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Elfogták a miiHÉrtss örökségek 
lelketlen pesti szélhámosát

SzöKe jnfai rovottmultu ffalammbar az amerikai dollármilliók 
igórgesóséuei romlásba ás halálba hergelte áldozatán a szél
hámos fantáziájában született meg a ggömroi Örökség meséje is

Vasárnap délelőtt a detektívek előállítot
tak a rendőrségre egy kopott külsejű, ijed
ten viselkedő fiatalembert, akinek az a 
bűne, hogy elméletben közel annyi dollár
milliót ajándékozott embertársainak, mint 
amennyi a Vanderbiltck, a Morganok, a 
Rockefellerek mérhetetlen és irigyelt va
gyona.

Az előállított fiatalember körülbelül egy 
esztendeje abból élt, hogy kiszemelt magá
nak családokat és ezekkel a legravaszabb 
módon

elhitette, hogy valahol Észak-Ameriká- 
b«n meghalt egy távoli rokona, aki 

mesés vagyont hagyott hátra 
és hogy reá vár a feladat, hogy a rokoni 
kapcsolatot megállapítsa és az örökség át
vételéhez szükséges intézkedéseket meg
tegye. Ebből azután kitünően megélt a fur
fangos fiatalember, akit a horribilis örök
ségek reményében valósággal tejben-vajban 
fürösztöttek az áldozatok.

Csalódás elől a halálba
Az utóbbi időben egymást érték a sajtó

ban is a fantasztikusabbnál is fantasztiku- 
sahb örökségi hírek. Valóságos járvánnyá 
lett, hogy egy-egy pesti család mérhetetlen 
amerikai örökséghez jutott. A szerencsés 
emberek sorában szerepelt például

egy ferencvárosi korcsmáros, 
akiről szinten elterjedt a hír, hogy negyven
millió dollárt örökölt egy távoli rokonától, 
aki Amerikában szerezte kolosszális vagyo
nát és utód nélkül halt meg. A ferencvárosi 
korcsmáros, akinél természetesen szintén a 
rendőrségen őrizetbe vett fiatalember járt 
H, a jó hírre egyszerre megváltoztatta élet
módját.

Vendéglőjét teljesen átalakíttatta, újra 
berendeztette a nagy örökség remé

nyében, 
természetesen mindent hitelre, aminek kö
vetkezménye az leit, hogy teljesen tönkre
ment. Később kiderült, hogy az amerikai 
örökség hire légből kapott kacsa és

a szerencsétlen ember lelkiállapotát ez 
a szörnyű csalódás annyira feldúlta, 

hogy öngyilkossá lett.

Milliók helyett — árverés
A másik fantasztikus örökségi história 

középpontjába a Ráday-utca 7. számú 
ház házmesternője, Takács Józsefné ke
rült, aki férjével együtt teljesen beleélte 
magát abba a hitbe, hogy Amerikából több 
millió dollár örökség vár rájuk.

A jó hirt hozó fiatalember tiszteletére 
nagy vendégeskedést csaptak, 

nap-nap után egy-egy hordó bort állítottak 
he a házmesteri lakásba, elkezdtek hitelbe 
vásárolni és végül annyira eladósodtak, 
hogy a hitelezők zaklatása miatt a háztulaj
donos kilakoltatta őket., összes holmijukat 
elárverezték. A reménybeli örökség feldúlta 
” házaspár cspiAf’i boldogságát is. Az elma
radt övrksé/,- miatt napirendre kerültek a 
aióráiu <oh, végül

Takácsié idegzete annyira megrvndttlt,
4 ’RJ kezelés céljából Idcgkórhózba 

kellett őt szállítani.
Hasonlóan érdekes volt nz a hir, hogv az 

•'ffyik ligeti vendéglő szakácsnője egy Dél- 
Amerikában elhunyt rokonától 2 millió pe- 

zot,. egy hatalmas cukor nádültetvényt és 
ráadásul két néger rabszolgát örökölt.

Ez a hir is ugyanabból a forrásból eredt, 
mint a többi milliós örökség. A ligeti sza
kácsnő nagy traktákat rendezett a fiatal
ember tiszteletére, mindaddig, amig ki nem 
derült, hogy az egész örökség nem egyéb 
fantasztikus mesénél.

Szélhámosság; a gyömrői 
örökségi mese

Több kisebb-nagyohb örökségi ügy után 
legutóbb Sebes József gyömrői tanárnak 
fantasztikusan nagy amerikai öröksége fog
lalkoztatta a nyilvánosságot. Kiderült, hogy 

a gyömrői örökségi mesét is ugyanaz

A választási névjegyzékből csalt 
a szélhámos cukrászsegéd

Legutóbb 
a községi választások megkönnyítették 

a dolgát.
A . szavazásra jogosultak névjegyzékét 

ugyanis hónapokkal ezelőtt kifüggesztették 
minden ház lépcsőfeljáróján és ezekben a 
kimutatásokban mindenkinek olt szerepelt 
jóformán minden családi adata. Atyja, 
anyja, felesége neve. így azután rendszerint 
az asszony családi nevéből kombinálta ki 
az amerikai mesét, még pedig oly módon, 
hogy nz asszony családjának egyik tagja, 
aki a 48-as szabadságharcban vett részt s 
aki még Kossuth Lajossal emigrált, az ve
tette meg a fantasztikus amerikai vagyon 
alapját, amelynek örököseit most keresik.

A kiszemelt áldozatoktól azután fölvette 
azokat a kisebb-nagvobh összegeket, ame
lyeket fáradozása ellenértékéül nyújtottak, 
át neki a reménybeli Krözusok. Ezek az 
összegek

huszonöt pengőtől többszáz pengőig 
terjedtek, aszerint, hogy milyen társadalmi

A magyar ipar diadalmas 
felvonulása Budapest utcáin

A Magyar Hét vasárnap impozáns menetben vonultatta fel 
a magyar ipar csoportjait

A magyar ipar és a magyar kereskedelem fej
lesztését célzó Magyar lift rendezöbizotlsága

vasárnap délelőtt rendez.? meg Budapest 
főútvonalain a Magyar Hét impozáns fel

vonulását.
A menetnek, Hmelynek hivatalosan n ..Magyar 
Ipari Munka Nagymcnetének“ neveztek el, az 
voll a célja, hogy

bemutassa az élő magyar Ipari.
A főváros utcáin óriási tömegek nézték végig a 
jól sikerült felvonulást, amely négy kilométer 
hosszúságban a magyar ipar összes reprezentáns 
eleméi és cégét képviselte.

A menet a Vilmos császár útról indult el, 
majd végigvonult az Andrássy utón, kikanyaro
dott a Nagykorúira és azon végighaladva a 
Boráros-térnél szétoszlott. Már itt elöljáróban 
megállapíthatjuk, hogy a rendezőség alapos és 

a fiatalember találta ki,
aki a többi szenzációs örökségi ügyben sze
repelt és aki nem más, mint Szőke Antal 26 
éves cukrászsegéd, különböző csalások és 
szélhámosságok miatt már kilenc esetben 
büntetett egyén, aki körülbelül

egy esztendővel ezelőtt került ki a fog-
1 házbői,
ahol legutóbb is csalás miatt ült.

