyagi zavarok léptek fel, noha 
Fellner igazi üzleti élelmességgel és ügybuz- 
Rósúggal intézte ügyeit.

A Katholikus Lexikon készítése alatt Feli- 
ncr kiadta Harsányt egri kanonok, rábapatom 
plébános egyházi szerzőnek

Az elragadott herceg
cimü müvét, amely Árpádházi Szent Imre ki 
rályfiról szól és amely műhöz Seréül Jusztintól 
hercegprímás irta az előszót. Ez a munka e; 
év februárjában jelent meg, hat hét alatt elfő 
gyott és újabb kiadása most van folyamatban 

Mindez azonban nem volt elegendő arra, 
hogy Fellner fizetésképtelenségét megakadá
lyozza. Ez év májusában már nem tudott köte
lezettségeinek eleget lenni és minthogy a Katho
likus Lexikon még mindig nem jelent meg.

tárgyalásokba bocsájtkozott Rangba páter
rel, aki azután a munka kiadási jogát meg

vette tőle.
így azután a lexikon első kötele ez év novem
berében mégis napvilágot fog látni.

Ezekután kérte meg Fellner innga ellen n 
kényszeregyességi eljárási, amelynek során be
terjesztőit mérlege szerint 60.000 pengő tartó 
zásával szemben 20.000 pengő vagyona van

Fellner 25%-oa cgyességl njánlatot tett, 
azonban az Országos Hitelvédő Egylet előtt 
megtartott tárgyaláson nem tudta megszerezni 
az egyesség megszavazásához szükséges több
séget.

Vasárnap délelőtt tizenegy órakor a Nemzeti 
Demokratapárt a Vigadó termeiben demon
strációs nagygyűlést tartott. Hatalmas tömegek 
vonultak fel már jóval az ülést megelőzőleg a 
Vigadó nagytermébe, nmely szűknek bizonyult 
a megjelentek befogadására, úgyhogy teljesen 
megtelt a lépcsőhóz, sőt a földszinti előcsarnok 
is választópolgárokkal. Az egyes kerületi szer
veretek és a különböző foglalkozási ágak kü
lön jelvényekkel vonultak fel és amikor tizen
egy órakor a nagygyűlés szónokai: Bródy Ernő, 
Fábián Béla, Gól Jenő és Pakots József felvo
nultak a szónoki emelvényre, az egybegyült kö
zönség hatalmas tapssal és éljenzéssel fogadta 
őket.

BRÓDY ERNŐ
országgyűlési képviselő nyitotta meg a nagy- 
'vülést és a Nemzeti Demokratapárt nevében, 
üdvözölve a megjelenteket, azzal kezdte beszé
dét, hogy aggasztóan sulyos a helyzet, Itt 
többé semmiféle injekcióval nem lehet segíteni. 
A cél az, hogy ez a mostani rendszer, amely el
szívta a polgárság életerejét, a polgárság öntu
datának feltámadásával ömöljék össze. Majd 
beszélt a fővárosi törvényről és azt hangoztatta,

hogy a fővárosi egyesült kormánypártok, 
amelyek a azolgalelküség jármába Igyekez
tek hajtani ezt a milliós polgárságot, most 
arra készülnek, hogy odaszállítsák a kor
mány ölébe a polgárság szavazatait és rend

szer-imádatát.
A kisiparos, a kiskereskedő, a kishivatalnok,A kisiparos, a kiskereskedő, a kishivatalnok, a 
kispolgár és minden kisember egyetlen közös, 
harmónikus hadseregben vonuljon fel a saját 
igazáért, valamennyiük életének jogaiért, mű
helyeikért, bolthelyiségeikért, magukért, család
jukért és gyermekeik boldogabb jövendőjéért.

A nagy éljenzései kisért beszéd után
PAKOTS JÓZSEF 

emelkedett szólásra, nki azzal kezdte, hogy a 
kereskedői boltok, nz ipari műhelyek, a szegé
lyes íróasztalok óriási romhalmaza mered elénk. 
Még élnek, de nz élet esztendők óta egyre in
kább csak agónin, láz és pusztulás

Az a rendszer, amely tlr évvel ezelőtt bir
tokába vette ezt az országot, tönkretette ■ 

lelki és anyagi javakat.
És minhogy a kormány a polgári társadalom

minden rétegéből: iparosból, kereskedőből, la- 
teinerből kipréselt már minden adófíllért, a 
tisztviselők fizetését akarja csökkenteni, hogy 
ezzel talán a kistisztviselők vagy gyermekének 
lábáról akarják lehúzni a cipőt? Ez nem lehet 
a kibontakozás útja. S éppen azért ébredjen a 
polgári társadalom öntudatra.

GÁL JENŐ
országgyűlést képviselő az ország sulyos gazda- 
dasági válságáról beszélt. Megállapította, hogy 
ott,

ahol több mint felét teszik ki a személyi 
kiadások, ott már nem lehet segíteni, csak 

az egész rendszer megváltoztatásával.
Ha a polgárság most talpon lesz, elpusztul az a 
városháza, amelyet a mostani rendszer épített 
fel, és felépül az uj városháza, amelyet a pol
gári akarat és a tisztességes polgári munka kö
vei tesznek ledönthctetlcnné.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után
FÁBIÁN BÉLA

következett, akit percekig tartó tapssal és él
jenzéssel fogadott a közönség. Azzal kezdette, 

hogy erre az országra tíz év alatt tíz sulyos 
csapást mért a mostani rendszer, amely 
bebizonyította a kormány teljes gazdasági 

tehetetlenségét.
918 millióra növesztették meg állami költség
vetésünket, azzal a 456 millió pengővel szem
ben, amelyet néhány évvel ezelőtt a szanálási 
főbiztos Jeremiás Shmidt mint maximumot ál
lapított meg. Emellett azonban a községi ház
tartások terheit is a békebelivel szemben há
romszorosra emelték fel.

Beszéltek ezután a dugsegélyekről, felhozta 
» Társadalombiztosító sulyos terheit, majd is
mertette a demokratapárt parlamenti munká
ját és azzal fejezte be szavait,

hogy fel kell készülni nagy harcra és azok
kal legyen a polgárság együtt a harcban, 
akik eddig együtt voltak vele a bajban. 

És legyen mindenki a saját szent ügyének har
cosa, mert akkor el tudják seperni a gyűlölet po
litikájának minden emlékét a városházáról.

Percekig tartó éljenzés közepette fejezte be 
beszédét Fábián Béla, akit azután a lelkes tö
meg vállaira vett és ugy vitték le az utcára az 
olt összegyűlt ünneplő tömeg közé.

CAFÉ -0-
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300.000 pengőt
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ELEKTRA
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n 1 mintatérnél 
megnyíltak 

Márta Tsrésta-uoba, modem 
terem, francia- éa angoistílű 

korhű csillárok
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Franciaország aggódó 
kérdozősködései Angliában
Fél, hogy a hitlerista Németország a Versailles! béke
szerződés revízióját és a jóvátéteü összegek fizetésére 

moratóriumot fog követeini
London, október 12.

(A Hétfői Napló telefonjelentése.) A Dally Telegraph mai száma szenzációs po
litikai eseményről ad hírt. Az angol lap tudósítása arról számol be, hogy a francia 
kormány a legközelebbi jövőben bizalmas jegyzékkel fordul Angliához. Franciaor
szág ebben a jegyzékben arra vonatkozóan vár választ Angliától, hogy a brit biroda
lom milyen álláspontra helyezkedik abban az esetben, ha

Hitlerek választási győzelme visszahatással lesz a német külpolitikára. 
Franciaország különösen Angliának arra vonatkozó magatartását tudakolja, 

miként vélekedik Németországnak arról a várható és valószínű követe
léséről, hogy a Versailles! békeszerződést revízió alá vegyék.

különös tekintettel annak Danzlgra és a lengyel korridorra vonatkozó részeire. De 
Igen érdekli Franciaországot az is, hogy mit szólna Németországnak olyan kéréséhez, 
hogy

a jóvátétel! fizetések teljes összegére, vagy annak egyes részeire morató
rium adassák.

Angliának válaszjegyzékében a leszerelés kérdésében elfoglalandó álláspontját is le 
kell szögeznie.

Ugy a francia, mint az angol diplomáciai körök a legnagyobb érdeklődéssel fogad- 
ták a Dally Telegraph hirét és nagy Izgalommal várják Anglia válaszát.

kel dolgozott, akik a legkülönbözőbb köl
csönügyletek lebonyolításában vettek részt. 
Zálogjegyeket és értéktárgyakat vettek át 
az igazgatók, hogy ezekre az értékekre köl
csönöket folyósiUűöak. Eljárásuk azonban 
a legtöbb esetben az volt, hogy

az átadott értékeket, még a zálogcédu
lákat is ujból elzálogositották

és az ügyfeleknek nem adták át az elzálo
gosított tárgyak után kapott pénzösszeget.

Szerdán két bűnvádi följelentés érkezett 
a két bankigazgató ellen. Az egyik följe
lentő egy tízezer pengő értékű, XVI. szá
zadbeli ónémet festményt adott át a válla
latnak, hogy kölcsönt szerezzenek rá. Ami
kor a megbízó megtudta, hogy 2500 pen
gőt Harmathék felvettek a képre és a pénz
összeget nem adták át neki, a rendőrség

segítségét kérte. Ekkor aztán kiderült, hogy 
Ilarmath és Márkus .

visszaváltotta a képet, amely a 2500 
pengőnél jóval nagyobb öszseget kép
visel és azzal együtt külföldre utaztak.

Az első feljelentést több hasonló panasz is 
követte és amikor a rendőrség meggyőző
dött róla, hogy a két bankigazgató valóban 
megszökött, rádió utján értesítették a bé
csi rendőrigazgatóságot, mert a jelek sze
rint Harmath és Márkus az osztrák fővá
rosba menekültek.

Vasárnap délelőtt kiadták a két megszö
kött igazgató ellen az elfogatóparancsot. A 
rendőrség a Bálvány-utcai helyiségben tar
tott házkutatás alkalmával egész sereg zá
logcédulát talált, ami kétségtelenné teszi, 
hogy a két eltűnt igazgató sok embert ká
rosított meg furfangos módszerével.

Magyar származású a brazíliai 
forradalom győzelmes fővezére

Vargas tavaly nyáron Budapesten járt rokonainál

A halottashoz boncotoasztalhn 
lőtte magát tőbe egy cipész

Szombathely, október 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) Borzalmas öngyilkosság ügyében 
indítottak nyomozást a szombathelyi ható
ságok, azonban még nem tisztázták, hogy 
mi áll az öngyilkosság hátterében.

Tóth Ferenc herényi cipészmester
tegnap ünnepelte huszonnegyedik szü

letésnapját.
Nagy mulatozást csapott s a késő éjszakai 
órákig a legjobb hangulatban volt együtt 
barátaival. A mulatság után hazatért, több

levelet irt, majd elindult lakásából a köz
ség halottasháza felé. Felfeszitette a halot
tasház ajtaját, belopódzott oda,

végigfeküdt a boncoló asztalon és ott 
főbelőtte magát.

Reggelre találtak rá Tóth Ferencre, aki ek
kor már

halott volt.
Az öngyilkosság felfedezése után megta

lálták Tóth Ferenc búcsúleveleit, amelyek
ben azonban nem tesz említést az öngyil
kosság okáról.

A forrongó délamerikai eseményekkel kap
csolatban néhány nap óta egy uj név bukkant 
fel a külföldi táviratok tömegében. A hírek, 
amelyek a brazíliai forradalomról számolnak 
be. a kormánycsapatok ellen vonuló tömegek 
élén, egy

Vargas nevű vezért emlegetnek.
ö az, aki a brazíliai forradalmárok felkelését 
előkészítette és most. — legalább is az eddigi 
jelentések azt mulatják, — nagyon sok esélye 
van a végleges győzelemre Vargas eddig a dél
amerikai köztársaságok egyik legapróbbikának: 
Hio dél Sül államnak élén állott, de agylátszik, 
megirigyelte a diktátori rangot és most ezt a 
pozíciót szeretné elnyerni.

Brazília igen messze van Magyarországtól. Se
nor Vargas személye mégis közelebbről kell, 
hogy érdekeljen bennünket. A brazíliai fölkelők 
vezére ugyanis

magyar származásit, apját, aki kora fiatal
ságában vándorolt ki az Óceánon túlra, 

Vargyas Kálmánnak hívták.
Egész rokonsága Budapesten, illetve Magyaror
szágon él és a brazíliai államférfiu állandó le 
vclezésbcn áll velük. Vargas már kint született

Délamerikában, egészen asszimilálódott apja uj 
környezetéhez és kitűnő szervező ereje hama
rosan a politikai pályára terelte.

Igen érdekes például az, hogy
Vargas a múlt év nyarán Budapesten Járt, 
hogy Magyarországon elő rokonnit meg

látogassa.
Nyolc napot töltött Budapesten. Kr. egyik du
maparti hotelben lakott, vacsorázni pedig a 
margitszigeti Ncuiyork étterembe járt. Érkezés*  
előtt néhány nappal a bécsi brazíliai követség 
egyik titkára jött Budapestre. A titkár felke
reste a hotelen kívül az étterem igazgatóját is, 
kérve, hogy magasrangu vendége számára min 
den este asztalt rezerváljon.

A kövclségi titkár a következő szavakkal kon
ferálta be az érkező államférfit:

— Nagy ember ő Brazíliában, de Igen ha
mar még sokkal nagyobb ur lesz!

Az étterem igazgatója, aki természetesen Bu
dapesten nem lehetett ennyire pontosan infor
málva, a délamcrikni eseményekről, nem tudta 
mire vélni ezt a diplomatikus kijelentést. Most 
azután a brazíliai forradalom kitörése igazolja 
a köuetségi titkár jóslatát.

Szállója közben lezuhant a 
nyújtóról a Royal Orfeumban 

egy világhírű artista
Szombat este artistaszerencsétlenség tör

tént a Royal Orfeumban a
zsúfolt nézőtér szemeláttára.

A műsor főattrakciója, az Ivanovnégyes 
egyik tagja éppen a főprodukcióját, a dup
la saltót akarta teljesiteni. Az artista meg 
is csihálta a sáltól, azonban

a nyújtón levő másik társa kezéből ki
csúszott és a színpadra zuhant.

A közönség csak ezt a pillanatot láthatta, 
mert a következő másodpercben a füg
gönyt leengedték és Árvay igazgató kilé
pett a függöny elé és a következőket mond
ta a közönség megnyugtatására:

— Sajnálattal kell bejelentenem ezt a 
balesetet, amely szerencsére csak könnyebb

természetű. Aggodalomra semmi ok nincs: 
Ivanov ur eszméletnél van.

A mentők boszorkányos gyorsasággal je
lentek meg a Royal Orfeumnál és a sze
rencsétlenül járt artistát pillanatok alatt 
első segélyben részesítették, majd elszállí
tották a Szent István-kórházba. Érdeklőd
tünk a Royal Orfeumnál az artista állapo
tát illetően, ahol a következőket mondták:

— A mentők gyorsaságán múlott, hogy 
nem történt komolyabb baj, Ivanov, aki a 
világhírű bolgár artistacsoport tagja, már 
aránylag egészen jól érzi magát. Nem tört 
el semmije, ellenben több helyen zuzódást 
szenvedett. Holnap már fel is lép a műsor
ban.

Megszökött a fővárosból két 
»baukígazgató«

Magukhal vitték egyik ügyfelük nagyértékü festményét
Vasárnap délben a főkapitányság megke 

resésére a vizsgálóbíró elfogatóparancsot 
adott ki Harmath Ákos és Márkus Zoltán 
bankigazgatók ellen, akik a múlt hét szer
dáján eltávoztak Budapestről és azóta nem 
adtak magukról életjelt, közben pedig ki
derült, hogv a Budapesti Ipari, Kereskedel
mi és Mezőgazdasági Bank Bt. két igazga
tója

snlyos bűnügyi felelősségrevonds elől 
látták szükségesnek az elmenekülést. A 
Bálvány-utca 8. szám alatt lévő bankválla
lat, amely 1904-ben alakult és amely va
luta, deviza és kölcsönüzlctck lebonyolítá
sával foglalkozott, 1920-ban felszámolt A

bankkeretet, vagyis a cégnek a címét meg
vásárolta Harmath Ákos és Márkus Zoltán, 
két fiatal magánhivatalnok, akik ettől kezd
ve bankigazgatók leltek és elkezdtek min
denféle kölcsönüzleleket lebonyolitani. A 
Pénzintézeti Központba nem vették fel az 
intézetet, mert a hatvanezer pengőben 
megállapított alaptőkéjüket természetesen 
nem Űzették be és aranymérleg kimutatást 
sem tudtak elkészíteni. A Pénzintézeti 
Központ október 15-ére adta az utolsó ha- 

Iladékot a vállalatnak a feltételek igazoló 
sóra, de még a határidő letelte előtt kipat
tant a botrány.

A hangzatos cimü vállalat több ügynök-

4+4=5
Hétfőn, Kedden és Szerdán
— Csak ezen a 3 napon —

Női Fehérnemű
Propaganda Árusítás
Egész finom kivitelű csipkés és 
hímzett női hálóingek, kombinék, 
ingek és nadrágok kiváló batiszt- 
sifónból, szines nansukból és Crépo 
de Chinből. továbbá díszes és egy

szerűbb női pijamáknál

2 darab vételénéi 
3 darabot

szolgálunk ki 
bármelyik minőségünkből

Menyasszonyi kelengyék 
kiegészítésére a legjobb 

alkalom

Calvin-ter 7 
Andréssy-ut 4 

Vámház. körút 6 
Jézsef-kBrut 28
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A Kozma-párt akciót 
indított a fővárosi válasz 

tások elhalasztásáért
Csak júniusban lesz a fővárosi választás ? —Nagy 

csatározások a kulisszák mögött
Bár minden fővárosi párt erősen készü

lődik a választásokra, politikai körökben 
mégis egyre konkrétéül) formában beszél
nek a fővárosi választások elhalasztásának 
lehetőségéről. A Hétfői Napló munkatársa 

teljeaen beavatott körükből
azt az információt kapta, hogy a kormány 
városházi pártjának vezetői a kulisszák 
mögött rendkívül erős küzdelmet folytatnak 
a választások elhalasztása érdekében. Sci
tovszky Béla belügyminiszter többizben is 
ugy nyilatkozott, hogy a fővárosi választá
sok kiírására decemberben feltétlenül sor 
kerül, de

a kormány városházi pártjában e ki
jelentének ellenére is állítják, hogy de

cemberben nem lesz választás.
A Hétfői Napló munkatársa beszélt a kor
mány városházi pártjának egyik Igen elő
kelő tagjával, nki ezeket mondotta:

—- Végleges döntésről még nem lehet be
szélni. Annyi bizonyos, hogy a belügymi
niszter meg n karja decemberben tartatni a 
fővárosi választásokat, de az is bizonyos, 
hogy

■ Jelenlegi súlyos gazdasági viszonyok 
között egyetlenegy polgári pártnak 
lem lehet érdeke a választások lefoly
tatása és az alantas szenvedélyeknek a 

felizgatása.