A nagystílű fiatal szélhámos, — mint az 
a rendőrségi kihallgatása alkalmából kide
rült — a legfurfangosabb eszközökkel nyo
mozta ki egy-cgy család rokoni kapcsolatait 
és ezeket az adatokat használta fel azután 
a fantasztikus amerikai örökségek elhitető- 
sére.

**Fnllásu személyek „jutottak" a hatalmas 
' örökséghez.

A főkapitányságon már napokkal ezelőtt 
erélyes nyomozás indult meg a nagy
szabású örökségi láz ügyében. A detektívek 
összeállították a károsultak bemondásai 
alapján az ismeretlen szélhámos pontos 
szcmélyleirását és

a bűnügyi nyilvántartóban meg is ta
lálták a fényképét, 

amelyben a rendőrségen jelentkező szemé
lyek sorra felismerték mesebeli örökségük 
„forrását".

A fénykép Szőke Antal rovottinultu cuk
rászsegédet ábrázolta. A detektívek nyo
mozni kezdtek utána és

vasárnap elfogták az Orczy-ut ifi. 
szánni házban, ahol Nagy Balázs álné

ven lakott.
Előállították a főkapitányságra és itt kihall
gatása során beismerte, hogy az amerikai 
örökségek meséjéből élt. Szőke Antalt letar
tóztatták és most igyekeznek összeáliitani a 
károsultak listáját.

jól sikerült munkát végzett. Az ország szegény
ségéhez nlknlmazkodva, nem hoztuk történelmi 
kosztümöket és pompázó, grandiózus csoporto
kat, hanem

nz egyes szakmákat speciális munkaruhá
jukban, a maguk eleven valóságában vo

nultatták fel.
A Magyar Hét rendezőbizollsága két esztendő
vel ezelőtt már kísérletezett hasonló felvonu
lással. azonbnn az nem sikerült neki ennyire. A 
most megrendezett felvonulás nagvobbszabásii, 
népesebb, és nmi a legfontosabb — tarkább 
volt.

A Vilmos császár tilról féllirenegvkor induló 
menet

élén három fanfárját fujő kürtös haladt, 
majd n dobosok csoporttá következett. Utánuk 
cégéreken a Kossuth Lajos Védegyletének és a 
Tulipánmozgalomnak tábláit vitték.

Ekével, kaszával és buzacsomóval a mező*  
gazdaság jelképeit hozták, majd a fogaskereke
ket, amelyek a gépipart reprezentálták. A rokka 
a szövőipart, a széntömb a bányászatot, a gumi- . 
ember a gumigyártást, a bőrökkel megrakott 
tirnárlegény a magyar bőripart, a gyalusai és 
fűrésszel haladó asztalos a mübulort és asztalos^ 
mesterséget jelképezte. De itt voltak a lakato
sok, a szobafestők, a gombkötők, érdekes jel
vényeikkel a kőművesek, akik állványokkal, 
létrákkal, meszesvödrökkel jöttek a menetben. 
A szűcsök ősi jelvényüket, nz aranyozott porolód 
pálcát tartó mókust hozták. Fchérkölényes,, 
fehérsapkás kukták a cukrászipar zászlóját, 
pincérek és szakácsok a vendéglősipar címerét 
hozták. A szimbolikus csoportok után sorakoz
tak fel az egyes cégek külön reklámjaikkal. 
Óriási autók felnagyított modelleket hordoztak, 
mindegyik autón kisebb csoportok, amelyek a 
gyártást és az eladást mutatták be. Elsőnek a 
vas- és fémipar-csoport autói haladtak, utána a 
mezőgazdasági gépipar gépkolosszusai dübörög
tek végig a pesti utcákon. A magyar textilipar 
is szépen kitett magáért éppúgy mint a vegyé
szeti, de főleg az élelmiszer-csoport. A magyar 
sörgyártás egészen külön tagozatban haladt a 
menet élén. Az impozáns menetet a társadalmi 
egyesületek felvonulása fejezte be.

Órákig tartott, amig nz impozáns menet vé
gigvonult a fő útvonalakon és nem egy helyen 

lelkesen megéljenezték és megtapsolták 
a menet sikerültebb csoportjait.

A Magyar Hét rcndczöbizoltsága különben a 
menettől eltekintve, széleskörű propagandát 
folytat továbbra is a szombaton megkezdődött 
Magynr Hét érdekében. Az irodalmi pályázat 
határidejét a nagyszámú érdeklődésre való te
kintettel, egy héttel meghosszabbították. Külön 
fínyképversenyt Írlak ki a kirakalvcrsenyben 
résztvevő cégek kiállításának megörökítésére.

A magyar ipar és a mngyar kereskedelem 
reprezentáns képviselői különben a mni nagy 
menetben való részvételtől eltekintve is. hatha
tósan résztvesznek a Magyar Hét sikerének elő
mozdításában. Budapest nagy áruházai, a Cor- 
vin Áruház, a Magyar Divatcsarnok, a Fenyves- 
Áruház valamennyi osztályukat a Magyar Hét 
propagandájának szolgálatába Állították és ma
gyar árukkal zsúfolták tele a kirakatokat és a 
bolt polcait.

A francia 
miniszter elnök 

a békeszerződésekről
Glromagni, október 19.

Tardieu miniszterelnök a frontharcosok 
gyűlésén mondott beszédében a többek kö
zött kijelentette, hogy az utóbbi hónapolé 
során bekövetkezett egyes külföldi esemé
nyek nagy csalódást jelentettek Franciaor
szágra. Sajnos, meg kell állapitanunk, 
hogy a béke megszervezésére irányuló tö
rekvéseink nem talállak mindig a remél*  
visszhangra, igy tehát kénytelenek vagyunk 
biztonságunkat a saját magunk rendelke
zésre álló eszközeivel megvédeni.

Követeljük a békeszerződések és a ha
tárok tiszteletben tartusát.

E tekintetben azonban nem nyugtalanságot 
és idegességet, hanem éberséget kell tanú*  
sitani.
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Ma döntenek 
a halálsorompókról

Búd János kereskedelmi miniszter ragaszkodik a ceglédi 
vasútvonal felemeléséhez — A kormány örül, ha e”uk- 
tatják ezt a tervet, mert nincs fedezete erre a közmunkára

A százéves Ludovika

A törvényhatósági tanács ma délután 
rendkívüli ülésben tárgyalja a halálsorom- 
pók eltüntetésének az ügyéi. Bud János ke
reskedelmi miniszter tudvalévőén a ceglédi 
vasútvonal felemelésével és liét alul járónak 
a megépítésével akarja megszüntetni a halál
sorompókat. Ilyen értelemben készüli el a 
miniszteriális tervezel, amelynek a végre
hajtása tizenkét millió pengőt igényel. Ebből 
az összegből a fővárosnak mindössze I ét 
millió pengőt kellene vállalnia. A legutóbbi 
tanácsülésen azonban nem fogadták el ezt a 
tervet, mire Ripka Ferenc főpolgármester 
kijelentette. hegy közvetlen tanácskozá
sokba bocsátkozik Bud János kereskedelmi 
miniszterrel, hátha lehel valamilyen meg
oldási módot találni. A Hétfői Napló munka
társa ugy értesült, hogv

Bud János kereskedelmi miniszter ra
gaszkodik a ceglédi vasútvonal felemelé
séhez, ellenkező esetben nem tud ga
ranciát vállalni alibim a tekintetben, 
hogy ezek a közmunkák még a télen 

megindulhassanak.
A törvényhatósági tanács mai rendkívüli 

ülésén tehát újból megvitatják a halálso
rompók eltüntetésének most már esztendők 
óla húzódó problémáját. A kereskedelmi 
miniszter kijelentette, hogy a felemelésre 
vonatkozó terv elfogadása esetében az állam 
adja az építkezés összes költségeit és a fő
város a reá eső kétmillió pengőt részletek

Letartóztatták
a budapesti papirkereskedők 
régen keresett szélhámosát

Veszedelmes szélhámost sikerült ártalmat
lanná tennie vasárnap délelőtt a rendőrség
nek. A főkapitányság központi ügyeletére

előállították ugyanis Barta Imre 32 éves 
paplrügynököt. aki ellen számos följe

lentés érkezett az elmúlt hetekben.
Barta számos előkelő papirnagykereskedö 
cég kárára követett el többezer pengőre rugó' 
szélhámosságokat.

Harta Imrét jól ismerték a fővárosi papir- 
kerrskedők. Az ügyes fiatalember nagyszerű 
összeköttetésekkel rendelkezett és néhány 
esztendővel ezelőtt még önálló papirkercs- 
k.edŐ volt a Király-utcában. A gazdasági vi
szonyok romlásával azonban nem tudott 
megbirkózni, üzletét kénytelen volt eladni 
és ügynökösködéssel kezdett foglalkozni. Az 
ügynöklés sehogy sem ment, mire Harta, 
hogy megélhetésének költségeit fedezni 
tudja. különös szélhámosságokra vetette 
magát. Az egyik Rúkóczi-uli vésnöknél I 

több budapesti paplrkercskedő és <lo- I 
hánytőzsdés nevére bélyegzőket rendelt, I

Vasárnap három nagygyűlést tartott a Nemzeti 
Demokrata Párt

A Nemzett Demokrata Párt vasárnap dél
előtt n főváros három kerületében tartott a vá
lasztók élénk érdeklődése melleit gyűlést.

Kőbányán, a kőbányai régi sorház helyiségé
ben Grünfcld Manó elnök nyitotta meg a gyű
lést néhány lelkes szóval.

Utána

Fábián Béla
országgyűlési képviselő azzal kezdte beszédét, 
hogy mindig rohamra mentek az igazságtalan-

'-agtar Királyi Állami Vas(jyflri>i( 
Kereskedelmi Képviselete Rí. 
Budapest, V. Vilmos császár-ut 28 

telefon: Aut. 27J-28. 173-tO

ben fizetheti vissza több esztendő alatt. A 
kormány most örömmel fogadja ennek a 
tervnek az elbuktatását, mert abban az 
esetben, ha a ceglédi vasútvonal felemelé
sének a terveit elfogadná, kiderülne, hogy 
egyelőre egyetlen fillér sem áll rendelke
zésre. A terv elfogadása után következnék 
az igazi küzdelem a fedezet előteremtése ér
dekében. Hűd János kereskedelmi minisz
ter kölcsönből akarja előteremteni a költ
ségeket. Hir szerint van is egy alkalmas 
ajánlat. Itt említjük meg, azt az értesülé
sünket is, hogy a dunai hidak megépítésére 
szintén érkezett egy kölcsönajánlat, melynek 
az elfogadása azonban egyelőre nehézsé
gekbe ütközik részben a feltételek súlyos
sága miatt, másrészt azért, mert előbb a 
fővárossal tisztázni kell a költségekhez való 
hozzájárulás kérdését.

Szombat este és vasárnap d. e. gyűléseket 
tartott a halálsorompóntuli lakosság a 
Kassai-utca Pleszl- és a Columbus-utcai 
Rózsakert-vendéglőkbe.

Pál L. Leó építész ismertette a halálso- 
rompó-ügy állását, egyben beszámolt az ed
digi propaganda eredményéről. A gyűlés 
résztvevői elhatározták, hogy egy

czerfagu szervezőbizottságot alakítanak 
cs monstre gyűlésen követelik a ceglédi va
sútvonal kihelyezési munkálatainak azonnali 
megindításával a munkanélkülieknek mun
kába állítását.

majd pedig nagyobb mennyiségű papíráru
ról megrendelő leveleket állított ki a fővárosi 
papírgyárak számára. Ezekkel a hamis bé
lyegzővel lepecsételt megrendelő levelekkel 
jelentkezett a gyáraknál, ahol

akadálytalanul kiszolgáltatták számára 
az árut.

Hosszú ideig űzte hasonló manipulációit. A 
károsullak, amint a szélhámosságok kiderül
tek, feljelentést tettek ellene, és Barta köz
ben megszökött.

Ma délelőtt egy erzsébetköruti kávéház
ban az egyik papírgyár cégvezetője észre
vette, hogy

Barta Imre, aki ellen időközben a fő
kapitányság elfogató parancsot adott ki, 
nyugodtan fogyasztja feketéjét egy asz

talnál.
A cégvezető észrevétlenül kisietett a kávé
házból, rendőrt hivott és előállította Harta 
Imrét a főkapitányságra, ahol rövid kihall
gatása után letartóztatták.

ságok és a sérelmek ellen és nem vádolnak 
most, hanem azt mondják és hirdetik, hogy 
ahol baj van, olt meg kell állapítani a diagnó
zist és gyökeresen ki kell operálni a bajt. Be
szélt ezután a Társadalombiztosító túlmérete
zéséről, majd azt hangoztatta,

hogy a régi Magyarországért küzdenek, de 
nemcsak annak határaiért, nemcsak annak 
területi, hanem közélett és lelki Integritá

sáért Is.
A belvárosi dcmokrntn pártszervezet ar Orlon- 

mozgó helyiségében Láng Lajos bizottsági tag 
elnöklésévcl tartott gyűlést, amelyen

Bródy Ernő
országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a 
kormány kcreszltilhajszolla a fővárosi törvényi, 
amellyel megásta nz autonómia sírját. A leg
élesebb harcot hirdette a közüzemek ellen, mert 
a főváros népének pénze és adója nem arra 
való, hogy a bölcsőtől a sírig konkurrenciát tá
masszon az adófizető polgárságnak.

A mostani öngyilkos politika ellen egyesült 
erővel fel kell túmndnía a polgárságnak, hogy 
lerázza magáról a hamis jelszavak pártjának 
uralmát.