Az R. 101 katasztrófája szeren 
eset hozott egy többszörösen 

körözött embernek
Önként jelentkezett az egyetlen szemtanú és — amnesztiát kapott

London, október 12.
A Reuter-lroda tudósítója Beauvaisban 

beszélgetést folytatott uz ungol léghajósze
rencsétlenség egyetlen szemtanújával, Ba- 
boullle György francia földmivcssel. Ra-
bouillet a rendőrség különböző büncselek- 

' tnények miatt kereste, de most
megígérték neki, hogy nem kap bünte
tést, lm önként Jelentkezik és elmond

ja, amit látott.
Babouillc erre, előkerült és elmondta, hogy 
a kérdéses éjszakán két óra tájban ép egy 
dombon tartózkodott, amikor egész közel
ben megpillantotta a léghajót. Az R. 101. 
láthatóan erősen küzködött u széllel és bár 
a motorok teljes erővel működtek, igen 
lassú tempóban közeledett.

— Hirtelen — mesélte tovább Babouillc — 
a léghajó süllyedni kezdett,

egy kissé újból felemelkedett, majd megint 
lassan, lefelé billent orral, a földre eresz
kedett. A léghajó elü'ső részének az alsó

PANASZOK A HATÁRSZÉLRŐL
Adóbajok és patkánymizéria Sátoraljaújhelyen

Sátoraljaújhely, oklóben tj.
Panaszok Sátoraljaújhelyről... Az újságíró 

tollhegyre veszi a panaszokat, amelyek szájról- 
Srájra járnak a városban. Sok a följegyezni 
való.

♦
Adóbnjókról beszélnek a legtöbbet és ezek
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amivel egy ilyen választás jár. A kormány
nak tehát, amennyiben a választások el
halasztására szánná rí magát, kétségkívül 
volna jogcíme olyan törvényes Intézkedés 
foganatosítására, amely későbbi terminust 
tűz ki a fővárosi választások kiírására. Az 
uj fővárosi törvény nem mondja ki teljes 
határozottsággal, hogy az uj választásokat 
még ebben az évben ki kell írni. Az a tör
vény azonban, amely az 1929. december 
31-én lejárt mandátumokat 1930 végéig 
meghosszabbította, érvényben van és igy

a közgyűlés felének az újraválasztása 
mindenképen esedékessé válnék.

Ebből a célból tehát uj törvényt kell hozni.
Ez az információ, amelyet — ismétel

jük — a kormánypárt egyik igen előkelő 
tagjától kaptunk, csak lehetőségként szá
mol az uj választások elhalasztásával, de 
nem kétséges, hogy

a kulisszák mögött erélyesen folyik a 
harc a választások elhalasztóra érdeké

ben.
ügy tudjuk, hogy félesztendős halasztásról 
volna szó és (gy az uj fővárosi választáso
kat a jövő év júniusában imák ki. Ez 
mindenképen végleges terminus volna, mert 
hiszen 1931 Júniusában az egész törvény- 
hatósági bizottságnak lejár a mandátumn, 
még a régi fővárosi törvény alapján is.

Ebben 
történt 
lángok 
robba- 
sokkal 

r már

felülete érintette legelőször a talajt, 
a pillanatban borzalmas robbanás I 
a léghajó elülső részében és rögtön / 
csaptak ki a burkolatból. Két ujabb 
nás követte az elsőt, de ezek mór i 
gyengébbek voltak. A léghajó ekkor 
teljesen lángokban állott. Segélykiáltáso- 
knt hallottam, de senkit sem láttam kilépni 
a léghajóból. Ekkor körülbelül szár méter
nyire voltam a szerencsétlenség helyétől, de

■ hőség még Itt is tűrhetetlen volt.
Elvesztettem a fejemet és amilyen gyorsan 
csak bírtam, elszaladtam. Közvetlenül a ka
tasztrófa előtt a léghajó még szépen ki volt 
világítva és jól meg lehetett különböztetni 
az éjszakában a kabinablakok fénylő pont
jait. Amikor a léghajó a földet érintette, a 
világosság nyomban kialudt,

a hajótest közepén kettévált 
és néhány másodperc múlva a motorok 
működése is megszűnt.

közül n legkirívóbb egy ismert kőművesmester 
esete. A kőművesmester 1078 pengő adóhátra
lékban volt. A városban alig van építkezés, a 
kőművesmesternek alig van jövedelme. Részlet
fizetési kedvezményt kért. De még ez se segí
tett rajta, megakadt a fizetéssel. Jött a fogla
lás. Lefoglalák a bútorait, 18 kötet lexikonját.

Azután
Jött a végrehajtó

és el akarta vinni a holmikat. A kőművesmes
ter felesége nngynehezen összeszedett szűz pen
gőt, elvitte az adóhlvata'ba » kérte fogadják el 
addig, amíg újra fizethet, de bútorait ne vigyék 
el. A pénzügyignzgntó nem volt otthon, a he
lyettesei néni adták meg a haladékot. Az elke
seredett ember kijelentette, hogy nem engedi 
elvinni a holmijait. A végrehajtó fuvarosért 
ment és

rendőröket la hozott magával.
Ar adós odaáll! az ajtóba s végső elkeseredésé
ben elleniéin. A rendőrök nem sokáig tétováz
lak, parancs — parancs, a kőművesmestert 

zsinegekkel megkötözték,
nr egyik rendőr vigyázott rá, n másiknak a 
felügyelete alatt pedig átszállították a bútoro
kat és a könyvöket.

*

Szt. ROitus lOhsosfflrdű hatosa

.Másik eset. Egy másik iparosnál Is foglalás 
volt. Elvitték a nélkülözhető holmikat. Az ipa
ros egyik gyereke — mit ért egy ilyen gyerek 
a végrehajtási joghoz? — a végrehajtóhoz for
dult és panaszos hangon mondotta:

— Bácsi, ne tessék elvinni a díványt! Min 
fog aludni a Bözsi ke?

Talán
a bácsinak Is fájl a szive,

de azért mégis elvitte a díványt. A díványt, 
•mely mellesleg alig ért 5 pengőt.

De nemcsnk nz adókkal van baj. hanem sok 
a panasz a vágóhíd miatt is. A hatóságok sokat 
foglalkoznak most az általános patkányirtás 
problémájával. Nem ártana, ha Sátoraljaújhe
lyen is körülnéznének az illetékesek. A belügy
miniszter hozzájárult ahhoz, hogy Sátoraljaúj
helyen

uj vágóhíd és jéggyár
épüljön félmillió pengős költséggel. Jóllehet a 
földmivclésügyi miniszter rendeleté szerint 
vágóhídi bevételek ....................
gólhatnak, a városi 
vágóhídiéi azokat 
építkezés céljára 
szemléltető módon

______  __________ _____ a 
csak vágóhídi célokat szol
közmüvek mégis elvonják a 
az összegeket, amelyek az 
szükségesek. Most azután 

mutattuk meg.
a sátoraljaújhelyi mészárosok, 

milyenek az állapotok a vágóhídon. A mészá
rosok küldöttsége odnállt egy szekérrel a me
gyei székház és a városház elé. A szekéren egy 
borjú volt, amelyet a hütöházban megrágtak a 
patkányok. Ilyenek nz állapotok Sátoraljaújhe
lyen, ahol

a vágóhídon hemzsegnek a patkányok.
A városban most nagy érdeklődéssel várják, mi
kor keiül sor a mizériák megszüntetésére.

Vasipari sztrájk készül 
Németországban

Berlin, okóber 12.
(Hétfői Napló tudósítójától.) A berlini fém

munkásság meghízottal vasárnap délelőtt ringj1 
értekezletet tartottak, hogy állást foglaljanak a 
döntőbíróság úttal elhatározott 6—8 százalékos 
bérleszáltitás kérdésében. Az értekezleten több 
ezer bizalmiférfi jelent meg. A fémmunkásszö
vetség elnökének. Rich Ulrichnak beszámolója 
után — Rich képviselte az egyeztető tárgyaláso
kon a fémmunkásokat — beható vita kezdődött, 
amelynek során minden egyes szónok azt han
goztatta, hogy

a döntés elfogadhatatlan.
Az értekezlet ezután egyhangulag határozatot 
fogadott el, amelyben kimondja, hogy

a szervezett fémmunkásság küldőiét eluta
sítják a bérleszállltásL

Elhatározták azonkívül, hogy hétfőn 
szavazást rendeznek a kérdésről a berlini 

fémipari Üzemekben
és közvetlenül a munkások véleményét kérik: 
elfogadják-e, vagy sem a tervbevett bérleszálli- 
tást.

A bizalmi-értekezleten megnyilvánult hangu
latból ítélve, valószínűnek Játszik, hogy a vas
ipari sztrájkot nem lehet elkerülni.

A magasfrekvenciás sugarak 
az egészség szolgálatában

Aki a nvugati kullurállamokban utazik, cso
dálkozva látja, hogy szegény, gazdag családok
nál egyaránt mily rohamos módon terjed a mn- 
gasfrekvenciás készülékek használata. Ma már 
megközelítőleg húszmillió készülék van forga
lomban. A házi használatra forgalomba hozott 
készülékek könnyen kezelhetők s mint számta
lan német professzor megállapította, használata 
teljesen veszélytelen s káros hatásokat semmi
féle esetben nem okozott. A magasfrekvenciás 
besugárzás egy uj, modern, tudományos elektro- 
therápiai kezelés, mely a betegségeket desor- 
ganizálja, az idegeket, a vérkeringést s az egész 
emberi organizmust helyes Irányban szabá
lyozza, miáltal uj egészséget, életerőt, fiatalsá
got és szépséget fejleszt és fokoz. Különösen 
páratlan eredményeket figyeltek meg rhetinia, 
lsehias, csuzos cseleknél. Bénulásoknál legtöbb 
esetben már hetek alatt is mutatkozott hatás, 
sőt számtalan esetben oly rendkívüli helyzetek
ben, hol már semmiféle gyógymód nem hasz
nált, a magasfrekvenciás besugárzások teljesen 
meggyógyították a beteget. Fogyásoknál, influen
zánál s ar összes idegbajoknál feltűnően gyors 
eredmények voltak elérhetők. E besugárzások 
ugy a beteg, mint egészséges szervezetnek hasz
nára válnak. A mngnsfrekvcnclós készülékeket , 
méltón korunk legnagyobb találmányai koré 
sorozhatjuk!

Magyar gyártmányú teherautók 
és autóbuszok eladásának 

kiterjesztése
A nyomasztó gazdasági helyzet a magynr 

autókereskedők körében is érezteti kóros kiha
tását. Az általános gazdasági leromlás folyo
mányaként az autószükséglet is lefelé haladó 
irányzatot mutat, amely szomorú tünet, vég
eredményben jőnevii üzletek megszűnését és 
szorgos munkáskezek kenyerének elvesztését 
idézi elő. Ilyen körülmények között örömmel

kell üdvözölni minden olyan intézkedést, amely 
alkalmas arra, hogy az autóeladást lehetősége
ket növelje. A magyar kir. állami vas-, acél- és 
gépgyárak, amelyek a magyar teherautó- és 
autóbuszgyártás terén vezető szerepet töltenek 
be, a helyzet tudatában és áthatva a megsegítés 
szükségességétől, olykép kívánnak az autókeres, 
ködöknek támogatást nyújtani, hogy kellő üzleti 
megalapozottsággal rendelkező hazai autókeres
kedő cégeknek a mindenképpen jól bevált 
MÁVAG jelzésű teherautó- és autobuszgyúrlmú- 
nyaik eladását lehetővé teszik. Ezzel az intéz
kedésükkel elősegíteni vélik annak a célnak nr. 
elérését, hogy az autókereskedők üzletkörüket 
bővíthessék és ezáltal alkalmazottaik exiszten- 
cláját jobban bizlosithassák.

O Sötét utakon... A jó zseblámpa legfőbb 
kelléke természetesen egy jól működő és meg
bízható szárazelem. A jó szárazelem legfőbb 
tulajdonsága pedig az, hogy jó magáhoztérö 
------------ xtxv ».x----- x—. lopjon Efen kav(,lel. 

PERTRIX szárazelem 
mértékben. Zsebelem 
arra, hogy PERTRIX 
szalmiák- és savmen-

(regeneráló) képességgel 
menyeknek a közismert 
felel meg a legnagyobb 
vételénél tehát ügyeljen 
gyártmányt kapjon, mert . .. _______
tes. magáhoztérö, raktározható és ezért a leg
gazdaságosabb szárazelem.

Budapesti lóversenyek
Thank you nyerte a Szent 

László dijat
Nagy közönség nézte végig a vasárnapi ver

senyeket. A fokozott érdeklődés különösen a 
kétévesek legértékesebb küzdelmének, a Szent 
László-dijnak szólt, amely erre teljes mértékben 
rá is szolgált, miután évek hosszú sora óta nem 
voll olyan nagyszerű mezőnye, mint az idén. 
A verseny startjánál megjelent a legfiatalabb 
éviárat valamennyi kitűnő képviselője s közü
lük a várakozásnak megfelelően a Lesuári mé
nes nagyszerű csődöre, Thank you, győzött 
Kapitány és Zápolya ellen. Nagy meglepetést 
okozott Dagger érthetetlen rossz futása és Ka
pitány pompás szeroplésc. A nap főszámát ér
dekes versenyek vették körül s mig ezek egy 
része nem várt eredménnyel végződött, más
része a favorilok győzelmével állította helyre 
az egyensúlyt. A részletes eredmény a .követ
kező- ’

I. futam: 1. Tonelles A. Szigetvár (5) Gutái. 
2. Rendek (1%) Csuta. 3. Wotan (4) Schejbal. 
F. m.: Korcsa, Pásztó, Haló, Kamerád. •/< h, 
3 h. Tot.: 10:88, 19, 14, 19. — II. futam: 1. Gr. 
Wenckheim D. Pártütő (8) Balog. 2. Pici (5) 
Lyneh. 3. Bandita (8) Schejbal. F. m.:'Vágjad, 
Tárnok, Királyleány, Emlék, Kitáblázás, Nem, 
Tavasz. Napamasszony, Vcrity, Százszorszép, 
Süsü, Goodluck, Bonyodalom, Lesbia, Molalko. 
»/< h., nyakh. Tot.: 10:127, 115, 27, 81. — ni. 
futam: Szent László-dij. 1. Lesvári ménes 
Thank you (5:10 reá) Balog. 2. Kapitány (10) 
Schejbal. 3. Zápolya (5) Esch. “ ‘
Semper. Dagger. Little Nubian. 
Tot. 10:16, 13, 21, 16. — IV.
Wenckheim D. Vacak (8:10 reá) Schcjból. 2. 
Daloló (4) Csuta. 3. Blondella (2H) Péter. F. 
m.: Da capo, Pezsgő, Martlnsberg. 2 h., nyakh. 
Tot.: 10:19, 17, 27. — V. futam: 1. Gr. Pejacse- 
vich J. Mungó (4) Gutái. 2. Severina (10) Klim- 
«cha. 3. Toto (8) Csapiár. F. m.: Renaissance, 
Nebuló, Zsarnok, Sans couer, Mármaros, Clpou, 
Knllisto. Hadúr, Annából. 1S h., fejh. Tot.: 
10:52, 21, 39, 49. —VI futam: 1. Jeszenszky E. 
Lelkem (2) Schejbal. 2. Obsitos (5) Csuta. 3. 
Tamarisk (4) Klinscha. F. m.: Kobenzl, Csopak, 
Daruvér, Héra, Szlgliget, Hetykeleány. ’/< h., 
»/*  b. Tot.: 10:44, 19, 33, 19.

F. m.: Siker, 
l’/« h., fejh. 

fttam: 1. (ir.

A vasárnap! pólómérkőzések. A vasárnapi 
pólómérkőzéseken két díj sorsa dőlt el. A föld- 
mivelésügyi miniszter által adományozott 
Pusrtaszentkirályl dijat a „Szigeti lovagok" 
nyerték 4:1 arányban a Redskins ellen. A Szi
geti lovagok győzelmüket a Llpcsey-Morgan 
nár villámgyors lefutásainak köszönhetik. A 
Redkins legjobbja a Mccklenburgi herceg volt, 
akit munkájában Kovács fhdgy és Windíseh- 
flraetz herceg támogatott hathatósan. A báró 
Pasnegystro-dij utolsó fordulójában a Buda
pesti helyőrségi csapat és a Red devils álltak 
szembe egymással. Ezt a mérkőzét a 2% gól 
előnnyel induló Budapesti helyőrségi csapat 
nyerte 3!^:3 arányban A Red devils hatalma’ 
tempót diktált, de játékuk ezúttal nem volt 
tervszerű és átgondolt s ezért nem érek el job’’ 
eredményt ellenfelük ellen. Befejezésül gya
korló játékot Játszott egy fehér és egy kék 
csapat, melyből 8:0 arányban a fehérek kerül
tök ki ovőzlesen.

ujabbi parcellázás 
Szí. istván-teiepen

PAlffjr térről induló Szt. Endrei HÉV. 
Szt. István-teiep SlInmAs. Kiépített 
kertváros, állami iskolával, fásltva, 
kitűnő levegő és viz.

Telkek 36 havi 
27 pengős résziéire 
Foglalt) nincs

Figyelmébe a'ánljiik Hívest dunanarü 
krrtv*  osu ik lelkeit, közmüvekkel. 
Kívánságra nrpsnekmst kaid ♦’ leívj- 
lágosi'^e ed Épltó éa larcellézó R- T. 
ÜJpeat, Renlczky-ue-a 3 Te'. M0-J4 
B-áíg. Városi iroda V. Szabadé** 1- 
tér 7. I. em. M. l-3-fg éa b-7-tf. 
vasárnap 0-1-tg.
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Jew Jvso. a híres nemet 
fllmszmdszno mesmergezie magit 

mert nem kanon szerzetest
A magyar művészköröket mélyen meg

döbbentő távirat érkezett ma reggel Berlin’ 
bői, amely azt adta hírül, hogy

Jenny Jugo, a neves német filmszínész
nő, az elmúlt éjszaka folyamán gázzal 

megmérgezie magát 
és csak a véletlenen múlott, hogy öngyil
kossági terve nem sikerült.

Jenny Jugot igen jól ismerik Budapesten, 
többször járt Magyarországon, legutóbb két 
esztendővel ezelőtt, amikor egy magyar tár
gyú német film felvételeit az Alföldön foly
tatták. A csinos, középtermetű, égöszemü 
barna ftímprimadonna őszinte rokonszenv- 
vel találkozott mindenütt, ugy, hogy öngyil
kossági kísérletének hire nagy feltűnést kel
tett.

A Hétfői Napló szerkesztősége telefonon 
érintkezést keresett a mai nap folyamán 
Jenny Jugo berlini hozzátartozóival, akik a 
majdnem végzetes próbálkozásról a kővet
kező részleteket mondották el.

A fiatal primadonna az elmúlt hetekben 
turnén volt Németország nagyobb városai
ban. Tudvalévőén az utóbbi időkben Jenny 
Jugo is a hangos filmsztárok sorába lépett 
és első talkie filmje: a „Heute Nacht even- 
tuell" mindenütt, nálunk Budapesten is 
őszinte sikert aratott. A primadonna most

■ nagyobb német városokban vendég
szerepelt 

és hangos filmjét személyesen konferálta be.
A turné azonban ugylátszik.
nem váltotta be azokat a reményeket, 
amelyeket Jenny Jugo ehhez fűzött. 

Elkeseredését csak növelte az a tény, hogy 
szerződés nélkül állott, 

semmi kilátása nem volt arra, hogy a közel 
jövőben valamelyik filmgyár főszereppel ki- 
nálja meg. A fiatal színésznőt ez annyira el-

Izgalmas választási üarc 
a pacsai kerületben

A hetek óta tartó választási harc a pacsai 
kerületben vasárnap érte kulminációját, mi
után ez az utolsó nap volt, amelyen még a 
jelöltek nyilvános népgyüléseken érintkez
hettek válaszóikkal. A választás kedden lesz 
és a pártok az utolsó erőfeszítéseket teszik 

Premier ma!

keseritette, hogy tegnap este Kurfürsten- 
dammi lakásának fürdőszobájába bezárkó
zott és

a gázkúlyháboz fotelt huzva, a karos
székbe ült, plédekkel vastagon körül
burkolta magát, majd a gázcsapot ki

nyitotta.
Jenny Jugo egyik férfi hozzátartozój-i 

program ellenére korábban érkezett haza és 
mikor n lakásba lépett, a kezét az előszoba 
egyik bútordarabjából kiálló szögben meg
sértette. A fürdőszobába sietett, hogy vérző 
sebét kimossa. Amint azonban oda benyitott, 
óriási gázszag ütötte meg az orrát, ugy, hogy 
csak

támolyogva tudott ez ablakhoz jutni. 
Az ablakot fe.ltépte. s mikor friss levegő 
áramlott a fürdőszobába, felgyújtotta a vil
lanyt. Legnagyobb megdöbbenésére 

habzó szájjal, eszméletlenül találta 
a gázkályha mellett Jenny Jugot. Természe
tesen azonnal fellármázta a házat, a mentő
kért telefonáltak, kik az eszméletlen prima
donnát az egyik közeli szanatóriumba vitték.

Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy 
Jenny Jugo állapota bar e pillanatban még 

életveszélyes, 
reményt nyújt arra, hogy a fiatal primadon
nát meg tudják menteni. Ha azonban a se
gítség csak egy negyedórával később érke
zik, ugy az öngyilkosság sikerül.

A berlini filmkörökben még az éjszaka fo
lyamán elterjed a hire Jenny Jugo öngyil
kosságának. A barátok és ismerősök részt
vevő tömege kereste fel vasárnap délelőtt a 
szanatóriumot, ahol a szép barna filmszi- 
nésznő fekszik. Jenny Jugo virágerdővé va
rázsolt szobájába azonban senkit nem en
gedtek be, mert a beteg még mindig eszmé
letlen.

a győzelemre. Az ellenzéki jelölt, Farkas Ti
bor vasárnap

valóságos diadalmenetben ment végig 
a kerület több községén

s mindenütt lelkesedéssel fogadták. Bulcsu- 
szentlászló volt az első állomás, ahol Farkat,

ál iffliitqiA tídiótvetoe&L
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Tibor beszéde után
KÁLLAY TIBOR

Nagykanizsa képviselője hosszabb beszédben 
ismertette a politikai helyzetet és különösen 
foglalkozott Bethlen István gróf legutóbbi 
beszédével és hangsúlyozta, hogy nem elég 
megállapítani a betegséget, hanem gondos
kodni kell annak orvoslásáról is. A kormány 
azonban nem alkalmas arra, hogy Magyar
országot kivezesse a mostani sulyos helyzet
ből és különösen nem alkalmas az a 
kormány, amely pénzpazarlással az állami 
költségvetésünket a hét év előtti 223 millió 
pengőről 80 millióra vitte fel. Majd hivat
kozott a nagykanizsai választópolgároknak 
az ő választása alkalmával tanúsított önér
zetes és hazafias magatartására, és arra 
hívta fel a pacsai kerület választóit, hogy 
hasonlóan tegyenek tanúságot önérzetükről 
és Farkas Tibort válasszák meg.

Ezután Farkas Tibor, a kerület képviselő
jelöltje, Gaál Gaszton, fícischl Richárd és 
Kállay Tibor kíséretében Pacsaszentmihály, 
Pacsaszentlászló, Nagyrada, Hahót és Orosz- 
lony községeket látogatta meg. ahol min
denütt óriási lelkesedéssel fogadták.

A nagyradai gyűlésen a választók lelkes 
tüntetését vitéz Hunyady László főszolga
bíró intézkedésére megzavarták., illetőleg a 
gvülés után a közönséget szétkergették, mi
után előbb azokat, akik éljeneztek, vagy

Vasárnap Bécsben eSfogták 
a Meinl-cég húszezer pengős 

sikkasztóját
Rádiókörözés alapján fogta el a rendőrség

A Meinl Gyula kávés-cég budapesti igaz
gatója följelentést tett a napokban a főka
pitányságon a cég egyik tisztviselője, Gc- 
bauer József ellen. A feljelentés szerint 
Gebauer, aki pénzbeszedéssel is meg volt 
bízva, klsebb-nagyobb összegeket vett fel a 
Meinl-cég ügyfeleitől, de

a pénzzel nem számolt el, hanem el
költötte.

A visszaélésekre igen érdekes körűimé- 
nyék között jöttek rá.

Gebauer József október 3-án eltűnt 
Budapestről.

Pár nap múlva levél érkezett Bécsből a 
Meinl-cég budapesti igazgatóságához.

Gebauer Irta ■ levelet, amelyben érzé
keny szavakkal bocsánatot kért és ker
telés nélkül beismerte, hogy tízezer 

pengőt sikkasztott.
Részletesen megírta azt is. hogyan követte 
cl a sikkasztást és levele végén arra kérte 
nz igazgatóságot, hogy ne tegyenek ellene 
feljelentést és

ne üldözzék, mert később ha jobbra 
fordul a sorsa, megtéríti a kárt.

A vállalat azonban meglelte a bűnvádi fel
jelentést és a rendőrség hozzáfogott a nyo
mozáshoz. Megállapították, hogy Ctebauer 
kezén nem tiz, hanem húszezer pengő sik
kad t el.

Ezzel egyldőbcn nyomvzni kezdtek utána 
és akkor meglepő dolgok derüllek ki. A de

közbeszóltak, letartóztatással fenyegették 
meg.

Ilahóton Mát hé Szilárd volt nagykanizsai 
plébános, akit Kállay Tibor megválasztása 
után előbb Zalaegerszegre, majd Bucsuszent- 
lászlóra helyeztek át, elmondotta Andaházy- 
ról, hogy kikergették a képviselőház üléster
méből,

mire a főszolgabíró rcászólt, hogy ne 
beszéljen a kormánypárti jelöltről.

A gyűlés után a csendőrök nyomban szét 
akarták oszlatni a képviselőket körülvevő 
polgárságot. Táncos József tekintélyes gaz
dára rákiáltott az egyik csendőr:

Takarodjon haza!
Tánczos tiltakozott az ellen, hogy a község 
utcájáról öt elkergessék,

mire a főszolgabíró utasítására a csend
őrség letartóztatta.

Természetesen ez az intézkedés nagy izgal
mat kelteit a község gazdái között.

Az erőszakosságok azt eredményezték, 
hogy Andaházy-Kasnya táborából is sokan 
átpártoltak Farkas Tibor pártjához. Antfo- 
házy-Kasnya Béla Nagyradán és Miserpni 
hirdetett vasárnapra gyűlést, azonban egyik 
helyen sem tarthatta meg, mert csupán né
hány fiatal gyerek volt kiváncsi a program
beszédére. A kerületben biztosra veszik 
Farkas Tibor megválasztását.

tektívek megállapították, hogy
Gebauer József szökése előtt pontosan 
egy hónappal, szeptember 3-án házas

ságot kötött
Egy budapesti urileányt vett feleségül és 
szökése után távirattal magához hívta 
Bécsbe fiatal feleségét.

Ezen a nyomon elindulva, orra következ
tettek, hogy az osztrák fővárosban tartóz
kodik. A rendőrség kérésére

a vizsgálóbíró elfogatóparancsot adott 
ki ellene

és az elfogatóparancsot rádión továbbítot
ták Bécsbe. Csütörtökön adták ki az elfo
gat óparancsot és most megérkezett a vá
lasz, amelyben

a bécsi rendőrség jelentette, hogy el
fogták Gebauer Józsefet.

Az elfogott sikkasztót letartóztatták és a 
törvényszék fogházába szállították, hogy 
ott várja be. a kiadatási eljárás lefolytatá
sát.

Royal Orfeum
műsora vezet!
Békebeli nngy műsor!
Béke helyárak

12 attrakció ! 12
Mindennap 2 előadás: '?4 és %9-kor.
HelyArak : 1.10, 2.20 és 2.75 pengő

Délután féltiolyárnk 3
Vasárnap 3 előadás : 8, Ml és H8-kor.
Jegyelővétel d. e. 10-tól. Tol.: J. 421-B8.
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HÍREK
— Változékony esős Idő. Kellemes, lan

gyos idő volt vasárnap s esőzés sem zavarta 
azokat, akik a késő őszi időt kirándulásra 
használták fel. A Meteorologiai Intézet prog
nózisa azonban változékony, esős időt jósol.

— Az EgyesUlt Nemzeti Párt józsefvárosi 
pártszervezete vasárnap tartotta meg körzetve- 
zolői nngyérlekezlelél. A párt eddig elírt ered
ményeiről Perby Lajos főhadnagy szómolt be.

— A bolgár király esküvője. Szófiából je
lentik: Hivatalos közlés szerint Boris király 
esküvője október 25-én lesz Olaszországban, 
ahol a fiatal királyi pár csak néhány napol 
fog eltölteni, azután hajóval hazatér Bulgá 
riába. A város mór megkezdte az előkészü
leteket a királyi pár fogadtatására.

— Két hajó Összeütközőit a tengeren. 
Brunsbüttelkoogból jelentik: Az északkeleti 
tengeri csatorna bejáratánál egy révhajó ősz-
• zciitközött a norvég Jeloe gőzössel. A rév
hajó nyomban elsüllyedt, öt ember a vízbe 
fulladt

— A KÉKOSz nagygyűlése. A Kézmüiparosok 
■ s Kereskedők Országos Szövetsége vasárnap
• iélclött a sülőiparosok székházában gyűlést tar
tott Latinak Jenő elnöklete mellett, Becsey An- 
l-il kormúnyfötanácsos, törvényhatósági bizott
sági tag hosszasabban ismertette a kézműiparo
tok és kereskedők súlyos helyzetét s nzt halt-
• ozlatta, hogy meg kell akadályozni a tőke kül
lőidre való kiszivárgását, mert abnormális ál
lapot, hogy a Svájcban elhelyezett külföldi tő
keösszegek tekintetében Magyarország a máso
dik helyen áll. Utána Weiss Konrád beszélt ar- 
i il, hogy minden magyar polgárnak össze kell 
lógni, Kovalóczy Dezső dr. a közterhek enyhité- 
■.< nek szükségességéi hangoztatta. Felszólalt még 
I llmann Jákó, Huszár Imre igazgató, Pósta 
Sindor dr. és Csepreyhy János. A budapesti Pol- 
giri Dalkör éneke után Latinák Jenő elnök be
zárta az ülést.

—A HONSz VI. kerületi csoportjának ktfzgyti- 
h se. A Hadirokkantok Nemzeti Szövetségének 
V|, kerületi csoportja vasárnap délután három
ezer hadirokkant részvételével a Reketoiv cir
kuszban tartott rendkívüli közgyűlést, amelyen 
;> városházi pártok több tagja is résztvett. A 
gvíilés szónokai sürgették a hadirokkant kér- 
< s tizenkét év után való végleges rendezéséi. 
S.-hneidcr István beszámolt n csoport évi mű
ködéséről, utána pedig dr. Hegedűs Bertalan 
határozati javaslatot olvasott fel. amely szerint 
a hadirokkantuk követelik az álláshalmozósok 
megszüntetését és kérik, hogy az ily módon 
megüresedett helyekre elsősorban hadiözvegyeket 
és hadi rokka utakat nevezzenek ki. A belügy
minisztert pedig arra kérik, hogy a székcsfővá- 
i< s tanácsánál hasson oda. hogy a HONSz 
iimhiilatórluma számára legalább húszezer 
|:rnaő évi segélyt juttassanak. A kultuszminisz- 
icrtöl pedig á7t kérik, hogy a hadirokkantuk 
gxcrmekeim k~iskoláztatását könnyítse meg az
által, hogy a lcgnlább jó rendű közép- és fel- 
síiskolás gyermekeknek tandíjai engedje el.

— A Keresztény Községi Párt szervezkedése 
.igyalföldön. A Keresztény Községi Párt An-

u . alföldön nagygyűlést tartott, melyen Ho- 
•onnay Tivadar összetartásra hívta fel a vá

lasztókat. majd Pelrovácz Gyula beszélt arról, 
hegy a keresztény városházái kell megterem
ti ni. A szónokokat néhányon közbeszólásokkal 
ikarlák megzavarni, ezekéi azonban a gyűlés 
•szlvevöi eltávolították.
— Titkári választás a budai zsidó Szentegy- 

I ben. A budai izr. Szcntcgylct október hó 12-én 
l -tott rendkívüli közgyűlése dr. Wnllesz Antal 
iinősít hitközségi titkárt egyhangúlag a Szent

vlcl titkárának választóin meg.

3ZÖHVE8UáSáR 
rendkívül olcsó árakon 

valódi nerzsp, magyar perzsa, angol velúr, 
axminsicr, moket sóz ontaiiaro, függöny, 

leriW, agyéit) nagy választékban 
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— Ha elegánsan akar ruházkodni, keresse 
i< I László Sándor férfiszabómesler kitűnő hír- 
■ vű üzletét, Rákóczi-ut 50., ahol elegáns 

rfiöllönyöket rendelésre mérték utón kél- 
-eri próbával, 60 pengőért készít a iegdivato- 
ibb őszi és téli szövetekből a legtökéletesebb 

lő vitelben és szabással
— Elloptak huszonnégy sertést. Miskolcról 

>■ lentik: Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
Miskolc közelében különös módon loptak el 
/.őpér községben egyik gazdaságból huszonnégy 
értékes lenyészserlést. A tolvajok mérgezett hús- 
1 1 megölték a kutyákat s n disznóknt pedig 
i m tudni még milyen módon, elkábilotlák. 
' tyhogy minden lárma nélkül, znjtalnnul sike- 
: <Ít nekik a nagy fnlka tenyészállatot eíszál- 
hinni. A csendőrség kérésére rádió uljón kerc- 
•”< most a tolvajokat.

mawar ttázapj- es Femkereskedeimi Rt
Budapest, V, Berlint (ér 0. To tetőn: Aut 163-07 

es vSeasrézlemezM. 
csazax. raJax os huzatok

— Figyelmet érdemlő értesítés. Az uj m. kir. 
fszlálysorsjátík első osztályú nycrcményhuzá- 
■ ii már a legközelebb pénteken, október hó 
17-ín kezdődnek. A Török A és Társa bank
ház r t. (Budapest, IV., Szervita-tér 3.) ez
úton kéri fel I. olvasóinkat, hogv a rendelést 
imm r hnladtk nélkül megküldjék, hogy még 
idejekorán elintézhető legyen. Rendelés posta- 
' látványon, levelezőlapon vagy levélben történ
hetik. Sorsjegyé rak: Egész P 24. Fél P 12. Ne- 
gyed P 6. Elérhető legnagyobb nyeremény öl- 
százezer pengő,

A pesti koldusvilág titkai
Repülő autósrazzia az álkoldusok után — Kolduláson értek 

egy háztulajdonost
Rövid híradás számolt be arról, hogy Újpes

ten egy városatya interpellálni akar az ál
koldusokról, akik ellepték a várost és saját 
kaszinójuk van.

A koldus-kérdés gondokat okoz Budapestnek 
is. A főkapitányság közigazgatási osztályán in
tézik a koldusok ügyeit. A referens tisztviselő 
előszobájában állandóan

nagy a forgalom.
Koldulási engedélyt, hivatalos nyelven: „kő- 
nyöradománygyüjtési engedélyt'' csak annak 
adnak, aki más keresetre teljesen képtelen.

Nagy tülekedés folyik a koldus-pátensért, 
mert a „bevett" koldusok nyugodtan kéregcl- 
hetnek, mig az engedélynélküli és ál-kolduso
kat üldözi a rendőrség.

Budapesten összesei! csak 286 engedélyes 
koldus van.

Annál több azonban az ál-koldusok száma. 
Ezek a legtöbbször hadirokkantaknak adják ki 
magukat. Vakságot, sántaságot, idegsokkot mí
melnek.

Sok az ál-szívbajos is.
Ezek a forgalmas utcákon összeesnek és szé
pen megvárják, amíg a szánakozó közönség 
lelidobálja pénzzel a kalapjukat. A habzó szá
jat a nyelvük alá dugott kis szappannal szimu
lálják.

A rendőrség szigorúan üldözi az ál-kolduso- 
kat. A detektívek

a toloncház autóján végigjárják a várost 
és összefogdossák őket.

Egy-egy ilyen repülőrazzián tucatjával kerül
nek a jogtalanul kéregelök a rendőrség kezére. 
Az igazi koldusok ilyenkor büszkén mutatják 
n koldulási engedélyüket: őket nem érheti baj, 
hiszen tagjai a kolduscéhnek.