A ferencvárosi Nemzeti Dcmokrntn Párt nz 
Erzsébcl-kávéházhan tnrlott nagygyűlést.

F.nslcin Manó dr. elnöki megnyitóin lilán 
Kretsch Gábor, Pilis Lajos és Rusznyák Lipót 
szölnllnk fel, majd

dr. Gál Jenő
országgyűlési képviselő nagyhatású beszédben 
hangsúlyozta, hogy a demokratikus polgár
ságnak öntudatra ébredése a Kossuth Lajos- 
féle demokrácia programjának a folytatását 
jelenli. A demokrácia, — mondotta — a nem
zet egészségét, n közgazdasági egyenjogúságot 
és n harmonikus jogrendet jelenti.

XVirth Zsigmond. Górdos Dezső, dr. Lendvay 
Andor és Darvas Gyula fővárosi bizottsági tagok 
felszólalása után az ülés lelkes ünneplések kö
zött véget ért.

Vasárnap ünnepelték meg 
századik (

Bensőséges ünnepség keretében ünnepelte 
meg vasárnap a Ludovika Akadémia száz
éves fordulóját annak, hogy főépületének, 
alpkövet letették. Az ünnepség az intézel 
kápolnájában tartott istentisztelettel kez
dődött, amelyet lfaasz István tábori püs
pök celebrált. Ezzel egyidejűleg dálnoki 
Veress Jenő tábornok-lelkész istentisztele
tet tartott a díszteremben.

Ezután megkezdődött az ünnepség pro
gramijának főpontja:

az Akadémia főépületének homlok
falába épített emlékmű leleplezése.

A művészi emlékmű Túri Jobbágy Miklós 
szobrászművész alkotása. Az emlékmű előtt 
a magyar katonai élet valamennyi repre
zentánsa megjelent, köztük báró Hazai 
Samu, bár Szurmay Sándor ny. honvédelmi 
miniszterek. Balázs György táborszernagy, 
vitéz Shtvoy Kálmán, vitéz Síposa Árpád, 
vitéz Raits Károly altábornagyok cs még 
számosán. A felvonulás és a vendégek foga-

A vizsgálóbíró elfogató
parancsot adott ki az OT1 

40.000 pengős sikkasztója ellen
Földi Károly állítólag Párisban bujkál

A büntetőtörvényszék vasárnap elfogató
parancsot adott ki Földi Károly, az Országos 
Társadalombiztosító Intézet 28 eves számtisztje 
ellen, aki alaposan gyanúsítható azzal, hogy 

az OTI kárára sikkasztást követelt el.
Az Országos Társadalombiztosító Intézetnél 

az utóbbi időben gyors egymásutánban több 
anyagi természetű visszaélést köveitek cl 
meglévedt tisztviselők, de egyik eset sem kel 
tett olyan nagy feltűnést és megdöbbenést, 
mint Földi Károly esete.

Földi az idén nyáron szabadságra ment és 
mikor távollétében rovancsolást tartottak, 
szabálytalanságokat tapasztaltak és az a gyanú 
merült fel, hogy Földi

negyvenezer pengőt sikkasztott az Inté

A „bányatulajdonos11 
szőnyegvásárlásai

A szélhámosokat vasárnap letartóztatta a rendőrség
Néhány hónappal ezelőtt a Fő-utca 80. 

szám alatt lévő Turáni Szőnyegszövő Rt. üz
lethelyiségében megjelent Fischer Dávid 
ügynök, aki közölte, hogy megbízást ka
pott dr. Rockéi Valdemár bányatulajdonos
tól, hogy tizenhat magyar perzsa szőnyeget 
vásároljon a részére. Az ügynök elmondotta, 
hogy több budapesli cégnél érdeklődött már 
és ezért megfelelő árajánlatot kért a Turáni 
Szőnyegszövő Rt.-tói is. Pár nap múlva 
Fischer Dávid dr. Rockéi Valdemárral 
együtt megjelent az üzletben és megvásárolta 
hitelbe mind a tizenhat perzsát tízezer pen
gőért és olyan Írásbeli megállapodást kötöt
tek, hogy a bányatulajdonos húrom hónap 
múlva egy összegben fizeti ki a vételárat.

A határidő telelt, dr. Rockéi Valdemár 
nem fizetett és amikor a cég érdeklődni kez
dett felőle, kiderült, hogy dr. Röckel Val
demár  .

Kállay Tibor beszámolója 
Nagykanizsán

Nagykanizsa, okt. 19.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Kállay Tibor volt pénzügyminisz
ter vasárnap délután beszámoló-gyűlést tar
tott Nagykanizsán. A Polgár-Egylet nagy
termében gyűlt össze a hallgatóság. A gyű
lést Ujváry Géza nyitotta meg, majd

Kállay Tibor
tartotta meg beszámolóját.

Beszéde elején az aktuális gazdasági prob
lémákkal foglalkozott s azt fejtegette, hogy 
a tervbe vett építkezési programnak nincsen 
komoly jelentősége a munkanélküliség eny
hítésének szempontjából. Majd ezeket mon
dotta:

— Amilyen kényelmes, ép oly helytelen 
az az álláspont, amely azt hangoztatja, hogy 
az adott viszonyokon senki sem segíthet és 
ezzel helyzetünket a sors tragédiájaként ál
lítja be. Ami az agrárválságot illeti, a tenge
rentúli versennyel szemben a szomszéd ag
rár államokkal való együttműködésre van 
szükség.

— A kibontakozás útja mindig nehéz, de 
ezt n po'gúrság mégsem kerülheti el, ha azt ' 
akarja, hogy maga is tevékenyen beleszól
jon saját sorsúnak intézésébe, mert

nem megoldás a diktatúra intézménye, 
amit mostanában Európaszcrte csoda

a Ludovika fennállásának 
vfordulóját
dása után Szinay Béla tábornok, a Ludo« 
vika Akadémia parancsnoka mondott ün
nepi beszédet:

— A regélő öreg falba emlékművet ||, 
teszteltünk. Ezt leplezzük ma le:

soha nem lanyhuló emlékezésül a 
múltra, példaadásul a jelenre és biztató 

reménységül a jövőre.
Ezután báró Hazai Samu, mint rangban 

legidősebb ludovikás, engedélyt adott at 
emlékmű leleplezésére, mire a nemzetiszinü 
lepelt elvonták az emlékműről, amely 

Mária Ludovica királynő bronz mell, 
szobrát ábrázolja, két tisztelgő ludovl- 
kassal; az egyik a mai, a másik pedig 

száz év előtti egyenruhában áll.
Szinay Béla tábornok ezután lendületes 

beszédet mondott, amelyben a Ludovika 
százéves munkáját ismertette, majd meg. 
koszoruzták az emlékművet. Az ünnepség 
a ludovikások diszfelvonulásával fejező
dött be.

zettől.
Megindult a házivizsgálat, amely hosszú időn 
ál tartott. Rövid idővel ezelőtt fejeződött be 
a rovancsolás s miután kiderült, hogy a 
hiányzó pénz valóban Földi Károly kezén sik
kadt el,

megtették a bűnvádi feljelentést.
Közben a fiatal számtiszt már nem is jelent
kezett többé szolgálatra, bár közben a szabad
ságideje is letelt és hir szerint

jelenleg Párisban bujkál.
A feljelentés alapján megindult az eljárás és a 
törvényszék vasárnap

elfogatóparancsot
I bocsátott ki a sikkasztó számtiszt ellen.

sohasem volt bányatulajdonos, 
hanem állásnélküli magánhivatalnok, aki a' 
Lónyai-utca 41. számú házban lakik és aki 
összejátszott Fischer ügynökkel a szőnyegek 
kicsalására. Kiderült az is, hogy

a szőnyegeket részben eladták, részben 
elzálogosították.