A céh doyenje Glelcbwelt Vince bácsi, aki 
állítólag 102 éves és Petőfi Sándor unoka

öccse.
A Pefő/Lrokonságot ugy vezeti le, hogy az ö 
édesanyja Hrúz-leány volt, Petőfi Sándor édes
anyjának a nővére.

Van még egy híres koldus, aki azonban vad
koldus, mert nincs engedélye. Hatvan éves és 
már

száznegyvennyolcsznr volt büntetve tiltott 
ndománynyüjtés miatt.

Sokszor beszélnek a milliomos koldusokról. Ez 
azonban csak legenda. Akadnak koldusok, akik 
hosszú esztendők „munkájával'' kis vagyonkái 
szednek össze, de milliomosok nincsenek köz
tük. Egyizbcn azonban mégis előfordult, hogy 

kéregetésen értek egy öregasszonyt, akiről 
kiderült, hogy Budán háza van.

Az igazi koldusok maguk is üldözik az ál
koldusokat és igen gyakran megteszik, hogy 
valósággal nyomoznak utánuk és rendőrkézre 
juttatják őket.

Értesítés.
Itt az ősz és a gazdasági helyzet az eddi

ginél is súlyosabb. A mai nehéz időkben 
hivatásának helyén mindenkinek parancsoló 
kötelessége, hogy a társadalomnak annyi 
előnyt és könnyítést nyújtson, amennyi 
módjában áll.

Ennek fontosságától áthatva elhatároztuk,

Nóra Cipőgyár Rt.
Eladási telepek:uii.. Erzsébet körül se.____________ üli.. Baross ur is.

A Friedrich-párt nagygyűlése. Vasár
nap délután a Keresztény Ellenzék (Fried
rich-párt) nagygyűlést tartott a Budai Viga
dóban. Sármezey Endre nyitotta meg a gyű
lést. Azután Weiss Konrád volt nemzetgyű
lési képviselő, Nagy István törvényhatósági 
bizottsági tag, Kovács Andor és Tóth Gábor 
plébános szólaltak fel. Tóth Gábor beszédé
ben a magyar Mussolininak nevezte Fried- 
Hchet. Ezután zajos éljenzés közben Fried- 
rich István élesen kritizálta a miniszterelnök 
legutóbbi beszédét és rámutatott arra, hogy 
Bethlen István legutóbbi beszédében nyíltan 
bevallotta tehetetlenségét. Takarékoskodni, 
ez most a kormány jelszava, — mondotta — 
de azért vígan folyik a beprotezsált urak 
szanálása. Ezután a nagyfizetésü tisztviselők 
álláshalmozásairól beszélt Friedrich István. 
A nagygyűlés lelkes hangulatban fejező
dött be.

— Szent Imre ünnep Kiskunfélegyházán. Va
sárnap Kiskunfélegyháza társadalma Szent 
Imre ünnepséget rendezett dr. Hanauer A. Ist
ván megyéspüspök részvételével. Az ünnepsé
gen gróf' Klebelsberg Kuno kultuszminiszter, 
is megjelent.s olcsó MrHruha-nap! 
E heten szombatig!
Saját készitményü divatos férfiöltönyök 

remek szabásban, kifogástalan kivitelben, 
45 pengőért, elegáns férfi doubl átmeneti 
felöltő 50 pengő. Férfi télikabátok finom*fe-  
kete posztóból, bársony gallérral, 55 pen
gőért készen kaphatók László Lajos férfi- 
ruhaüzletében, Vilmos császár-ut 40. szám. 
Minden darab a legtökéletesebb kiállítás
ban készült. Felhívjuk t. olvasóink figyel
mét, használja ki ezen olcsó vásárlási lehe
tőséget, mert ilyen alkalom többé nem lesz.

— Gróf Erdődy Tamás emlékiratai IV. Ká
roly királyról. Érdekes memoárok fognak meg
jelenni a jövő hónapban a német könyvpiacon 
gróf Erdődy Tamástól, Vörös vár urától. A 
gróf tudvalevőleg jálszópajíósa volt néhai Ká
roly királynak, később pedig benső bizalmasa 
s úgyszólván egyetlen meghitt barátja. A ki
rály állnia kísérelte meg a különbéke megkö
tését s később, trónvisszafoglalási kísérletei 
alkalmával is elsősorban reá támaszkodott. Az 
emlékiratok föltárják a húsvéti és októberi 
események olyan intim részleteit is. amelyeket 
csak a gróf tudhatott s amelyek cddigclé tel
jesen ismeretlenek voltak a nagyközönség 
előtt. F. szenzációs memoárokat a Mai Nap 
most hétfőtől kezdve napi folytatásokban 
közli.

óriási Dusziitas eou Dinceneni kAnyok között egy ház pincé
iében, legújabb módszeremmé’. E ryszeri lerakás utón 12 darab döglött patkányt 

szállítottak el a Caéry-telepro. Polltaer, Telelőn ; 397—94.

hogy szerény erőnkhöz mérten a békebeli 
árak megközelítésének kívánunk úttörői 
lenni, amikor saját készítésű, a nagyközön
ség körében előnyösen ismert és már lemér
sékelt cipőink leplombált áraiból további 
intézkedésig

10% engedményt adunk.

— Egy hadikölcsönkúrosult megdöbbentő 
tragédiája. Pécsről jelentik: Riesz József 82 
esztendős volt földbirtokos vasárnap a bara- 
nyamegyci Felsőegerszegen felakasztotta ma
gát és meghalt Riesz valamikor dúsgazdag em
ber volt, de vagyonának nagyrészét hadiköl- 
csönbe fektette s igy’ koldusbotra jutott. Leg
utóbb napszámban dolgozott a volt földbirto
kos, aki most megunta a sok nyomorúságot s 
ezért követte e) öngyilkosságát.

— Felakasztotta magát az Ujdiósgyőrl Han
gya üzletvezetője. Miskolcról jelentik: Szomorú 
szenzációja volt vasárnap hajnalban Ujdiósgyőr 
községnek. Debreceni József, az ujdiósgyőri 
Hangyaszövetkezet üzletvezetője az éjszaka fel
akasztotta magát. Hozzátartozói holtan találták 
szobájában. A cscndörség megindította a nyo
mozást annak felderítésére, hogy mi késztette 
az üzletvezetőt az öngyilkosságra.

— Nagy Vince és Klipért nem beszélhet
tek a békési kisgazdagyüiésen. Az Országos 
Függetlenségi Kisgazdapárt vasárnap dél
után Békésre zászlóbontó nagygyűlést hivott 
össze, melyen körülbelül három-négyezer 
kisgazda vett részt. A nagygyűlésre leutaz
tak Nagy Vince volt belügyminiszter és 
Kúpért Rezső volt nemzetgyűlési képviselő 
is, de miután tudomásukra adták, hogy a 
gyűlésen nem beszélhetnek, a gyűlés meg
kezdése előtt visszautaztak Budapestre. 
Ugyancsak leutazott a gyűlésre dr. Dénes 
István volt nemzetgyűlési képviselő is, aki 
azonban csak passzív hallgatója volt a gyű
lésnek, mert ő sem szólalhatott fel. Me
gyeri/ Lajos nyitotta meg a nagygyűlést, 
majd Szabó Árpád felolvasta Szijj Bálint 
felsőházi tag beszédét, aki balesete miatt 
nem vehetett részt a gyűlésen. A gyűlés 
mindvégig izgalmas hangulatban folyt le, 
ugy, hogy Moldoványi János főszolgabíró 
többször figyelmeztette a szónokokat mér
sékletre, szómegvonással fenyegetve öke*.  
Ezután előterjesztették a határozati javas
latot, mely az ismert kisgazda törekvéseket 
hangoztatja a legerőteljesebb formában és 
kimondotta a gyűlés azt is, hogy szembe
helyezkedik a kormánnyal és résztvesz a 
Debrecenben október 19-én tartandó orszá
gos nagygyűlésen.

Dr- FÉNYES ■xakorvoa

ver-, bőr- és nemt-betegeknek rendel egész nap 
VII. RAkóo«l-ut 32. I. em. I. Rókánál iMnb«r

— Kinek van Igaza? Egy jónevü politiku
sunk 6 éves Klárika nevű kislánykája pana
szolta cl édesapjának, hogy ma ötöst kapott 
számtanból, mert a tanilónénl azon kérdésére, 
hogy mennyi 1 meg 1, azt válaszolta, hogy 3. 
Édesapja természetesnek tartotta n szigorú 
osztályzatot és Megmagyarázta a kislánynak, 
hogy mily rosszul felelt, mert 1 meg 1, az nem 
3, hanem 2.

— Hát akkor miért hirdeti a Fenyves Áru
ház a mai lapokban, hogy 1 meg 1 az 3 — 
kérdi csodálkozva a kis Klárika.

— Ja, kislányom — feleli rá édesapja — 
ez csők a Fenyvesnél van, nki nem snjnálja 
hűséges vevőközönségéért még a legnagyobb 
áldozatokat is meghozni.

Jövő héten meg
kezdődik a Magyar Hét

Újra itt van a Magyar Hét, újra Itt a magyar 
ipar hete, hogy hirdesse és igazolja a magyar 
áru értékét ugy a külfölddel, mint az idegen 
árut vásárló magyar közönséggel.

Október 18-án az üzletek kirakatába magyar 
cipő, magyar szövet, magyar kalap kerül. „Ma- 
gyárt a magyarnak" a jelszó és arra törekszik 
minden kereskedő és iparos, hogy bebizonyítsa 
a magyar áru olcsóságát, finomságát, szépséget 
és tartósságát.

A rendczöbizollság az irodalmi pályázaton 
kívül kirakatrendezői pályázatokat is kitűzött a 
hazafias cél érdekében. A legszebb kirakat ren
dezője és tulajdonosa értékes dijakat kap.

— Forradalom Spanyolországban? Parisból 
jelentik: A Journal madridi jelentése szerint 
október 10-én este Spanyolországban forra
dalmi megmozdulásnak kellett volna bekö
vetkeznie. A belügyminisztériumban és a 
rendőrfőnökségen tegnap tanácskozások foly
tak, amelyeken a barcelonai katonai kor- 
mányzó is résztvett. Megállapították, hogy a 
beérkezett adatok szerint a forradalomnak 
cgyidőben kellett volna Barcelonában, Mad
ridban, Valenciában és más tartományokban 
kitörnie. A lap szerint Barcelonában 19 em
bert letartóztattak, közöttük több távíró- 
tisztet.

— Ravasz módon megkárosította gazdáját két 
pincér. Különös módon károsította meg két pin
cér Lichtmann Hugó vendéglőst, akinek a J5- 
zsef-körut 38. szám alatt van az étterme. A ven
déglőben az a rendszer, hogy az ételhordó pin
cérek a vendégektől átveszik a pénzt, a pénz- 
láro.snönek pedig az étel kihordása elölt zseto
nokat adnak át, amelyeket azután a leszámo
láskor vissza kell váltani. Kammer Tóbiás 57 
éves és Keszler Rezső 45 éves pincérek kél év 
óta rendszeresen elsikkasztották a beszolgálta, 
tolt zsetonok egy részét, úgyhogy esténként a 
leszámoláskor jóval kisebb összeget fizettek ki, 
mint amennyit kellett volna. Szombaton éjszaka 
Lichtmann Hugó vendéglős rájött a csalásra és 
sikkasztásra, azonnal rendőrt hivatott és a két 
öreg pincért előállították a rendőrségre. A ven
déglős megállapítása szerint, az elmúlt két esz
tendő alatt legalább tizenötezer pengővel káro
sította meg a két pincér, de ők csak kétezer 
pengő elsikkaszlásót voltak hajlandók beis
merni a főkapitányságon. Mindkettőjüket elő- 
zetcs letartóztatásba helyezték.

__ — Véres családi dráma. Gyuláról jelentik: 
Kovács Suki Imre gazdálkodó tegnap része
gen tért haza lakására s feleségét meg akarta 
verni. Kovács nevelt fia. Bállá Imre, apja elé. 
lépett, mire Kovács késével összeszurkálta 
Ballát. aki életveszélyes sérülésekkel vittek 
kórházba. Kovácsot letartóztatták.

GÖNCI
SORÖZÖ-BORHAZ

nyilvános óltermek a

KEPUISELOHAZBAH
Október havában megnyílik 
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WCF Mindenben u| Irány YŰIl 
SZÉPSÉG, ÍZLÉS, LEGMÉRSÉKELTEBB ARAK!

(A sportrovat folytatása. Eleje a 11. és a 12. 
oldalon.)

Bulgária legyőzte Romániát
Szófia, október 12.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A Balkán Kupáért lefolyt mérkőzést Bul
gária 5:3 (2:2) arányban megnyerte. Az indu
lás előtt az utolsó percben a román csapatból 
lemondta a játékot Vogl, Raffinszky és Desiu 
s a helyükbe beállított Steinbach, Borbély és 
Dobay nem váltották be a hozzájuk fűzött re
ményeket, úgyszintén Lapuseanu kapus is igen 
gcyngén funkcionált. Végeredményben a bul- 
gárok megérdemelten győztek.

— A budapesti amatőr válogatóit csapat győ
zelme Nyíregyházán. Nyíregyházáról jelentik: 
A Drchr-serlcgért lejátszott mérkőzésen találko
zott vasárnap a budapesti és a kelctmagyar- 
országi amatőr válogatott futballcsapat. A Bo- 
ronkay Gábor által vezetett mérkőzést a BLASz 
csapata nyerte meg 5:2 (2:1) arányban. A fő
városi csapat megérdemelten győzött. Az első 
félidőben a BLASz csapat nagy fölényben volt. 
A mósodik félidőben a keletmngvarországiaknnk 
sikerült 2:2-re kiegyenlítenie, de ezután a fő
városiak nagyobb rutinjukkal és technikájukkal 
ismét magukhoz ragadták n vezetést és biztosan 
győztek. A gólokat Déri (2), Bodrogi (2. egyik 
11-bői) és Cseh II, illetőleg Mező és Magyar 
lőtte.

— A németek megkezdték készülődéseiket 
Los-Angelesre. Berlinből jelentik: A német 
olimpiai bizottság november l-ére Berlinbe 
ülést hivott össze, amelyen megtárgyalják a 
német expedíciónak a legközelebbi olimpiai 
játékokra Los-Angelesbe való kiküldetésének 
pénzügyi problémáit.

— KOvetésre méltó példa. A Nóra Cipőgyár 
r. t. elhatározta, hogy a nagyközönség köré
ben előnyösen Ismert cipőinek már amúgy i» 
lemérsókelt és leplombált áraiból további In
tézkedésig 10% engedményt ad. Eladási tele
pek; VII, Erzsébet-körut 38. és Baross-lé£ lfr
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A temetésen vallotta be, hogy 
meggyilkolta apósat 

megtört a „tetemrehívasonM
Nagykanizsa, október 12.

64 Hétfői Napló tudósítójának tele fon jel 
entése.) Két nappal ezelőtt a pacsai szőlők*  
ben holtan találták Turboly József 71 esz
tendős gazdát. Turboly haláláról Kovács 
Kálmán, a gazdálkodó veje értesítette a 
csendőröket, akik azonnal kiszállottak a 
szőlőbe, ahol az egyik présház mellett 

ott feküdt holtan Turboly József.
A csendőrök elsőnek Kovácsot hallgatták 
ki. A fiatal gazdálkov azt adta elő, hogy 
szerencsétlenség történt apósával;

egy sasgerenda zuhant a fejére s igy 
halt meg.

Kovácsot a csendőrség Őrizetbe vette, mert 
a nyomozás során olyan adatok merültek 
fel, hogy

— A miniszterelnök törökországi utazása. 
Jelentette a Hétfői Napló, hogy Bethlen Ist
ván gróf miniszterlenök október végén 
Ankarába utazik a török kormány meghívá
sára. Hirek jelentek meg arról, hogy ezen 
utazás október 29-érc van tervbevéve. Mint 
megbízható helyről értesülünk, az utazás 
időpontja még egyáltalában nincs megálla
pítva és erre vonatkozólag a miniszterelnök 
a török kormány végleges meghívását, 
illetőleg látogatásának a török kormány ál
tal megállapított programját várja.

— Vasárnap felavatták a pécsi repülőteret. 
Pécsről jelentik: Vasárnap délután avatták fel 
ünnepi külsőségek között Pécs város repülőte
rét. Délután 2 ómkor érkezett meg Szekszárd- 
ról Pécsre Horthy Miklós kormányzó, akit Fi
scher Béla alispán fogudott a feldiszilett pálya
udvaron. Majd a repülőtérre hajtatott a kor
mányzó és kísérete. Itt felavatták a repülőte
ret és három sporlrepülűgépct, amelyeknek 
keresztanyái: vitéz Icveledi Kozma Miklósné, 
Fischer Béláné és Nendtvich Andorné az ünne
pély keretében megkeresztelték a gépeket.

— A szegedi kereskedők tiltakoznak a 
köztisztviselő fizetések redukálása ellen. 
Szegedről jelentik: A Szegedi Kereskedők 
Szövetsége vasárnap nagygyűlést tartott. A 
gyűlés egyik szónoka Kertész Béla dr., a 
szegedi kereskedők nevében tiltakozott a 
köztisztviselők fizetésének redukciója ellen, 
mert ha már a közhivalalnokok sem lesz
nek vásárlóképesek, akkor a kereskedők 
mindnyájan becsukhatják a boltjukat.

—Katolikus-nap Szentendrén. A Katolikus 
Szövetség rendezésében ma tartották az első 
katolikus-napot Szentendrén, amely alkalom
mal felavatták dr. Kucsera Ferenc káplán sír
emlékét, aki a kommiin alatt vértanúhalált 
halt. Az ünnepségen ott volt Almássy László, 
a képviselőház elnöke, dr. Preszly Elemér fő
ispán, dr. Húsz István tábori püspök, dr. Krü- 
ger Aladár országgyűlési képviselő és sokan 
mások.

— Gondatlanságból okozott emberölés 
vádja két orvos ellen. Zemplén vármegye 
orvosi társadalma élénk figyelemmel fordul 
egy büntetőügy! pör közeli fötárgyalása felé. 
ErŐss György szerencsi körorvost és dr. 
Blassbcrger Vilmos módi községi orvost a 
sátoraljaújhelyi ügyészség gondatlanságból 
okozott emberöléssel vádolja. Az orvosok 
még 1928-ban Mádon műtétet végeztek egy 
asszonyon. A nő a műtét után 3—4 nap 
múlva meghalt. Az ügyészség okozati össze
függést lát a műtét és az asszony halála kö
zött. A bíróság a fötárgyalást október 21-ére 
tűzte ki.

— öngyilkos lelt, mert nem tudott meghá- 
zasodnl. Barcsról jelentik: Gricsics József 25 
éves asztalosmester tegnap a barcsi temetőben 
édesanyja sírján agyonlőtte magát. Búcsúleve
lében azt irta, hogy azért válik meg az élettől, 
mert a sulyos gazdasági viszonyok miatt 
menyasszonyát nem tudja feleségül venni.

— Szerencs a szegényekért. Szerencs tiszt
viselői kara, az orvosok, ügyvédek, kereske
dők Goztonyi István főszolgabíró elnöklésé
vel gyűlést tartottak az ínségesek téli ellátása 
érdekében. Az értekezlet határozata értelmé
ben a tisztviselők 1—2%-át, a szabad pályá
kon lévők pedig jövedelmük bizonyos szá
zalékát bocsátják a megalakult bizottság ren
delkezésére. Az akcióba bevonják a Magyar 
Cukor- és Csokoládégyárat is.

— Felavatták az ujáépltett Takácsi hőslha- 
lottalnak emlékművét. Az elhamvadt, de már 
teljesen újjáépült Takácsi község vasárnap dél
előtt avatta fel háborús emlékművét, mely hat
vankét hősi halottjának nevét örökítette meg. 
A beszédek elhangzása után különböző küldött
ségek tették le nz emlékműre koszorúikat.

P erzsaszőnyegek 
anfíkbuforok 

műtárgyak 
alkalmi vételekből

Antlkart R.-T.
(Sternberg Z. J.)

Dob-utoa 31. Kazinczy*  utca sarkán
telefon J 4<)3 68 es 423-50

Tranzltó vámraktár az üzlethelyiségben

apósát ő ölte meg.
Közben a vizsgálóbíró utasítására fc'bon- 
colták Turboly holttestét s a boncolás meg
állapította, hogy

az Idős gazdát megülték.
Vasárnap temették ol nagy részvét mel

lett Turboly Józsefei. 4 temetésre a csend
őrök kikisérték az őrizetbe vett Kovácsot is.

A temetés után Kovács könnyes sze
mekkel mondotta a csendőröknek, hogy 

vallomást akar tenni.
Vallomásában ezután beismerte, hogy bo
rozgatás közben összeveszett apósával s egy 
törkölytörő sulyokkal agyonverte.

Kovácsot a temetés után tett beismerő 
vallomása alapján letartóztatták és bevitték 
a nagykanizsai ügyészség fogházába.

— Masaryk elnök Pozsonyban. Pozsonyi 
tudósítónk telefonálja: Masaryk köztársa
sági elnök, aki szombaton érkezett Pozsony
ba, vasárnap délelőtt résztvett a cseh és tol 
jogászok kongresszusának megnyitó ülésén 
Masaryk az üdvözlésekre adott válaszában 
kifejtette, hogy a csehszlovák közigazgatási 
tisztviselők jelentős munkát végeznek a bí
rák és jogászok mellett a törvényhozásban. 
Délután Masaryk több uj középületet tekin
tett ineg, majd a tiszteletére rendezett regatta 
felvonuláson és banketten vett részt.

—- A lolnamegycl közkórház felavatása. 
Szekszárdról jelentik: Vasárnap délelőtt impo
záns ünepség keretében avatták fel a tolna
megyei „Horthy Miklós közkórhdzat", amelyet 
három és félmillió pengős költséggel létesitct- 
lek. Az ünnepségen megjelentek: Horthy Mik
lós kormányzó feleségével, Ernszt Sándor nép
jóléti miniszter, Pesthy Pál volt igazságügyini- 
niszter és sok előkelőség. A felavatáson Ernszt 
Sándor mondott ünnepi beszédet, majd a kor
mányzó és kisérete Trecr Ignác főorvos kalau
zolásával megtekintette a jól felszerelt, modern 
közkórházat.

— Letartóztattak egy kauelós szédelgőt. Va
sárnap délben a főkapitányságon letartóztatták 
csalás büntette miatt Neumann Hugó 45 éves 
hivatalnokot, aki több szegény embert károsí
tott meg oly módon, hogy kauciókat vett fel ki
látásba helyezett házmester! állásokért. A hozzá 
forduló emberektől körülbelül négyezer pen- 
gőnyi összeget csalt ki ily módon. A megkáro
sított. emberek a rendőrséghez fordultak és a 
főkapitányságon a bűncselekmények beigazolása 
utáp Neumapnl letartóztatták és átkisértéjk a?; 
ügyészség fogházába.

Ha pénzre van 
szüksége
budapesti vagv budapest-kCrnyéld hitara. felekre *•  
építkezésre, sfynrann és előnyösen kaphatja 
hosszabb torlesvtőare

SOLTI LAJOS Budapest?* 1 V^Gr’ól 
Tisza István (volt FUr<IÖ-utca) IU.

— Befejezték a budapesti kihallgatásokat
Chikán polgármester Ügyében. Chikán Béla, a 
felfüggesztett pesterzsébeti polgármester ügyé
ben a pestvidéki ügyészség megkeresést kül
dött a budapesti főkapitányságnak, amelyben 
budapesti lakosok kihallgatását, azonkívül kü
lönféle szállítási ügyekkel kapcsolatos adatok 
megállapítását kérte. A főkapitányság detektív*  
jei már be is befejezték ezt a munkát és az ira
tokat vasárnap visszaküldötték a pcslvidéki 
ügyészségnek.

— Nem tiint el Fischl László. Megírtuk, hogy 
Fischl László, a Goldberger textilgyűr hivatal
nokának az eltűnését bejelentették a rendőrsé
gen. Fischl Lászlóné unnak a megállapítását 
kéri, hogy a bejelentés tévedésen alapult. Fischl 
László nem tiint el. hanem Párisba utazott, 
ahonnan azóta már leveleket Is Irt neki. A rend
őrség azóta már tisztázta is a félreértést.

—• Házasság. Gundcl Tinkát 1030. október 
íl-én, szombaton vezette oltárhoz az Egyetemi 
templomban borsodi és katymári Latlnovits 
Oszkár földbirtokos.

— Motorkerékpár szerencsétlenség két sulyos 
sebesülttel. Balatonfüredről jelentik: Hoffericli 
József 23 éves Ügynök, Herend községnél mo
torkerékpárjával elütötte Eckert Róbert 10 
éves katonát. A gázolás következtében a mo
tor felborult s ugy Hofferlchet, mint Eckertct 
sulyos sérülésekkel szállították a veszprémi 
kórházba.

— Elalálta az eltévedt golyó. A pesterzsébeti 
leventék lőgyakorlalot tartottak a Gubacsi-uli 
telepen. Eddig meg nem állapított okokból Hu- 
hdry Mihály 10 éves leventét egy golyó eltalálta. 
A kihívott mentők a megsebesült fiút a Szent 
lstván-kórházba szállították.

—- Gázol at autó. Vasárnap reggel fél kilenc 
órakor, a Clark Adám téren, nz alagút sarkánál, 
n Bp. 38—128. rendszámú teherautó elütötte 
Kazlinczky Gyuláné 40 éves varrónőt, aki a fe
jén és a vállán életveszélyes sérüléseket szenve
dett. A szerencsétlenül járt asszonyt a mentők 
a Rókus-kórházba vitték, a soffőrt pedig kihall
gatás céljából előúllilottúk a rendőrségre.

— Balesetek. A Ferenc Józscf-rakparton 
Kimmer Árpád halkoreskedő elesett és jobb 
lába eltörölt. A mentők n kereskedőt a Pajor
szanatóriumba vitték. — A Nyugati pályaudva
ron Csapó Samu 45 íves kereskedő a vonat
ból való kiszállás közben alcsuszolt és éléséit. 
A kereskedő olyan szerencsétlenül esett, hogy 
jobb lába térdber eltörött. A mentők a Rókus- 
kórházba vitték, •

A városházán újból elővették a távfűtési ajánlatokat
Rövidesen eldől, kiadják-e 

a koncessziót a magánvállalkozóknak
Ismeretes, hogy’ a városházán hosszú ideig 

félrerakták azokat a magánajánlatokat, amelyek 
a távfűtés megvalósítása ügyében érkeztek be és 
ezek elfogadása helyett a főváros inkább azzal 
a gondolattal foglalkozik, hogy a távfűtést köz
ségi kezelésbe valósítja meg. Az érdekelt vállal
kozók nagy meglepetéssel értesüllek a főváros 
szándékáról és természetesen nem nyugszanak 
bele terveik kisajátításába, annál kevésbé, mert 
épp a főváros felszólítására költséges, nagy fa
radsággal járó tanulmányokat végeztek külföl
dön és hatalmas apparátust foglalkoztattak a 
tervek kidolgozásúra. A magánvállalatok

be is jelentették tiltakozásukat 
a fővárosnál és követelik a koncessziók kiadá
sát, hogy a távfűtést mielőbb megkezdhessék. 
Hivatkoznak nz ezzel összefüggő nagy nemzet
gazdasági érdekekre és a fővárost teszik felelőssé 
azért a kárért, amely a centrálék kiépítésének 
halogatásából származik, mert mindennap száz
ezrek vándorolnak ki az országból külföldi 
szénért, holott a távfütőilzem hazai szén feldől-

— Sulyos kerékpárkarambol. Vasárnap 
délben Kispesten, a Határ-utón sulyos mo
torkerékpár szerencsétlenség történt. A Bp. 
49—519. rendszámú motorkerékpár .ame
lyet Vágó Gyula 22 éves jogghallgató veze
tett, nekirohant az előtte haladó kerékpár
nak, amelyen Hodusz Mihály kereskedő
segéd ült. A karambol oly nagy erővel tör
tént, hogy mindkét kerékpár földre zuhant 
és összetört, a két vezető pedig hatalmas 
Ívben az úttestre zuhant. Ilodusz Mihály 
sulyos fejsérülést, agyrázkódást szenvedett, 
azonkívül a kerékpár kerekének kivágódó 
küllői több helyen átfúrták a combját. 
Vágó Gyula joghallgató is súlyos sérülése
ket és agyrázkódást szenvedett. A mentők 

í mindkettőjüket a Szent lstván-kórházba 
szállították, ahol még nem tértek eszméletre 
és nem lehetet kihallgatni a sulyos szeren
csétlenség okaira vonatkozóan.

— Két francia pilóta tragédiája. Casablan
cából jelentik: A legutóbbi Bou-denib felett 
lezuhant francia katonai repülőgépet a ma
rokkói lázadók kényszeritették leszállásra, 
A két francia pilóta gépével sértetlenül ért föl
det, a lázadók azonban a két tisztet mene
külés közben lelőtték.

— Az első magyar elektrohegesztő tanfo
lyam. A Magyar Műszaki Szövetség elhatározta, 
hogy műhelyiskolával felszerelt párhuzamos 
tanfolyamokat nyit hcgcsztőlcchnikusok és 
hegcszlőmunkások kiképzésére. Az első magyar 
hegesztőlanfolvam még ebben a hónapban 
megryilik. Érdeklődni lehet a Magyar Műszaki 
Szövetség Elektrohegesztő Tanfolyamának 
Igazgatóságánál (VI., Teréz-körut 43-a. Hiv. 
órák d. e. 9—2-ig).

— öngyilkos tisztviselőnő. Mandel Anna *’fl 
íves tisztviselőnő vasárnap délután Károly-körut 
24. számú lakásán ismeretlen méreggel megmér- 
gez'.e magút. Az öngyilkos tisztviselőnő egy bú
csúlevelet hagyott hátra, amelyben egyik barát
nőjének hagyja összes ruháit. Arra kéri azon
ban, hogyha nem tartaná meg a ruhákat, akkor 
adja el azokat és az érlük kapott pénzt küldje 
el a fivérének. Kifejezte azt a kívánságát is bú
csúlevelében. hogy édesanyja mellé temessék 
el. A búcsúlevélben nem lesz említést arról, 
hogy miért akar megválni az élettől és kihall
gatni sem lehetett, mert még a késő éjjeli órák
ban is eszméletlen állapotban van.

— Rejtélyes gyújtogatást bűnügy. Nagykani
zsáról jelentik: A cseszlregl esendőrség hetekig 
fartő nyomozás után őrizetbe vette Kremsler 
Sándor kerknujfalusi kereskedőt, akit azzal vá
doltak, hogy felgyujttatla házát, amely bizto
sítva volt. A nyomozás során megállapították, 
hogy a házat Pongrác Sándor gazdálkodó gyúj
totta fel, aki kihallgatása utón azt vallotta, 
hogy Kremsierfől 50ól pengőt kapott, ha n hó- 
rat felgvujtjn. A kereskedő viszont azt vallotta, 
hogy Pongrác halálos ellensége •. ezért tett 
Ilyen vallomást. Az ügyészség most Pongrácot 
letartóztatta, Kremslert pedig szabadon bocsá
totta.

— Egy 17 éves Hu öngyilkossága. Gyvidrái 
jelentik: Komáé György 17 éves szarvasi fir 
szülei lakásán felakasztotta magát és mire rá 
találtak, halott volt. A 17 éves fiú szerelmi 
bánatában követte el lettél.

— Ismeretlen sportág mutatkozott be Buda
pesten. Beuchof svájci tréner és a Birkózó 
Szövetség vezetésével legkiválóbb birkózóink 
vettek részt vasárnap este n Sporfnrénáhsn nz 

I első srnbadstilusu birkózó versenyen. Ar érdek
feszítő és irgalmas uj sport nagy sikert ara
tóit. A kategóriák gvőztesei: Légsuly: Fecske 
MTE. Peheliistdy: Fehér FTC. KőnnyÜsuly: 
KárpáthV TTE. Kixkőtépsuly; Rede Tcstv. 
Nngyközépsnhi: Dr. Papp MAC. Ktsnehfzsuly: 
Orgovánji UTE. Nehézsúly: Badó FTC.

gozásával működnék.
A városházán ezért most újra elővették a 

kérdést és ugy látszik, az illetékesek revízió alá 
vették álláspontjukat, mert a jelek szerint most 
tnár hajlandóság mutatkozik a távfűtési kon
cessziónak magántársaság részére való kiadására.

Karkas Rezső tanácsnoknál, n középllési ügy
osztály vezetőjénél, a mull hét végén értekezlet 
volt, amelyen megbeszélték az Ügyet és ismer
tették a városhoz beérkezett ajánlatokat. Karkns 
tanácsnok ugyan még nem állt a középitési 
ügyosztály élén, amikor ezek az ajánlatok be
érkeztek és így csak most ismerte meg azok 
lényegét. Az uj tanácsnok egészen más szemmel 
nézi a kérdést és a munkaalkalmak szempont
jából is mérlegeli a távfűtési intézmény meg
teremtését. A távfűtő centrálék építése

több ezer munkásnak adna kenyeret 
hosszú Időn út,

mert a csövek lefektetése és a centrálék épí
tése az ipar széles rétegeit foglalkoztatná.

Ezen vásár alkalmával, hihetetlen 
olcsó árakon módjában áll minden
kinek ruházat! szükségleteit beszerezni.

I

Gyapjú sportszövet 520 
Szines gyapjú kamgarn- - 20 
szövetek ... . . . . . .  11’

Egv nngv tö'elben eredeti angol, egéaz Unom minöeégll 

sötétkék és fekete szövetek 
melyek trakk.ru ó, imoklngra ktvá-| 
lóin ah almasak. továbbá mindenféle Rima f le 
és mintárott angol sz-ivot 150 cm rzó- 
lemégben, volt ata P 88.—, je'cnleg P 

Átmeneti és télikabát-50 
szövetek ■égekb.a ..................- I*  Ív ’’’

Többezerméternöidlvat 
és sima szövet anyag, melyek ruhára, kabátra ór kosz- 
tümra Tegalkábua’nhbak 130—140 cm. azé 

P lo."1:». 5O -1 Öl
Ruhaszövetek-E--;;

•réleBségben ...................................................P

Jumper-ruhaanyagok
70 em. Rséloe, volt ára 8.SO, most P

Ondamoussa
gyönyört) színekben . .

po
|Sj

3J0_ _ r

Ondapanama p

Kordbársony
nagy asinválasst kban.. » ....... P

Brosché és mintázott
kordbársony k'.r.W.S
tikban .. _........................... .. .. P

4-20
2.70

3’°
Mindennemű tennisz és double flanell- 

áru hasonló olcsó árakon kapható. 
Nagy vásárlás! alkatom kínálkozik 

a dúsan felszerelt kötszóvótt 
osztályunkon Is.

Hirdetett olcsó árainkról, áruházunkban 
vételkinyszcr nélkül mindenki meggyő

ződést szerezhet.

trakk.ru
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mosoly országa" cimü légLehár Ferenc ,,A 
ujabb operettjét akarja bomuletni az Opera 

ház — Primadonna: Walter Rózsi
Érdé kés tárgyalásokat folytat az Opera-1 r..... ......................................

ház igazgatója, Radnai Miklós. A tárgyaló- vetélni szokott. Mivel igy 
ltok már előrehaladott stádiumban vannak, 
amelyek szerint

az Opera a közeljövőben egy Lehár- I 
operettet illeszt műsorába.

Becsben nagy sikerrel játsszák Schumrz 
Verával és Tauber Richárddal a főszerepek
ben Lehár legújabb operettjét, „A mosoly 
országá"-t. A Theater an dér Wien kényte
len volt ezt a két neves operaénekest fel
léptetni, mert Lehár muzsikája már az ope
rával kacérkodik. Budapesten a Király 
Szinház éppen ezért nem is vállalkozott en
nek előmiására, mert Rcl’e Gabriellát — 
akit a Király Szinház a női főszerepre kon- 
templált, — az Operaház nem engedte vol
na a Király Szinházban fellépni.