A rendőri nyomozás is megerősítette eze
ket az adatokat és a kihallgatások befeje
zése után a rendőrségről az ügyészségre ke
rültek az ügy iratai. Az ügyészség utasí
tására azután vasárnap hajnalban dr. Röckel 
Valdemárt Lónyai-utcai lakásáról Fischet 
ügynököt pedig a Bethlen-utca 40. szánni la
kásáról előállították a főkapitányságra, ahol 
letartóztatták őket. Vasárnap délután mind
kettőjüket már át is vitték az ügyészség fog
házába. ...

szerként emlegetnek.
Ha egy társadalom, amely jogosítva volt sa
ját sorsának intézésére, erről lemond és ma
gának diktátort keres, ezzel még nem bizto
sította a maga jobb sorsát, de feladta annak 
lehetőségét, hogy sorsán változtathasson, h<*  
diktátora nem lesz megfelelő.

Beszédét azzal fejezte be Kállay, hogy a 
jövőben, ha a viszonyok nem javulnak, ezért 
a felelősség nemcsak a kormányé lesz, ha- 
nem a társadalomé is, amely nem szedi össze 
magát, hogy érdekeinek megfelelő változását 
megteremtse.

Kállay után több felszólalás hangzott el a
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Reggelien rabiűgyiikosság 
a szőlőhegyen

Harminckét hösszurássai meggyilkoltak 
egy gazost, azután kiraboltak

Miskolc, október 19.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Sós István 

30 éves sajóházai gazdálkodó szombaton 
este kiment a községbeli szőlőhegyre. Ezt 
megelőzően a falubeli gabonakereskedőnél 
járt, akitől 100 pengőt kért. A száz pengő
vel a zsebében, indult a szőlőhegyre.

Éjszakára nem tért haza és
reggelre vérbefagyva, eszméletlenül 

akadtak rá a szőlőhegyen.
A miskolci Erzsébet-kórházba szállították,

Öngyilkosságot követett el 
a főkapitányságon

Felesége betegsége miatt akart megválni az élettől
A főkapitányság második emeleti folyosó

ján vasárnap délelőtt nagy riadalom támadt. 
Egy tanúként beidézett férfi, aki kihallga
tásra várakozott, hirtelen kétségbeesetten 
felkiáltott s azután 

eszméletlenül esett össze.
A hozzásiető rendőrtiszlviselők élesztgetni 
próbálták, de nem sikerült őt magához té
ríteni. Kihívták a mentőket, akik megálla
pították, hogy a rosszul lett ember 

nagymennyiségű luminált vett be.
Sürgősen gyomormosást alkalmaztak és igy 
nagynehezen sikerült eszméletre téríteni az 
életunt embert, akiről kiderült, hogy De- 

Rendőrök ülőitek agyon egv 
magyar emberi Argentínában

Felesége hatvanezer pengő kártérítést követel
Miskolc, 1930 október 19.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Ar. egyik
miskolci ügyvédi irodában érdekes kártérí
tési pernek az iratait készítették cl a napok
ban. Egy özvegy indította a kártérítési pert 
az argentínai kincstár ellen, amelytől férje 
haláláért 60 ezer pengő kártérítést követel. 
A kártérítési pernek megdöbbentő előzmé
nyei vannak.

Juhász Ferenc tiszapolgári földmíves egy 
esztendővel ezelőtt kivándorolt Dél-Ameri- 
kába, felesége pedig gyermekével együtt 
Miskolcra költözött be, hogy itt keresse meg 
a. kenyerét. Juhász Ferenc sok hánykódta- 
tás után Argentínába, Avelanedán telepedett 
le és onnan járt be a Buenos-Ayresi kikö
tőbe dolgozni. Feleségének sok levelet kül
dött, amelyekben ígérgette, hogy nemsokára 
olyan helyzetbe kerül, hogy már távolról is 
gondoskodhatik róluk.

Az asszony reménykedve várta ezt az időt 
és azon sem esett kétségbe, hogy férjétől 
most már heteken keresztül nem kapott le
selet. A hét elején levelet hozott a posta. 
De nagy volt az asszony meglepetése, ami
kor feltörte a borítékot és a szokatlanul 
hosszú levélen nem a férje írását ismerte 
fel. Izgatottan kezdett hozzá a levél olvasá
sához és amikor a végére ért a kétségbe
eséstől

ájultan esett össze.
A levelet Tóth András kivándorolt ma

gyar irta és megdöbbentő dolgot közölt az 
asszonnyal. Megírta, hogy férje már nem él 
és igen különös körülmények között halt

A rendőrség elfogta a Fahcredri-utl 
revolueresjitonaiiöHat

A banda vezérei a moziban előadás Közben fogták el a detektívek
Mull hét keddjén este 7 órakor vakmerő 

rablótámadás történt a Fehérvári-uton. A 
Fehérvári-ut 14. szám alatt lévő Zólyom- 
féle péküzlet kenyereskocsija haladt Kelen
föld felé. A lovakat Szabó Mihály 21 éves 
kocsis hajtotta. Amikor a kenyereskocsi az 
Ercsi-ut sarkára érkezett, váratlanul

három fiatalember rohanta meg a 
kocsit.

Ar egyik megragadta a lovak zabláját, a má- 
fcik revolvert szegzett a kocsis mellének, a 
harmadik pedig kikutatta a fiatal kocsis 

ahol ápolás alá vélték. A „erencséllen 
ember

harminckét mély késsz.urásfól vérzett, 
segíteni már nem is tudtak rajta és pár óra 
múlva kiszenvedett, anélkül, hogy eszméle
tét visszanyerte volna. így nem tudják pon
tosan, hogy mi történt vele.

A száz pengőt nem találták a zsebében és 
ezért nyilvánvaló, hogy

rablógyilkosság áldozata lett.
A rendőrség keresi a tettest.

merőn Istvánnak hívják, 28 éves szakács, 
akit a rendőrség egy kisjelentöségü ügyben 
tanúnak idézett be a főkapitányságra.