Mikor a Lehár-operettekről, a Frideriká- 
ról és .4 mosoly országá-ról Budapesten 
tárgyalások folytak. Radnai Miklós is ér
deklődött A mosoly országa iránt. Lehár 
Ferenc levelet irt az Operának, amelyben • 
kijelentette, hogy rendkívül nagy megtisz
teltetésnek venné, ha A mosoly országát az 
Operaház előadná és egyben lemondott i 
azokról a szerzői tantiémbiztositékokról, 1

MAGYAR SZÍNHÁZ: Egész héten minden este í/29 órakor: 
Vasárnap délután 4 órakor:

A nem
A legragyogóbb vígjáték. A legdrágább hely 5 pengő

Anna Pavlov a a világhírű 
táncosnő nem léphet fel 

Budapesten
Hiába kínálta fel impreszáriója az összes pesti 

színházaknak — Zenész-export Magyarországból
Néhány nappal ezelőtt Budapestre jött Annn 

Favlovának, a világhírű orosz táncosnőnek 
impreszáriója. Alex Lewito, azzal a szándék
kal, hogy Anna Pavlovának közeli vendégszerep
lésére valamelyik budapeli szinházban helyei 
keressen. Az orosz impreszáriót nagy csalódás 
érte Budapest szinházvárost illetően. Sorra fel
kereste az összes budapesti színházakat,

de egyetlenegy sem akadt, amelyik Anna 
Pavlovit! cs társnlntál, amely ez elmúlt 
években olyan nagy sikerrel vendégszerepelt 

Budapesten, fel merte volna léptetni.
Egyedül a Városi Szinház foglalkozott komolyan 
n felléptetés tervével, de ott is elejtették az 
ügyel, mert hiszen a Városi Szinházban Jan 
ningsnak sem akadt megfelelő közönsége.

Ár. impreszárió azonban nem utazott el 
Budapestről üres kézzel. Ugyanis felhívták a 
figyelmét arra a klasszikus jazz-zenekarra, amely 
az Operaház fiatal zenészeiből Rékai vezetésé
vel rckriitálódott. Ez n zenekar, amely tizenhét 
tagból áll és igen sok klasszikus muzsikát hang-

uj műsora rcndkávüli sikert aratott!
Előadások kezdete mindennap 6 é$ 9 órakor. — Heh árak 50 HU.—3 P-ig, délután félhelyárak.

SZÍNHÁZI napló
rj^örzs Jenő, a Vígszínház tagja, ma aláírta 

szerződését a Belvárosi Színházhoz. 
Törzs Jenő játssza ugyanis Relle Pál legújabb 
darabjának, a Belvárosi Szinház soronkövet- 
kező újdonságának, „A magános férft"-nek 
főszerepét. Törzs Jenő szerződésével kapcso
latban beszélnek arról, hogy a Belvárosi 
Szinház rekompcnzációképpcn egy szerep 
eljátszására Dayka Margitot engedi át a Víg
színháznak.

£gy másik érdekes színésznő szerződéséhez 
fűznek különös kommentárokat a színházi 

világban. Zilahy Irén a Városi Szinház tagja a 
Friderika szubreltszerepének eljátszására a

amelyeket egy internaclonális nagyság kövc- 

munkáját pedig az 
tagja, Székelyhídi/

tervvelezzel az érdekes

anyagilag is lehetővé tette az Operá
nak, hogy A mosoly országával komo

lyan foglalkozzék,
Radnai Miklós levelet irt Lehárnak és egy 
bécsi találkozó időpontját kérte megjelölni. 
Egyben közölte, hogy az Operában
Schwarz Vera szerepét Walter Rózsi, 

nz Operaház kitűnő szopránénekesnője Ját
szana, a fordítás .................... ~
húz másik jeles 
végezné.

Beszélgettünk 
kapcsolatban

RADNAI MIKLÓSSAL,
aki a következőket mondotta:

— Intenziven foglalkozom ezzel
(léssel és szeretném, ha a közeli hónapok
ban már előadásra is kerülhetne az Operá
ban Lehár kitűnő munkája. Telefonon be
szélgettem Lehúrral, akivel a közeli napok
ban Becsben fogok találkozni. Természete
sen sok minden vár még tisztázásra, igy 
ebben a pillanatban semmi közelebbit nem 
tudok mondani

Opera- 
Ferenc

a kér-

szerelt át a jazzre, egyszeriben „megfőzte"-- - .. <---------- -nj—-.---------- ------- a
jósziinatu impreszáriót. Egyik délután a Zene- 
Akadémiában ez a tizenhét zenész olyan pompás 
jazzhangversenyt adott a legnehezebb klasszikus 
számokból, hogy Alex Lewito szemének sem 
nknrt hinni, hogv a pódiumon csak tizenheten 
ülnek. Rögtön ajánlatot tett Rékainak, hogy a 
zenekart májustól szeptember 15-éig

a legelőkelőbb helyeken,
igy Trouvilleban, Fouvillében, Vichyben nagy 
gázsival fellépteti A zenekar valószínűleg ma
gával viszi a Budapesten már közkedvelt Fekete- 
Andai vokálkvartettct is, amely mint a zenekar 
kiegészítő része működne.

Nem szabad szó nélkül elmenni jól fejlődő 
zenész-exportunk mellett, hiszen Szigeti József, 
a világ egyik legnagyobbszerű hegedűse, aLehner- 
kvartelt is világhírű és mostanában Kopen- 
hágában hatalmas sikerrel vendégszerepel egy 
„Hungárián tzigan orchestre", amelynek tagjait 
már hónapok óta nem akarják elengedni a dán 
fővárosból.

színház favori- 
Zilahy szerződésével 
előadásai alatt sza- 
tagok elhatározták, 
turné tagjai: Vaály 
Kertész Dezső. Még 

darabbal

Király Színházhoz szerződött. Ezzel kapcsolato
san a Friderika egyik szerepét • • • -
zált szubrettjétől vették cl. "" 
kapcsolatosan a Friderika 
haddá vált királyszinházi 
hogy turnéra indulnak. A 
Ilona, Bársony Rózsi és . . . _ 
arról nem határoztak, hogy milyen 
indulnak turnéra, de valószínűleg ez a Király 
Színház repertoárjából fog kikerülni.
A4'1 délelőtt volt a premierje Lakner bácsi 

* ^gyerekszínházának a Royal Apollóban. 
Ezernyi kacagó gyermeksereg töltötte meg a 
mozit, ahol Lakner bácsi híressé vált inasával 
és a legkitűnőbb gyermeksztárokkal együtt pom
pásan gondoskodott szórakoztatásukról, öröm 
nézni egy ilyen nézőteret, ahol ezernyi gondtalan 
apróság mulat az igazán gyermekeknek való kis 
darabokon és számokon.

Sücs Erzsi fiatal színésznő, aki a múlt hetek
ben megmérgezte magát, mert nem tudott 

szerephez jutni, ma végre színpadra lépett. A 
Kisfaludy Szinházban játszotta el a Tót leány 
főszerepét nagy sikerrel. Könnyen lehetséges, 
hogy a kitűnő fiatal színésznő beljebb is kerül 
a városba.

Móg néhány napig

É*  rdekcs beugrás történt szombaton este a 
Magyar Szinházban. A gyönge nem 

egyik férfi főszerepét, amelyet eddig Góth 
Sándor játszott, a művész, vigszinházi elfog
laltsága mio>t Justh Gyula vette át azokra zi 
napokra,' amikor Góth nem szabad. A ki
váló művész helyét bizony nehéz volt pó
tolni, de Justh Gyula megcselekedte a lehe
tetlent is. Bravúros szerepléséért nemcsak a 
közönség zúgó tapsával, hanem az igazgató
ság hivatalosan is kifejezi!? elismerését.
T Tj műsort mutatott be a Betlentéri Szinpad 

e héten. Meglepő, hogy ez a kis szinház, 
amely olyan bátran és olyan gyorsan vívta 
ki lét jogosultságát, mennyire tudja, hogy mi 
kell a közönségnek. Nem túlozunk akkor, 
hogyha jobbnál-jobb magánszámokról és ka
cagtató bohózatokról beszélünk, amiket a 
szinészgeneráció legújabb és ugylátszik a 
legtehetségesebb tagjai interpretálnak. Karcs- 
máros Nándor, Vadnay László, Mihályi Ist
ván, és Iletényi-Heidlberg a szerzői az uj 
októberi műsornak. A szereplők közül első
sorban Szcntiványi Kálmán kifogyhatatlan 
ötletességü konferánszát, a Szentpál-tánc- 
csoport bravúros vendégszereplését kell ki
emelni, Lészay Kató, László Lili már a „Cni- 
kágó" kedvencei és rövid idő múlva elnyerik 
ezt a pozíciót az eredetien kedves Gergely 
Vilma, kis szerepében is feltűnő Székely 
Dóra. Kaposi Kató, viszont Ormos Béla, Ivá- 
nyi Dezső és Kemény Olly az előadás leg
jobb értékei.
C zilágyi László, a kitűnő operettlibrettista iró 
& súlyosan megbetegedett. Magas lázzal fek
szik lakásán, úgyhogy kénytelen volt félbeszakí
tani munkáját — Eisemannal készülő legújabb 
operettjét.
ts ét érdekes válásról suttogtak színházi 

körökben. Az egyik a kiváló iró, aki 
eddig a legnagyobb egyetértésben élt gazdag 
feleségével. Rossz nyelvek azt mondják, 
hogy most derült ki az, hogy az iró szerelmi 
házasságot kötött. — A másik feltünéstkeltő 
válás már hosszabb idő óta érlelődik a szín
házi melegházban. A kitűnő primadonnáról 
van szó, aki télen és nyáron nagy sikereket 
aiatott. Már el is kölözött a közös otthonból 
rp öbbször foglalkoztunk már Anita Lons 

„Paprika" cimü darabjával, amely a jövő 
szezonban Pesten a Vígszínházban kerül 
színre. A világhírű írónő magyartárgyu darab
jához az ötletet Somogyi Gyula, az ismert hír
lapíró adta el. aki vasárnap Izgalommal várta 
az Amerikából érkező híreket. A Broadway n 
ugyan is ma mutatta be a Paprikát, Bánky Vil
mával a főszerepben. A darab sorsáról még 
nem jött kábeljelentés.

Mint a címből
egy csemegekülönlegességi

Filmpremierek...
DELIKATESS.

Ahogyan régen a bécsi operett meghódí
totta a világot, ugy most a német filmope
rett győzi le a kacagás, a humor, a jókedv, 
a muzsika ellenállhatatlan tankjával a vi
lág filmtermését. Ma már talán ugyanolyan 
izgalommal megy a közönség egy jó német 
fii mo perelt he z, mint valaha a nagy bécsi 
operettek premiérjére. A fllmoperettek el
terjedésének titkát nem kell keresni, ez 
nyilvánvaló: megérti az is, aki nem tud 
németül, mert hiszen a humor nyelve min
denütt egy a világon. Az Ufa filmszínházak 
közül kettő: a Corvin és a terézkőruti Ufa 
ma este tartja legújabb filmoperettjének, a 
Delikatess-nek premiérjét. ' * “’
sejteni lehet, 
üzletről van szó, amely egy pompásan gör
dülő, fordulatos, kacagtató operettmesének 
a kiindulási pontja. Az üzlet tulajdonosa 
Hans Junkermann, akit nem kell bemutatni 
külön a pesti közönségnek, hiszen számta
lan filmjében nevettette meg már a közön
séget. Az üzlet segédjei: Harry Liedtke és 
Verebes Ernő. Képzelhető, hogy ebből az 
összetételből milyen furcsa bonyodalmak 
származnak. A közönségnek egy pillanatig 
sincs ideje megállni a kacagásban — ezt a 
saj*óbemutató  közönségén tapasztaltuk — 
és egymást érik a nyiltszini tapsok. Szere
lemről, muzsikáról is bőven „gondoskodva 
van" ebben a filmben, amely az előjelek 
után ítélve, bombasiker lesz. A pestiek sze
retik elfeledni gondjaikat és erre a legalkal
masabb a Delikatess.

DINAM1T.
Cecil B. de Miile, a világhírű amerikai ren

dező kezét még alig éreztük a hangosfilmen. A 
ragyogó tehetségű rendező ezúttal társadalmi 
témához nyúlt és az amerikai előkelőség éle
téből ragadott ki egy izgalmasan érdekes, jól 
megkonstruált történetet. „Dinamit**  a elme 
ennek a filmnek, amely azzal kezdődik, hogy 
egy gazdng örökösnő férjnek vásárol magának 
egy halálraítéltet, hogy azután vig özvegység
ben folytathassa életét. A halálraítéltről azon
ban kiderül, hogy ártatlan, kiszabadul a bör
tönből és most jelentkezik az elkényeztetett 
dámánál — követelve jogait. A Radius film
színház, ahol a „Dinamit**  bemutatásra került, 
egy meglepően jő kutyafllmattrakcióról is gon
doskodik. Kacaglatóan érdekes „családi drá
ma**  játszódik le előttünk — kutyákkal az 
összes szerepekben. Pompás ez a film is.

Budapest, 1930 október 11

Premier után
A TÖLTŐTOLL. Fodor Lászlóra már sok', 

szór fogták rá, hogy molnárfercnci vágányt 
kon robog — a siker felé. Sokszor bizony 
nem is volt fontos az útirány, csak a cél: a 
siker. A töltőtoll bemutatója után Fodor 
László már önmaga rakta le a síneket, ame
lyek —. ez nem kétséges — a siker 'biztos 
állomására röpítik darabját. Fodor László 
uj darabjában nemcsak kerek és ügyes me
sét, szellemes dialógusokat, hanem sok olyan 
mondatot találunk, amelyek bizony sokáig 
foglalkoztatják azokat, akik éppen gondol- 
kodni akarnak. Szerencsés választása volt a 
színháznak Somlay Artúr, akit már régen lát
tunk ennyire frissnek, ötletesnek és ember
ábrázoló színésznek. A darab szinészi sikere 
az övé, bár Gázőr. Gyula is remekelt. Dayka 
Margit az egyéniségétől kissé távolálló sze- 
repet kapott, amelyet becsületes szinészi 
munkával igyekezett teljesíteni. A szinház 
vendégei: Ihász és Kökény jó színfoltjai vo|. 
tak az előadásnak.

A JÓ TÜNDÉR. Molnár Ferenc hasonlít 
arra a zenebohócra, akitől mindig csak mu
latságot vár a közönség; fintorokat, sohasem 
látott bukfencet, zenei virtuozitást. Ez a ze
nebohóc azonban kifog a közönségen és egy 
Jhletett pillanatban a lélek költészetét, a ma- 
gasabbrendü muzsikát lopja be a bukfencei 
közé. Molnár uj darabja is a bukfencek kö
zötti költészet. Nagyszerű, magával ragadó 
élmény, amelyről ámulattal, csodálattal és 
raegilletődéssel kell beszélni a ma színdarab
szegény világában. Kétségtelen, hogy Mol
nár fejedelme annak a műfajnak, amit ő 
egyszerűen és szerényen vígjátéknak szeret 
jelezni a szinlapon. A jó tündér előadása 
olyan, amilyennek Molnár-darab előadásá
nak lennie kell. A színészek precíz és tehet
séges kerekei a molnári fantáziának és al 
kotóerőnek. Precíz azért, mert feladatukat 
pontosan és száz százalékig teljesítik, tehet- 
ségesek azért, mert bizony nagyon nehéz volt 
valamit hozzáadni Molnár darabjának teljes
ségéhez. A jó tündér néhány színésze azon
ban megtette a khetetl'nt. Ez elsősorban 
Góth Sándorra értendő, a rendezőre és a 
színészre, aki egész biztosan hozzásegítette 
Molnárt a figurák teljesebb és plasztikusabb 
kiépítéséhez. Más színésznőt pedig, mint 
Gaál Franciskát el sem lehet képzelni Lu-nak, 
a jó tündérnek szerepében. Tüneményes, vi- 
rágszerű bája felpompázott ebben a ragyogó 
Molnár-ültetvényben, okos, kedves, elragadó 
— és mégis nő. Hegedűs Gyula, aki a leg
újabb Molnár-figurát méltóan viseli, Rajnai 
Gábor egyre jobban kimélyülö művészete 
és Hajmássy Miklós villanáss^e.íji, epizód
figurája, Gombaszögi Ella ragyogó karakter
alakítása a legjobb előadást eredményezi, 
amelyre Molnár Ferenc a szinház és a pesti 
közönség egyaránt büszke lehet.

AZ ANDRÁSSY-ÜTI SZÍNHÁZ kitalálta a 
kabaré-műfajnak azt a magasabbrendü for
máját, amelyet Pesten kivül sehol a világon 
nem lehet megtalálni. Török Rezső és Stella 
Adorján nemcsak kacagtató, hanem mélyen 
emberi darabjai a gerince ennek az uj mű
sornak, amely tegnapelőtt elhatározóan nagy 
sikert aratott. A sztárok egész csapatja, Fe
dők Sárival, Törzs Jenővel, Ráday Imrével 
az élén maradéktalan élvezetet szereznek a 
„Bella nagysád**  cimü Török-darabban. Ha 
ehhez hozzávesszük a Bársony-Dajbukát-pár 
premierjét, kiegészítve Págcr Antallal és 
Medgyaszay Vilma, Radó kitűnő számait, ak
kor az előadásról és a műsorról csak egy 
kritika lehet: ragyogó. A szinház uj tagjai 
közül Pál Erzsi, Vértes Tibor, mig a régiek
ből: Peti, Szász Lili, László Miklós érdemlik 
meg különösen a gratuláló szavakat. BékeHi 
László politikai konferánsza már a komoly 
szatíra mértékét üti meg. (s- z.)

A három muskétást próbálják a Városi 
szinházban. Sebestyén Géza, akiről kös- 

ismert, hogy vicceivel a saját színházát sem 
szokta kímélni, egy társaságban a követke
zőket jelentette ki:

— Azt mondják, hogy Berlinben négyszáz
ezer márkát kerestek a Drei Musketieren- 
nel. Mi meg fogjuk mutatni Pesten, hogy 
semmiben sem megyünk a külföld után.

vígszínház

molnár*  Ferenc:

A lú tündér
Gaál Franciska

GombaszUgi Ella 
Hegedűs Gyula 

Góth Sándor
Hajnal Gábor 

Hajmássy Miklós 
Somló István
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HÉTFŐISPORTNAPLÓ
A nagyok között a Hungária 
volt a legnagyobb vasárnap 
A Ferencváros negyedik mérkőzésén a harmadik pontot adta le 
— Az Újpest ismét túljutott egy nagy akadályon —■ A Vasas 
győzelmi szériában van — A Kispest már otthon sem tud győzni 

és még mindig nincs pontja
Tíz csapat döntötte cl vasárnap a rendel

kezésre álló húsz pont sorsát.
Az eldöntésből — már ami a vezető 
csapatok Ügyét Illeti — regrossza bbul 
a Ferencváros Járt, amely a szombat
helyi oroszlánbarlangban hagyott egy 

ujabb pontot, 
végeredményben tehát az uj évadban n 
harmadikat. .4 nagy llapid-vercséy után e« 
az ujabb felsiker csak egy megindult folya
mat láncszeme s a zöldfehér gárda minden 
szervezőerejére és összetartására szükség 
van. ha a Ferencváros ebben az évben még 
a bajnokság sorsába döntően akar beleszól
ni. Egyik riválisa,

a Hungária ugyanis átmeneti gyenge
ség után vasárnap Ismét nagy Játékkal 

rukkolt ki
egyben nagy eredményei. A harmadik 

konkurrens.
az Újpest pedig egyik legnehezebb 
ctappján Jutott túl a III. kerület 

legyőzésével, 
amely ma a középcsapatok fejedelme. Az 
alsóbb régiókban a Vasas folytatta ott, ahol 
elhagyta, de ezúttal a Pécs-Baranya került

Peches mérkőzést vívott a Ferencváros 
Szombathelyen

Ferencváros—Sabária 1:1 (0:0)
Szombathely, okt. 12.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen- 
tése.) A sorscsapások, amelyek a Ferencváros 
csapatát ebben az évben kikezdték, ugy lát
szik csak nem akarnak véget érni. Az elveszí
tett bécsi középeurópai kupa-mérkőzés után a 
zöld-fehér csapat Kőszegen pihente ki a sze
rencsétlen mérkőzés fáradalmait. A balsze
rencse azonban nem hagyta el a tegnapi peches 
bajnoki vasárnapon sem a Ferencvárost, amely 

három oszlopa helyén tartalékokat szere
peltetvén, egy drága bajnoki pontot kény

telen volt Szombathelyen hagyni.
A Ferencváros döntetlenje kétségtelenül meg

lepetésszámba megy, de vájjon
ki csodálkozhat az eldöntetlen eredményen, 
amikor a csapatnak három olyan kiváló
sága, mint Takács IIm Amsei és Kronen- 

berger hiányzott.
Anélkül, hogy a Snbória habárait akarnék tép- 
desni, meg kell állapítani, hogy a Ferencvá
rosnak egy kis szerencsével még igy is meg 
kellett volna nyernie a mérkőzést, bár a szom
bathelyi csapat olyan jó játékot produkált, 
hogy egy pontot kétségtelenül megérdemelt. A 
tempót csaknem ugy bírta, mint nagy ellen
fele. Támadásai jól voltak előkészítve, a döntő 
Íliliánátokban azonban megtorpantak. Közvet
ett védelmében mind a három játékos értékes 

teljesítményt végzett. Fedezetsora cllehben

Kilencven percig szorongott az újpesti közönség, 
mig megszületett az újpesti győzelem 

Újpest—III. kér. FC 2:1 (1:1)
'Kr. újpesti stadionban tízezer főnyi közön

ség előtt vívta meg a két veretlen csapat baj
noki meccsét A mérkőzés az első perctől az 
utolsóig rendkívül változatos volt s Idegekre 
menő rnomenlumokban bővelkedett. A III. ke
rületiek kitünően felkészült csapata pz első 
félidőben jobb volt n bftjnokegyültesnél, szü
net után is teljesen egyenrangú ellenfele volt 
neki, ugy hogy

a döntetlen eredmény talán jobban kife
jezné 0 mérkőzés hü képét.

Újpest együttese már hatalmas f irmnjavulásról 
teli tanúságot, de a csapatban még mindig 
vannak gyenge pontok, igy különösen a fedő- 
ietsor funkcionált ezúttal feltűnő sok kiha
gyással. Mindent mérlegre téve, szép, élveze
téi, durvaság nélküli, fair mérkőzésben volt 
része a nagyközönségnek, mely ha a meccs fo
lyamán — sokat bosszankodott is, de végered
ményben a férfias, izgalmas küzdelemmel meg 
léheteit elégedve.

Már az első tíz percben látni lehetett, hogy 
a kerületiek nem egykönnyen adják meg ma
gukat a bajnokcsapatnak. Mindkét oldalon 
két-két eredménytelen korner volt, majd a 13. 
pctchcn a III. kerület érte el a vezető gólt:

Szárazsíetnok és tetopok 
zseblámpa és íinéátc’cpcts 

sxAmára.
ToljnsHmányUk foliilfnulhatatlan. 
Minden Gzaküzloiben kaphatók. 

terité.kre. Pécsiek ellen győzni nem kis fel
adat s épp ezért a Vasasnak minden rizikó 
nélkül szép jövőt jósolhat a tippelő sport 
közönség. A Kispest ezúttal sem tudta a 
hazai pálya előnyét kihasználni. Bár egyeli- 
Ütésre volt még ereje, a Bástya finise azon
ban letörte a megébredt kispesti reménye
ket. A bajnoki tabella kialakulásához ter
mészetesen hozzájárul még a szombaton 
lejátszott Budai 11—Nemzeti döntetlenül 
végződött mérkőzése is. Végeredményben 
tehát a következő

a bajnoki tabella:
1. Újpest 12:5 gólarány 8 pont
2. Hungária 16:3 7 „
3. Ferencváros 10:4 5 „
4. III. kér. 8:4 5 „
5. Bástya 0:7 5 „
6. Vasas 6:7 4 „
7. Sabaria 5:6 4 „
8. Bocskay 8:11 4 „
9. Nemzeti 5:0 2 „

10. Pécs-Baranya 5:13 2 „
11. Budai 11 3:9 2 „
12. Kispest 4:13 0 „
Valamennyi csapat négy-négy mérkőzést

játszott.

gyenge volt. A támadásban Holxbauer és Bclkó 
remekelt.

A Ferencvárosnak a fedezetsora volt a leg
jobb része. A védelemben I’npp volt a gyenge 
pont, a csatársorban Turay és Lázár produkál
tak sokat, de feltűnő Volt Tánczos gyöngébb 
játéka. A mérkőzés elején a Ferencváros táma
dott, majd változatos játék ulán a Sabária is 
akcióba lépett, de a belső csatárok nem tud
ták befejezni akcióikat.

A második félidőben az első tiz perc volt a 
Sabúriáé. A hatodik percben

Bclkó elhúzott Papp mellett. Obltz közbe
lépett és haza akarta adni a labdát. A hátra- 
adás azonban nem sikerült, a labdát Ko
vács II. elfogta és gondolkodás nélkül a 

' kapuba továbbította.
A Ferencvárost fölrázta a váratlan balsiker és 
heves támadásokkal Igyekezett hátrányát be
hozni. Ez a 15. percben sikerült. Lázár lövését 
Kovács I- kornerre mentette. A sarokrúgást 
Kohut a kapu elé Irányította.

Weinhardt kiugrott és miközben két védő
játékos társával együtt elvágódott, a résen- 
álló Toldi megszerezte a kiegyenlítő gólt.
A győztes gólért hatalmas csata Indult meg. 

de az elkeseredett küzdelem eredményeként 
egyik csapat sem tudta a kialakult döntetlen 
eredményt megváltoztatni. A Ferencváros fölé
nyét a 10:3 kornerarány mulatja.

Lengyel éles lövése a felső lécről pattant 
Zilahy elé. aki a sarokba fejelte (0 :1).

Ezután Újpest erősen belefeküdt a küzdelembe, 
de nz óbudai védelem hibátlanul működött. A 
24. percben Király egy ártatlan hendszet vé
tett, de a biró tulszigoru és

11-cs jár érte!
P. Szabó a labdát a rendeltetést helyére jut 
tatta (1:1). Mindkét csapat nagy energiával 
támadt a továbbiakban. A 30. percben Fogl 
József a kilörö Zilahyt a 16-oson belül fel
lökte, de a biró sípja ezúttal néma maradt. 
Gyakori és erőteljes óbudai támadások illán, n 
37. percben Lengyel .a 89-ben pedig Konyor 
lőtt nőit Acht kapujába, ám a btró mindkettőt 
ér vény tel enitcltc. ______ ______________

________ ÜLLÖI-UTI PÁLYA._______
Szerdán, október lé én, d. u. 3 órakor

Ferencváros—Rapid 
nemz? közi mérkőzés 

a KÖsópaurópal Kupáért.
Szünet után az első negyedórában mindkét 

oldalon két kornerrel veszélvextetlek a csatá
rok. újpest ekkor mar fölényesebben kezdett 
játszani, de a masszív védelemmel szemben 
nem leheteti eredményes. A 19. percben Fogl 
III. megtérült a kiállt. Ettől kezdve Újpest vé
gig tiz emberrel jílszolt. A 24. percben P 
Szabónak égy messziről jött cenlerctését Stel- 
ner stoppolni akarta, a labda felperdült a ke
zére. amiért ti biró 11 est okait itílni Azonban 
az Óbudát játékosok körülfogták, profc.stáltak 
ami miatt három et fél periig szünetelt a já 
fék. Végre Majorszky bíró a hfitárbirálnal: 
megkérdezése után visszavonta eredelt ítéletét 
8 ŰfpCit ellen szabadrúgást (tilt, Közbou Ki

rályt blrósértésért Majorszky kizárta a játék-1 fejelte (2 11).
ból s ekkor mindkét csapat tíz-tíz emberrel ját-1 A mcghossznbbitolt időben of óbudai Konyor 
szolt. I révén még egy gólt lőttek, de a biró ezt is

A továbbiakban Is heves, erőteljes játék Jel- | annullálta.
iwiczlo ameccset , mSr-rnér ugylitszott, hogy A g ŐI|C, Vj , osapa|flbó|
donlclknül végződik . jalék, .mikor í». Szobi Itat kh míg az óbudaiakul

a 45. percben Wllhehn szén. Iveit Ma- ) Fehér. Biró, Király, Magyar és Konyor telje- 
badrugását Spltz közvetlen közelből be- sitménye érdemel említést.

Heroikus harcban a Hungária megujhodott 
csapata hatalmas győzelmet aratott 

Hungária—Bocskay 5:1 (3:1)
Azoknak volt igazuk, akik a Hungária elmúlt 

vasárnapi sikertelen szereplését átmeneti, múló- 
jellegű indiszpoziciónak véleményezték. A Bocs
kay ellen ugyanis minden részében szinte uj 
csapat küzdött s igy azután különösebb csodál
koznivaló nincs is azon, hogy

a kék-fehérek csapata a nap legnagyobb 
gólarányu győzelmét aratta a liga egyik 
kétségtelenül veszedelmes együttese ellen.

Bizonyos az, hogy a Ferencvárost legyőző 
Bocskay egységben több volt akkor, mint 
amennyi mostanában. A látottak alapján azon
ban kétségtelen az is, hogy nagyobb harci kedv- 
vei és felkészültséggel talán egyetlen csapatunk 
sem tudta volna végigküzdeni az első félidőt. 
Azt az első félidőt, amely bemutatta a futball- 
nak minden szépségét, erejét, technikáját s aka
ratát, szóval mindazt együtt, ami a legnépsze
rűbb játékká avatta a labdarúgást.

Az első félidő maximális propagandája volt 
a futballnak.

Ha valamennyi mérkőzés hasonló paritáson 
futna, nem féltenék a zsenge profifutballt.

A mérkőzés hatalmas meglepetéssel Indalt.
Az első tíz perc teljesen a Bocskayé és szinte 

csodával határos módon ússza meg a Hungária

VÍUÁNyi

TicSüA TÍCSGA

ért az óriási nyomást, amelynek tempóját a 
lelkes és skót technikával játszó debreceni csa
pat diktálja. Újvári macskaügyessége előbb 
Markos, majd Vincze hatalmas bombáját teszj 
ártalmatlanná ritkán látott szép robinzonádok-

A Vasas bajnoki győze
lemmel avatott pályát 

Vasas - Pécs-Baranya 1:0 (1:0)
Angyalföld első nagy sporttelepét vasárnap 

egy elsőosztélyu ligamérkőzés keretében avat
ták fel. Az uj békctllcai pályán mintegy 3500 
főnyi IcMccs közönség jelent meg és

a Vasos-azlnckérl lelkesedő publikum előtt 
— ha mindjárt kis gólarányu*  — dr min
denesetre megérdemelt győzelmet aratott a 

háalgazdl
a nehezen magéra találó és a szokatlan talajú 
pályán bizonytalanul mozgó pécsi csapat ellen.

Á Vasasok győzelmüket lelkes játékuknak 
köszönhetik. Védelmük minden helyzetet meg
oldott és végső esetben a szerencse is segített 
rajtuk. A játék egyébként mintaszerűen fair 
volt,

A pécsi csapat lelke a fedezetsor volt, amely 
a második félidőben különösképpen jól Ját
szott, amikor Somogyi helyólcserélt az addig 
középen játszó halassal.

Az első percekben a Vasas-csapat volt az 
ura a helyzetnek. Csatársora egymásután ve
télte a szcbhnél-szcbh támadásokat a bizony
talan pécsi védelem ellen. Az első negyedó..1 
óra lilán szerepet cseréllek és a pécsi csatár
sor tanyázott a Vasasok kapuja előtt. Viliin- 
zalü» mezőnyjáték folyt, mikor a Vasas bal

kai. A Bocskay veszedelmes tempója azonban 
meghozza az eredményt: a 21. percben

Markos lefut és beadását Móré öntudatos 
fejessel védhctetlenül a sarokba küldi. Ott.

Éltől megjön a Hungária biztonsaga, de a 
Bocskay a magadiktálla tempójának erejéből 
is sokat lead, úgyhogy

az ellentámadások feltartóztathatatlanul gö
rögnek a debreceni kapu felé.

A 26. percben Kiéber labdáját Skvarck fordu
lásból és kapásból vágja a hálóba. 1:1. Bemek 
profigól! Néhány másodperc múlva ismét a 
Hungária csatársor rohamoz és

Tlcska beadását, btír Varga elvéti, Barátky 
azonban résen áll s a bombája kapulécről 

vágódik gólba. 2:1.
Felpercen belül eldőlt a mérkőzés sorsa. Most 
már a Hungária korlátlan ur s bár a Bocskay 
minden támadása szemre szép, de valahogy la
zábban áll. semhogy komolyabb bajt okozhatna. 
A 37. percben

Varga beadása nngy tumultust Idéz fel, 
Skvarek lövi, ebbe Budai beledobja magát, 
róla a labda n felső hálóba pattan, de rög
tön vissza Is Budoi kezébe. A bíró azonnal 

gólt int
s igy hiába minden reklamáció. Szünet után már 
sokkal gyengébb az iram, az uj, remplis futball 
kapcsán Nagy, Barátky. Mamii is megsérül, ric 
ezek nincsenek kihalással az eredményre. Sőtl 
A 17. percben

Varga éles lövése a lécről lepattan, ám

BARMUK

Ekvaru

ELDŐLT A TtT sorsa! 
TICSUA MÉRHÓHi PAliiÁr 
csau ba*A tu^ -ruort ex- 
CSIPMi.de A-limit. Hints 
is MtNtSÉG — EÉLPER- 
CEN BEUÚL Cl A MÁSO - 
Diu .

Hirzer szélsebesen érkezik meg és fejese 
ujabb gól. 4il.

A 25. percben még Tlcska szerez gólt: átsétál 
három emberen is és a kifutó Budai mellett 
beállítja a végeredményi. 5:1.

szélső Stanzl jó labdával lefutott. Veszélytelen
nek látszó beadását Iványi hibázta.

Jeckl a*  guruló labdát közvetlen közelről 
góllá értékesítette (1:0).

A Vasasok maradtak támadásban. Csak a fél
idő végén nvomult fel a pécsi csapat; a 40. 
percben Kocsis váratlan szép fejesét Bercczky 
nehezen védte a léc fölé. Az utolsó percben 
csak a szerencse inenlctlc meg a Vasas-kaput 
a góltól.

A második félidő első percében Dán fejese 
alig kerülte el a pécsi kaput. Változatos játék 
következeit. A pécsi csatársor Somogyi támo
gatásával mindinkább magára talált és veszé
lyes támadásokat vezetett a Vasasok kapnia 
ellen. A közvetlen védelem azonban helyén óllt, 
főképpen Roltler volt a csapat lelke, aki néha 
feleslegesen durva is volt. 10 perccel a befeje
zés előtt a Vasas-csapat már csak az eredmény 
megtartására játszott, de az egyre lanyhuló és 
visszaeső pécsi csapat ellen mégis egymásután 
Vezette a veszélyes támadásokat. A közönség 
lelkesen ünnepelte csapatát a mérkőzés befe
jezése ulán.

X A dél| kerület stafétába Inokságal. Szegedre 
jelentik: Vasárban délután rendezte meg a déli 
kerület a stafétabajnokságnit. A bajnokságok 
nngvrészét a KF.AC nyerte, a szenior 4Xt0O-nt 
45.8 mp-cel. v 4X400-M 3 15 mp-cel, az ifjúsági 
4Xl0O.al 462 rrtp ccl, a áXtM-al pedig 3:47.6 
mp-cel. Az ifjúsági staféták érdekessége, hogy 
Vannle András is futott bennük.

CSIPMi.de
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Huszáros rohamozás sem 
segített, u/abb két pontot 
a Bástya vitt el Kispestről 

Bástya—Kispest 4:2 (2:0)
Élvezetes játékkal rukkolt ki mindkét csa

pat — 800 néző előtti A Bástya gazdaságosab
ban, a Kispest lendületesebben játszott

Már az első percben fossák megszerzi a 
vezetési.

azután három kihagyott kispesti gólhelyzetet 
Ismét egy Bástya gól követelt, amelyet Schwarz 
korneréből Szedlacslk lejeit. 2'0. A második 
félidőben Stelner és Fürstner ősszjátékn után 
Harmath végre megszerzi az első kispesti gólt.

2:1. A további támadások során Kispest dol
gozott nagyobb tűzzel és

Senkey II. beadásából Paczolay ki la 
egyenlített. 2:2.

De ezzel azután el is készült nz erejével, ame
lyet Szedlacsik passióból Possák fordulásos lö
vése tőrt meg végleg. 3:2. Két perc múlva Pos
sák a sok Szediacslk-szóktetést viszonozza és 
így a volt ferencvárosi csatár megszerezte a 
negyedik gólt. A Bástya tovább is támadott, de 
a hátralévő negyedórában, bár fölénye vitat
hatatlan maradi, újabb eredményt elérni nem 
tudott.

A szegedi csapatban Possák és Szedlaesik 
játszott elsőrangúan. A Kispest vereségét csa
társora belső triójának, de főként védelme in- 
diszpoziciójának „köszönheti".

Véres futballbotrány volt Belgrádban, 
ahol a mentők a közönséget szállították 

a kórházba

Az MTK-pályától Vecsésig és vissza 
a marathoni futók nyomában

Galambos a marathoni bajnok — Tuschek 25 kilométernél feladta'
— A salgótarjáni Zelenka a második, a szegedi Gyetvai a harmadik

A marathoni bajnokság iiiár a kora déli órák
ban megélénkítette nz MTK-pálvn környékét. 
Alitok és mindenre elszánt biciklisek tábora 
leple el n kapu előtti területet s n kiváncsi em
bertömeg is szokatlan a kora déli órákban.