Az eszméletre téritett ember elmondotta, 
hogy azért akart megválni az élettől, mert 
felesége súlyos beteg, néhány nappal ezelőtt 
élet veszélyes operáción esett keresztül, de 
nincs remény felgyógyulására. Mig a ren
dőrségi folyosón várakozott, folyton beteg 
felesége járt az eszében és ezért követte cl 
az öngyilkossági kísérletet, amelyre már na
pok óta készült. Az életunt .szakácsot súlyos 
állapotban vitték be a rendőrségről a Rókus 
kórházba.

meg. Juhász, aki Tóth Andrással együtt dol
gozott, néhány héttel ezelőtt barátja társa
ságában San Fernandóba rándult át. Ala
posan fenekére néztek az üvegnek és haza
térőben Juhász botrányt rendezett a vas
úton, amiért San Isidora állomáson

a rendőrök levitték a vasútról
és előállították, mig Tóth Andrást kénysze- 
ritették, hogy tovább utazzék. Az Avelane
dán lakó magyarok hiába várták Juhász 
hazaérkezését. Napok múlva a rendőrségnél 
kezdtek érdeklődni és olt azt a meglepő 
felvilágosítást adták, hogy az előállitott ma
gyar a rendőrségi fogdában felakasztotta 
magát.

Ennek a kijelentésnek, — írja levelében 
Tóth — nem adtunk hitelt és kutatni kezd
tünk az ügyben. Megállapítottuk a rendőr
ségi fogdával szomszédos ház egyik lakójá
nak vallomása alapján, hogy a szerencsét
len Juhászt

egy rendőr ütötte agyon.
Tanunk hallotta a segélykiáltásokat is és 
tudott arról, hogy másnap nagy titokban el
vitték a szerencsétlen Juhász holttestét a 
rendőrségről a temetőbe.

Tóth András levelében konkrét vádakat 
emleget, amelyeket több buenos-ayresi lap 
már nyilvánosságra hozott. Az özvegy most 
ezeknek a konkrétumoknak az alapján kö
vetel elégtételt Argentinétól, de ezenfelül 
természetesen megindította a kártérítési 
pert, amelyben 60 ezer pengőt követel az 
argentinai kincstártól.

zsebeit, majd kiakasztotta a nyakában lévő 
táskáját, amelyben 35 pengő volt. A rabló
támadók a következő pillanatban mór

elmenekültek.
A rendőrség a vakmerő revolvere® rabló

támadás ügyében erélyes nyomozást indí
tott és vasárnap reggelre sikerült mind a 
három tettest elfogni. Az egyiket, Gyuriét 
Mihály 21 éves péksegédei, akit háromrend
beli lopásért köröz a rendőrség, szombaton 
este

a Vénusz-mozgólmn fogták el a detek
tívek, 

akik nyomról-nyomra haladva, megtudták, 
hogy a keresett rablótámadó a Vénusz- 
mozgóban szórakozik.

Előadás közben hozzáléptek a detektívek 
s felszólították, hogy kövesse őket a főkapi
tányságra. Gyurics Mihály bevallotta, hogy

A mai ellenzék nem tör hatalomra, 
— mondotta Rassay Károly 
a Nemzeti Szabadelvű Párt 

vasárnapi nagygyűlésén
A Nemzeti Szabadelvű Párt zászlóbontása 

az Erzsébetvárosban és Józsefvárosban
A Nemzeti Szabadelvű Párt vasárnap dél

előtt a főváros két kerülőiében tarlóit lelkes 
hangulatú nagygyűlést.

Az erzsébetvárosi szervezet délelőtt 11 óra
kor a Bcthlen-téri Színpad helyiségében tar
totta nagygyűlését, amelyet rendkívül lelkes 
hangulatban Erdős Dezső nyitott meg és né
hány szóval ismertette a Szabadelvű Párt meg
alakulásának szükségességét.

Utána az egybegyűltek nagy lelkesedése kö
zepette emelkedett szólásra

RASSAY KAROLY.
Azzal kezdte, hogv a Nemzeti Szabadelvű 

Párt nemcsak vezérekből áll, hanem ezer és 
ezer polgár lelkes hadserege követi és tiz esz
tendő politikai tanulságainak a konzekvenciája 
alapján kellették életre ezt a pártot. És pedig 
azért, mert a régi keretek nem voltak alkal
masak arra, hogy az egész polgárságot feleke
zeti és foglalkozásbeli különbség nélkül egysé
ges táborba lehessen tömöríteni.

Majd ismertette n gazdasági válságot és 
hangsúlyozta, hogy fel kell vetni a kérdést:

alkalmas-e ez a kormány a mai válság 
megoldására. Megállapítja, hogy ez a kor

mány nem alkalmas.
Diktatúráról terjesztenek híreket, már pedig 
ez az ország rá van szorulva az egész világ 
szimpátiájára és aki ezt az országot a válság
ból ki akarja menteni,

annak nem hóbortos diktatúra tervekkel 
kell foglalkoznia,

nem szabad megtartania egy diktatórikus par
lamenti rendszert, ellenkezőleg, el kell háríta
nia minden akadályt, ami a magyar nemzetnek 
külföldön való értékeléséi csökkenti. Bízik a 
polgárságban, amelv meg tudja találni a maga 
vezetőit a sok csalódás ellenére is, ami a múlt
ban érte.

Utána
BARACS MACELL 

országgyűlési képviselő szólalt fel, aki felszólí
totta a polgárságot, hogy védje meg magát és 
saját maga vegye kezébe sorsának intézését. 
Beszélt azután a szabadságjogokról és azok 
közgazdasági vonatkozásairól. részletesen is
mertette az aktuális városházi problémákat, 
majd lelkes szavakkal arra hívta fél a polgár
ságot, fogjon össze és

nkkor lilába nlkottók meg az uralmon levő 
pártok ugy a fővárosi törvényi, hogy a 
választás bt. ellenzék temetése legyen, a 
polgárság összefogásával ez a választás a 
mostani uralmi rendszernek lesz a teme

tése.
Dr. Gelléri Miklós lelkes beszéde után a gyű

lés véget ért.
A józsefvárosi kerület polgárai a Corvin- 

mozi hatalmas termében gyűltek össze. Dr. 
llajdtt Marcell nyitotta meg a gyűlést, majd 
dr. Baracs Marcell országgyűlési képviselő is
mertette a Nemzeti Szabadelvű Pórt program
ját.

MADARASSY BEC.K GYULA BÁRÓ
éles bírálatot mondott a gazdasági helyzetről 
és nagy tetszéssel fogadott beszéde után 
Weiter Érnő, Bán Sándor főorvos, Zimmer- 
mann Dezső szólaltak még fel. Zimmermann 
beszéde közben érkezett meg a nagygyűlésre

RASSAY KÁROLY,
nki felszólalásában elsősorban n városi üzemek 
igazgatósági tagságáról beszélt, amelyet össze
férhetetlennek tart. Hangsúlyozta, hogy azért 
nlapitotta meg a Nemzeti Szabadelvű Pártot, 
mert a meglévő pórtkeretek között nem látja 
biztosítva Budapest polgárságának érdekeit, 
nem látta biztosítva azt sem, hogy a szabad
elvű program a maga ideális tisztaságában le
gyen érvényesíthető. Azt követelik, amit most 

ő volt a Fehérvári-uti rablótámadás egyik 
tettese. A hajnali órákban azután 

kézrekerült a másik két tettes is:
Höbenreicli Lajos 21 éves napszámos és 
Rásó János 23 éves asztalos is.

Mindhárman beismerő vallomást tettek 
és a rendőrség rablás büntette miatt előze-< 
tcs letartóztatásba helyezte őket.

a választás előtt a kormánypárt is követelni 
kezd. A kormány pártjának választási program
jában ott szerepel a közterhek sürgős leszállí
tása, a kormány elhibázott gazdasági intéz
kedéseinek sürgős revíziója, a kartelek meg- 
rendszabályozása, a vámok revíziója, az állás
halmozások megszűntetése.

Szóval, Itt viszontlátható a tíz esztendő óta 
hirdetett ellenzéki program.

Nem mehet el — mondotta Rassay — a napi 
politikának súlyos jelenségei előtt észrevét
lenül még nkkor sem, ha olyan megtisztelő tá
madásokat kap nap-nap mellett, mint amilyet 
legutóbb a földmivclésügyi miniszter intézett 
ellene, aki egy értekezleten intette híveit, a 
kisgazdákat az álprófétúklól s azt mondotta,

hogy ne hallgassanak csavargó Ideoló
gusokra. Nem tudja, hogy a csavargó 
ideológusok mennyi kárt okozhatnak az 
országnak, de nzt tudja, hogy mennyi kárt 
okoztak a nagyon stabil, helyükről moz
dulni nem nkaró államférfiak, akik Ideáink 
és Invenció nélkül tíz év óta kormányoz

zák az országot.
— Ami pedig az álprófétákat illeti, a föld

mivclésügyi miniszter ur volt az, aki azt hir
dette, hogy Amerikában egymillió mázsa búzát 
akarnak a tengerbe dobni, hogy megjavítsák a 
búza árát (Viharos, gúnyos derültség ) A pró
fécia terén tehát aligha vehetjük fel a versenyt 
a földmivelósi miniszter úrral. Meghatva ol
vastam, hogy a főldmivelési miniszter ur láng
pallóssal akar végigvágni a bankokon, amelyek 
kiuzsorázzák a szegény gazdákat. Csak egyet 
mondhatok neki: tegye, kedves. (Perceken ót 
tartó viharos derültség.) És legye ön is kedves 
kereskedelmi miniszter ur, igazságügyminiszter 
ur, pénzügyminiszter ur. Vegyék elő a láng
pallóst. Körülöttünk eddig, sajnos, csak egy 
lángot láttunk lobogni, a mesterséges görőgtűz- 
nek lángjait, amelyekkel tiz éven keresztül 
saját kormányzásukat és nagyságukat dicsőí
tették.

Majd azzal fejezle be a helyeslésektől és él
jenzésektől sűrűn megszakitolt beszédéi:

— Ha Magyarország kormányzását a jelen
legi kormány nem adja át szabad és független- 
kezű embereknek, akkor menthetetlenül elpusz
tul. A kiadások csökkentését csak uj kormány 
képes keresztülhajtani. Csak uj kormánytól 
várható, hogy véget vet annak a pazarlásnak, 
amelynek éveken keresztül tanúi voltunk.

A mai ellenzék nem tör hntalomra, csak 
egyel akar, hogy megállítsa az országot a 
rohanás lejtőjén. A mai ellenzék csak azt 
akarja, hogy végre ebből a megmerevített 
tehetetlenségből kllódilsa az országot és 
az ország kormányrudját minden politikai 
szempont figyelmen kívül hagyásával a 

legelső szakemberek kezébe helyezze.
Ha a kormányban volna lelkiismeretesség, 

félreálhísával lehetővé tenné a nemzeti egység 
megteremtését és az ország munkakedvének és 
bizalmának a helyreállítását. mert minél to
vább ragaszkodik ez a kormány a hatalomhoz, 
annál nagyobb felelősség hárul reá az ország 
pusztulásáért.

Rassay Károly nagyhatású beszéde után 
Hajdú Marcell zárószavaival a lelkes hangulatú 
nagygyűlés véget ért.

Ha pénzre van 
szüksége
hn<tsT»e«« varr bnrtupept-knrnyAtn hAzr*.  ’elekte *•  
Apf'kezé»re. ürnraon és előnyösen knphatla 
hosszabb tMrlenvIAtre

SOLTI LAJOS
Tisza IstvAn fvolt FUnlő-otca) to.

Síteket Szent Erzsébet fáöSÖF
Rossz időben megvédi egészségünket!

Minden jobb fűszer- és csemegeüzletben kapható! ■■■■■■■■■Hl
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A szocialistád nem 
szövetkezned polgári párttal 

a választásodra
— mondotta Peyer Károly a vasárnapi nagygyűlésen

r ’A Izocláldcmokrnla párt vasárnap nagy
gyűlést tartott a Tattersallban.

A népgyülés a legnagyobb rendben folyt 
le, csak a gyűlés elején és végén igyekeztek 

kommunista auhaneok zavart kelteni, 
akiket azonban maguk a gyűlés résztvevői 
teltek ártalmatlanná s adtak át a rendőr- 
•égnek.

Buchinger Manó
nyitotta meg a gyűlést. Hangsúlyozta a vá
rosi választások minél előbb való lefolyta
tásának szükségességét. A külpolitikai hely
zet ismertetése után átadta a szót

Peyer Károlynak,
aki a városházi választások esélyeiről be
szélt. A Wolff--Kozma-uralom bűneit han
goztatta, majd az uj fővárosi törvényt bí
rálta.

— Ilyen törvényjavaslat megszuvnzlatása 
után akarják azt mondani, — mondotta 
Peyer, hogy mögöttük tömegek állanak. Ez- 
után statisztikai adatokat sorolt fel n régi 
rezsim bűneiről. Végöl bejelentette, hogy

a párt egyedül megy a választási harc
ba, a múltak tanulságain okulva, nem 

egyesül polgári pártokkal.
Nézzék meg a polgári pártok ezután job
ban, liogg kiket választanak meg, mert a 
múlt választáson megválasztott bizottsági 
tagok majdnem felerészét elveszítették. I

Elrabolta egy villa teljes berendezését
Sikkasztás miatt köröznek egy volt jegyzőt

Palágyi Tivadar volt jegyző a nyáron ki
bérelte Tímár János siófoki magánzó villá
ját. A villa Tímár bútoraival volt beren
dezve. Mikor a fürdőszezon véget ért és a 
bérlet lejárt, furcsa meglepetés várt a villa
tulajdonosra. Tímár János üresen találta a 
bérbeadott villát. De nemcsak a bérlő költö
zött el, hanem

eltűnt a villa egész berendezése is. 
’Timdr János feljelentése szerint eltílnt az

Eladják a főváros öt bérházát
Tárgyalások a Lipót-köruti is Ferenc-köruti bérházak 

eladásáról — Élénkség az Ingatlanforgalomban
A HvllrOS JM övi köllsógvclósóbrn Mimii- 

líé pengős bevételi tétel szerepel ingatlaneladá
sok címén. Körülbelül ugyanekkora tétel talál
ható a kiadási oldalon is ingatlanvásárlás 
célzatával. A Hétfői Napló munkatársa érdek
lődőit a városházán aziránt, hogy mi a magya
rázata ennek a mindkét oldalon beállított két
millió pengős tételnek. Azt a magyarázatot 
kaptuk, hogy

m főváros vezetősége konvertálni akarja a 
főváros vagyonának legalább egy részét és 
ennek a tranzakciónak el.ső eínppja lesz 
a Lipót-körut 7. és Lipót-körut 17. számú 

városi bérházaknak az eladása.
Ez « kél bérház ugyanis rendkiuül kevés jöve
delmet nyújt.