Bent a pólyán ezalatt a ESC orvosa, Radnai 
dr. vezetésével a Testnevelési Főiskola orvos
tanfolyamának 10 hallgatója — hulljon a fér
gesei... felkiáltással — megvizsgálja a futókat. 
De férges, azaz untauglich nem találtatik s igy

mind a 23 jelentkező elindul a hosszú útra, 
egy óra utón néhány perccel.

Eleinte nem igen igyekeznek a nagy feladatra 
vállalkozott elszánt futók. Még leginkább a 
BBTE ifju futója. Demeter Igyekszik s igyeke
zetének eleinte meg is van a látszata.

üt kilométernél 6 halad el elsőnek 17:45 
mp-es Idővel az ellenőrző állomás előtt.

Utána mintegy 20 méterrel jön az osztrák 
Tuschek és Galambos.

Kispestre érve is tartja Demeter a tempóját. 
A gyalogjárón vezet, mögötte egyenletes, nyu
godt léptekkel az osztrák bajnok fut.

Galambos az osztrákkal halad egy vonalban
— az úttesten.

Ekkor már hosszan elnyúlik a mezőny s a 13 
km-es kőnél megállunk: a második ellenőrző 
állomás.

Itt már Galambos vezet!
30:09 mp-et mulat n sloppcr, amikor ideér 

Galambos és alig 15 méterrel mögötte jön Tu
schek. Kr ő ideje 30:16 mp. 25 méterrel hátrább 
fut Demeter, 30:24 mp alatt. Majd Zelenka és 
Gyetvay jön 38:08 mp-el, azután Hegedűs (ESC) 
és Varga (Vasas).

Itt a kassal llalla és a német Kreininger 
már nagyon hátul fűti

Kincs is Idő őket várni. Ar é| már messze 
van. A pestszentlőrinci határban kellemetlen 
szél fogadja a futókat.

-- Ellenszéll — állapítja meg vntakl. — Váj
jon mennyit vesz ki a futókból? Demeter min
denesetre leszakad nz élről. Galambos is vissza
esik némileg és a szentlőrinci sorompónál

Tuschek vezet!
De nem sokáig. 15 km-nél Galambos van 

Ismét az élen 55 perccel és nlig van mögötte 
Tuschek. Demeter itt mór 300 méterrel van 
mögöttük, újabb 300-zal következik Zelenka és 
Gyetvay. Ezután

beérünk Vccsésre.
A templomnál Galambos már 80 m-rel vezet.
Most már meg sem állunk a vccsési 24 km-es 

kőig. Bt a forduló. Hrenyovszky óll nz ut köze
pén magasra tartott zászlóval, öt kell meg
kerülni

Fél három van, amikor Galambos meg
érkezik!

Ideje: 1:18:I4 mp, utána 43 inp-ce! jön Tuschek. 
Egyikük sem vesz magához semmi frissítőt. Az 
osztrák kísérője erre gondol egvet és flit-tel le
spricceli Tuschek hibaszárát Kedélyes. 1:21:30 
mp-et mulat n stopper, amikor Gyetvay fordul, 
utána 10 nip-ccl Zelenka. Ezután kisebb-nagyobb 
Időközökkel jönnek n többiek. Legutolsónak 
Huszlicskn (BEAC) fordul 1:40:55 mp alatt.

Most a futók után eredünk. A vecsési templom

előtt találjuk nz első versenyt feladót. Csődület 
veszi körül Egész Vecsés nz utcán van s

az ut közepén Marton József, az MTK volt 
bajnok-rekordere lötyögtél magasra tartott 

kezében egy bögréi.
Romantikus találkozás egy letűnt csillaggal!
Legelőször a nagyon visszaesett Demetert ér

jük cl, majd a többieket egymásután. Az 50-es 
villamos végállomásánál Konecsny gyalogol, 100 
m-rel elölte Hegedűs. Mélabusan kérdi, fel
ad ja-e?

Újabb 200 méter. Ki ez? Tanamár (ESC). 
Azután Hallót fogjuk be. Nagyon felnyomult.

Most bosszú szUnet következik.
Végre a kispesti Forum-mozi előtt togjuk be 

Zelenkót. 100 m-rel elölte Gyetvay fut szenvtelen 
arccal. De most egy sorompóhoz érünk megint. 
Gyetvay még átjut rajta, de

Zelenka előtt robog el a vonal!
Kispesten rettenetes por fogad A Kölcsei-utcá- 

nól Galambost is elérjük. Hol van Tuschek? 
Galambos mellett egy ESC-zószlós autó porosz- 
kól. benne valami fehérség. Ah, ez Tuschek! A 
fejét nyomkodja egv zsebkendővel.

25 km-nél adta fel a versenyt az osztrák 
bajnok.

Galambos tehát egyedül fut ar élen. Körü
lötte 77 biciklista rajzik, mint valami méhraj. 
Most már nincs mitől félteni a magyar győzel
mei. Az MTK-pályáig meg sem állunk.

A pályán.
A Hungária—Bocskay félidejében érkezünk. 

A játékosok a pályán vannak, a futópályán 
pedig nz ujsógstafétát futják. Négy óra élőit 5 
perccel

megjelenik a kapuban Galambos.
Hatalmas taps fogadja. Egy kört füt még a 
pályán. Nem látszik rajta a fáradtság.

Négy pere múlva érkezik a salgótarjáni 
Zelenka.

250 méterrel később jön Gyetvay. ö már fi- 
rndt. Nehezen fut a célig ..

Ekkor mór javában folyik a fulball-meccs. 
Egyre nagyobb időközökben jönnek a holtfáradt 
futók s a taps már a futballistáknak szól. A 
marathoni hős kései utódai pedig a jól meg
érdemelt pihenőre térnek. Negyvenkét kilométer 
után ... P. G-

A marathoni bajnokság részletes eredménye.
Bajnok: Galambos József (ESC) 2 óra 45 p. 

33 mp. 2. Zelenka (Salgótarján) 2 óra 49 p. 
42 mp. 3. Gyetvay (Szeged) 2 óra 50 p. 45 mp. 
4. Halla (Kassa 3 óra 11 p. 12 mp. 5. Fonecsny 
(ESC) 3 óra 14 p. 30 mp. 6. Tanamár (ESC) 
3 óra 17 p. 05 mp. 7. Csillag (ESC) 3 óra 17 
p. 18 mp. 8. László (RAFC) 3 óra 18 p. 9. 
Kredlinger (Németország) 3 óra 18 p. 10 mp. 
10. b. Gudenüs József (BSE) 3 óra 21 p. 51 
mp. 11. Kosyna (Ausztria). A huszonhárom in
dulóból 19 futott be.

Az ujságslaféta
A Hungária—Bocskay meccs félidejében ren

dezték meg a rikkancsok stafétafulását, ame
lyet a több ismert futóval kiálló „Az Est" 
nyert meg 5:13.4 mp-es idővel. 2. Pesti Hírlap. 
3. Pesti Tőzsde.

Belgrád, október 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Vasárnap délután játszották le Belgrádban 
az országos bajnoki döntöniérközések során a 
két helyi rivális egymás elleni mérkőzését, 
mely végűi parázs botrányba fulladt. A Beo- 
gradski SK örök riválisával, a Jugoslavija-va\ 
került szembe ezúttal s a mérkőzés a jugoszláv 
főváros egész sporltársadalmát megmozgatta, 
amennyiben a mérkőzésen 12.000 főnyi közön
ség volt jelen. A botrányt Wlller bíró tehetetlen
sége idézte elő, aki az erős, helyenként kímélet
len játékmodort nem tudta megfékezni.

A második félidő 11. percében tört ki az első 
botrány. Ekkor ugyanis a Jugoslavija égjük 
haltját, Loncsárouicsot

ugy lábszáron rúgta a BSK egyik Játékosa, 
bogy az slpcsonllörést szenvedett.

A sullyos szerencsétlenség izgalmas hangulatot 
idézett elő a nézőtéren, a közönség egy része 
berohant a pályára s csak a legnagyobb erő
feszítéssel sikerült a rendet helyreállítani s a

mérkőzést hosszas pauza után folytatni.
A botránv másodszor a 37. percben tört kf, 

amikor a BSK egy feltűnő ofszájd gólt lőtt, 
melyet a biró érvényesített. Ekkor a közönség 
ezrei rohantak be a pályára s formális vereke
dés kezdődött ugy a tribünön, mint lent, a já
téktéren.

A Játékosok egymást rugdosták és pofoz
ták, a közönség is percekig pilfölte egymást 

botokkal és esernyőkkel.
Mintegy negyedórái harctéri jelenetek után a 
nagyszámú rendőrség és katonaság vetett véget 
a nem mindennapi botrányos jeleneteknek, 
mely alkalommal többen súlyosan megsérültek, 
úgyhogy

a mentők több embert részesítettek első 
segélyben a néhányat a kórházba szállítottak.

Hosszú idő múlva tudták csak a mérkőzést 
folytatni, de ekkor a Jugoslavija játékosai csak 
passzív magatartást tanúsítottak s nem akartak 
a labdába se rúgni. Végeredményben a BSK 
győzött 2:1 (10) arányban.

Addig jár a korsó a kútra., >
Sparta—Ambrosiana 6:1 (1:0)

Prága, október 12. I olasz bajnokcsapat fejvesztetten védelembe va*  
(A Hétfőt Napló ludóslUlának t,l,fonl,l,n.\ndll • a: tgpí máiodlk fflldlktn c.ak ,yy,l- 

ti.,.} A Köztpeurópai Kupáért lefolyt körép. /"'■>« d< «Jítvonalm. Az Ambro-
döntő mérkőzés a dán Hansen bíráskodása siana kapusa teljes csődöt mondott. A gólokat 
mellett 35.000 néző jelenlétében folyt le. A Braine (3), Silny, Heima és Podrgzil lőtte, az 
n .... _ onvallon <íAl IAI nPéllÖ iTAPArl*Sparta megmutatta, hogy a csapatba először. olaszok egyetlen gólját pedig Ferraro szerezte.
• .................... ................ - ti—i----- 1. A Sparta ezzel a győzelmével a Középeurópai

I- Kupa döntőjébe kvalifikálta magát, ahol a 
' Rapid—Ferencváros mérkőzés győztese lesz az

beállított újoncai méltók voltak a bizalomra. 
Az első félidőben a játék egyenlő erők küzdel
mét mulatta, szünet után azonban a prágai. 
együttes döntő fölénybe került, ugy, hogy az ellenfele.

A második ligában ezúttal is 
a favoritok győztek

A második liga eheti fordulója több megle
petést sejttetelt, melyek azonban elmaradtak 
ugj', hogy az egész vonalon a favoritok győz
tek. A kaposvári Somogy ezúttal Budapestre 
rándult, ahol a legerősebb ligabcli pe3ti együt
tessel, a VÁC FC-vcl került szembe, ám a vi
dékiek várakozáson felül jól tartották magu
kat, s nagy gólaránnyal győztek. A másik vi
déki bajnokaspiráns, a miskolci Attila Sorok
sáron vendégeskedett s minimális győzelmével 
megmentette a két pontot. Az eredmények a 
következők:

Somogy—VÁC FC 4:1 (1:0), Turul—Jó
zsefváros 3:0 (2:0), Attila—Soroksár 1:0 

(1:0), Rákospalota—Kossuth 2:0 (1:0).

Somlai Elemér 
nyerte a dekatlonba jnokságo’

Szombat-vasárnap, az OTE versennyel kap
csolatosan rendezte meg a MASz az idei de- 
kation-bajnokságait. A bajnokságot — amely
nek szokatlanul nagyszámú indulója volt — 
ez évben is

Somfai Elemér nyerte.
Bár az első napon még Bácsalmási Péter ve

zetett, a második napon érvényesült Somfai 
nagyobb rutinja és biztosan győzött.

Részletes eredmények:
Magyarország 1930. évi dekatlon-bafnoka: 

Somfai Elemér (MAC) 7108.095 pont, (110 gát: 
17.1 mp. — Diszkosz: 38.55 cm. — Rúdugrás:

340 cm. — Gerelyvetés: 50.39 cm. — 1500 m. 
4.47.6 mp.). 2. Bácsalmási (TFSC) 6574.51 pont 
(18.8 mp. — 40.81 cm. — 330 cm. — 48.92 cm. 
— 6.04.8 mp.), 3. Farkas M. (MAC) 6027.47 
pont. (17.5, 34.52, 330, 45.76, —). 4. Halttal
(TFSC) 5682.47 pont. 5. Bácsalmási M. (BEAC) 
5289.88 pont. 6. Boross (TFSC) 5189.595 pont.

Németh rekordidő alatt 
győzött Magyarország 
hegyi bajnokságában

Magyarország 1930. évi hegyibajnokságának' 
döntő futamát vasárnap délelőtt bonyolították 
le a Svábhegyen. A múlt vasárnapi előfutamok 
győztesei s azok, akik a versenjTe kvalifikál
ták magukat, összesen nyolcán álltak starthoz. 
A start az Istenhegyi-ut és a Kékgolyó-utca ke
resztezésénél. a cél pedig a Diána-utl Iskola 
mellett volt. A s’ersenyzöket csoportonként in
dították. Az eredmények a következők:

Magyarország 1930. évi hegyibajnoka: 
Németh Miklós BSE 9 perc 55 mp. 

Országos rekord!
Főversenyzők és haladók csoportjában: l. 

csoport: 1 Diósi Kálmán Diadal KK 10’perc 
28 mp. 2. Abronics Ferenc Csepeli TK 10 p 32 
mp. 3. Lovai Károly MTK 10 p 38 mp. ,4. Hor
váth Sándor Postás 10 p 43 mp.

//. csoport: 1. Huszka Dezső Világosság KK 
10 p 24 mp. 2. Winter István Árpád KK 10 p 
26 mp. 3. Steingruber Ferenc MTK 10 p 46.5 
mp. 4. Szeifert János Lehel KK 10 p 51 mp.

Prolesszionálus bírkűztí ulláDDajnoKság
küzdelmei naponta este 8 órától a világ 40 lég- DCWETÍUII PIDIIIIQ7DAN olcaó heiyárak: 
Jobb birkózójának a részvételével a városligeti ULIILI UW'ulnnUuLDflll. 80 ffiMflfl 8 F-H.
Jegvek naponta reggel 8 órától déli 1 óráig és d. u. 3 órától válthatók a cirkusz pénztá
ránál (lel.: 182-35) és a „Stop" Nemzetközi Sportirodában, Berlini-tér 2. (Te!.: 195-05)
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Az OTE atlétikai versenye
Vasárnap délután rendezte meg az agilis 

óbudai egylet az atlétikai versenyének második 
napját. A közepes eredményeket hozó ver
seny eredményei a következők: Hármasugrás. 
1. ZsufTka MAC 1357 cm 2. Dombóvári BSE 
1290 cm. 3. Sós BSE 1290 cm. — Magasugrás.
1. Monoki TFSE 165 cm. 2. Kaluczy TFSE 165 
cm. — Diszkoszvetés. 1. Kuliczy TFSE 4242
2. Rózsa EKAC 3894 cm. — 110 m. gát. 1.
Kertész FTC 17.9 mp. 2. Jánossy Postás 19.2 
mp.

A pestvidéki kerület csapat
bajnokságai

Vasárnap délután az UTE rendezésében Új
pesten bonyolították le a pestvidéki kerület 
atlétikai bajnokságait. Az eredmények a követ
kezők:

4x400 méteres staféta. Bajnok: UTE 3 p. 
36.2 mp., pestvidéki kerületi rekord. 2. RIK 3 
p. 51 mp. 3. Soroksári AC 4 p. 02 mp. Sugár
49.4 mp.-c! futott. — 4x100 m.-cs ifjusági sta
féta. Bnjnok: UTE A) csapata, 45.4 mp., 2. 
UTE B) csnpatu, 45.8 mp., 3. Soroksár 46 mp. 
— 4x100 m.-es semor staféta. Bajnok: UTE
44.4 mp.. 2. BIK 44.6 mp., Soroksár 44.8 mp.
—4x1500 m.-cs staféta. Bajnok: UTE a) csa
pata 18 p. 23.5 mp., 2. UTE b) csapata 18 p. 
58 mp., 3. Budafok 19 p. 36 mp., — 4x1000
méteres ifjuéúgi staféta. Bajnok: UTE 11 p.
25.4 mp., peslvidéki kerületi rekord. 2. Dorogi 
AC 12 p 10 mp.. 3. RAFC 12 p. 25 mp. — 
.5000 méteres csapatverseny. Bajnok: UTE 24 
ponttal, 2. Soroksár 31 ponttal. Az egyéni ver
senyben első Hevele (Soroksár) tő p. Ó7.4 mp., 
2. Szangelta (UTE) 16 p. 55 mp., 3. Juhász 
(UTE) 17 p. 04 mp.

Ezer ember szorult ki 
a Beketow-cirkuszból a birkózó 
világbajnokság döntőjének elő

estéjén
1923 őszén, amikor Czája, Jágó és W. 

Schuiarc vívtak döntőt áz Európa bajnokságért, 
ekkor volt olyan tumultus a Beketow körül, 
mint tegnap. Már kezdés előtt egy órával min
den jegy elfogyott s mintegy 1000 ember szo
rult ki. — Részletes eredménj’ek:

Szathmáry (magyar) győzött Dobért (Ausztria) 
ellen. Spevacek (cseh) és Wildmann (Ausztria) 
döntetlenül mérkőztek. A mandzsuriai Leitnura 
a 37-ik percben két vállra fektette á né»et 
Scholtzot. A svájci Grüneisen és a svéd Wen- 
ström küzdelme döntetlenül végződött. Ezután 
Martinon, bulgár világbajnok lépett a porondra, 
akinek teljesítménye minden képzeletet felül-, 
múlt.

A mai program
a következő: Czája (magyar)—Ivanoff (bolgár). 
Markó (Ausztria)—Angclescu (Román), Che- 
valicr (francia)— Shimica (SHS).

Döntő mérkőzések: Szereztanov (bulgár)— 
Krausz (Luxemburg), Stecker (cx\^ye\}—En\onds 
(Luxemburg), Peterson (eszi)—Spevaetk (eseh), 
Wildmann (osztrák)—Cornetz (német).

X Anglia—Franctaorazág tenisz ftf. 
dánból jelentik: Tegnap fejezték be angol
francia klubközi teniszmérkőzést, melyet az 
angol együttes 9:6 arányban megnyert.

A szerkesztésért és kiadáséri felel: K
Dr. ELEK HUGÓ '
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