De szó van a városházán nemcsak ennek a 
kél bérháznak, hanem más fővárosi ingatla- 
noknk az eladásáról is. Mivel beruházásokra 
költségvetési lehetőség nincsen, mivel továbbá 
n jövő évben felveendő nagy-kölcsönl kizáró
lag az üzemek céljaira fogják fordítani, a fő
városnak fedezetet kell keresnie, hogy ebből 
közmunkákat indíthasson meg. Recseg Antal, 
a kormány városházi pártjának közgazdasági 
szakértőié közölte a Hétfői Napló munkatársá

Orvhalászok 
garázdálkodnak a Dunán

Megtámadják a halászokat és elrabolják tőlük
a kihalászott halakat

Érdekes felek jelentek meg szombaton délben 
■ vármegyeházán dr. Piukovits József tb. főszol
gabíró előtt, aki Pest vármegye központi járá
sának rendőri hüntelöbirúja. A főbíró hat ha
lászt Idézett be terheltként. névszcrlnt ifj. 
Hochstein Mihályt, id. Hochstein Mihályt. Pépay 
Pétert, Szecsényi Mihályt, Horváth Nándort és 
Rtssenyei Andrást. A halászok a soroksári csen
dőrőrs feljelentése nlnpján kerüllek a megye- 
bíróság elé azzal vádolva, hogy meg nem enge
dett Időben halásztak, ügyükben azonban nem 
került sor Ítélethozatalra, mert a biró vizsgálat- 
kiegészítést rendelt cl.

— Elég volt a maszlagolásból — folytat
ta a tomboló tapsviharban. — ügyészért 
kiabáltuk mindig, ha mi beszéltünk. Pedig 
tudhatnák, hogy az ügyész egyformán jó 
ismerősünk; bennünket izgatásért, őket pe
dig panamákért vonja állandóan felelős
ségre.

Propper Sándor.
A parlament összeillése alkalmával a po

litikai helyzetet ismertette, majd a gyűlés 
a munkásdalárda énekével véget ért.

A gyűlésről távozó tömeg egyrészc a 
Thököly utón keresztül a Városligetbe 
nyomult s amint a Stefánia ut sarkára ért, 

hangos kiáltásokkal tüntetésbe kezdett.
A rendőrség azonnal oszlatni kezdte a job
bára suhancokból álló tömeget és ennek 
során

öt tüntetőt állítottak elő a VII. kerü
leti kapitányságra.

A kapitányságon leigazoltatták az öt 
tüntetőt és megállapították, hogv 

valamennyien fiatalkornak.
Alkisérlék őket a főkapitányság politikai 
osztályára, ahol

őrizetbe vették valamennyit.
Az clőállitásak után tovább folyt az oszla

tó*.  de komolyabb rendzavarásra nem ke
rült sor s a rendőrök felszólítására a tö
meg teljes rendben oszlott szét.

egész berendezés: 7 éjjeliszekrény, 3 mosdó, 
1 ágy, 8 szekrény, sőt

ötven villanykörtének is nyoma veszett.
Megindult az eljárás, de Palágyi Tivadart 
nem sikerült megtalálni. A veszprémi tör
vényszék most sikkasztás miatt 

körözőlevelet adott ki ellene.
Palágyi legutóbb Budapesten tartózkodott 
és ezért a körözőlevelet megküldötték Bu
dapestre és most mindenütt keresik.

val. hogy indítványt fog előterjeszteni a köz 
gyűlésen nemcsak a Lipót-köruti házak mi
előbbi eladására, hanem javasolni fogja, hogy 
a főváros adja el három Ferenc-köruti bérhá
zát is, valamint a keveset jövedelmező erdőket 
és szántóföldeket. Recscu Antal elgondolása 
szerint az igy nyert összegből

újabb építkezéseket lehelne megindítani 
és igv a főváros vagyonállaga értékben semmit 
sem veszítene, sőt nz átalakítás révén ez r 
vagvon még produktívabb formában konzervá 
lódnék.

A városházán komolyan számolnak annak r 
tervnek a valőraváltósával, hogy a főváros c 
jövő évben eladja ugy a Lipól-, mint a Ferenc- 
köruti hérházakat. Abból nz összegből a fövá 
ros építkezéseket indítana meg éspedig első 
sorgan lakásépítkezéseket. Kól- háromszobái 
lakások építését tervezik, minthogy a főváros' 
középosztály küzd ezidőszerint a legnagyobl 
lakásínséggel. A főváros a legkedvezőbb idöbci 
adhatja cl most ezeket a régi bérházakat, mer 
az ingatlanpiac helyzete megszilárdult, sőt í 
tavasszal további élénkülés várható az ingullan 
forgalomban.

A tárgyalás befejezése után
a vádlottakból panaszosok lettek.

Elmondták, hogy bár engedély alapján halász
nak és nagy béri fizetnek a pnrtlulajdonos ható
ságnak. mégsem űzhetik zavartalanul foglalko
zásukat, mert

a Dunán nagy mértékben elszaporodtak as 
orvhaláMok.

nkik nemcsak a halászást akadályozzák meg. 
de a halászok életét is veszélyeztetik.

— Anarchia van a Dunán — panaszkodott 
ifj. Hochstein Mihály —- az orvhalászok olyan 

fenyegető magatartást tanúsítanak velünk szem
ben. hogv már nem is merünk a vizre menni.

— Az orvhalászok a Duna urai — folytattak 
a panaszt a halászlegények. Vakmerőségük
ben annyira mennek, hogy szembeszálinak a 
fegyveres halőrre’ is és bosszút állnak azokon, 
akik fel mernek lépni ellenük. Szigonnyal, ru
dakkal járják a Dunát,

valóságos kalózok,
akik közrefogják a hivatásos halászokat, fejbe
verik őket a rudakkal, csónakjaikat {elfordít
ják. Az orvhalászok szervezett bandája meg
támadja a halászokat és elrabolja tőlük az egész 
napi munkájuk eredményét, erőszakkal elveszi 
tőlük a kifogott halakat.

Piukovits József dr. meglepetéssel hallotta a 
szokatlan panaszt és megígérte a halászoknak, 
hogy azonnal megindítja ebben az ügyben a 
vizsgálatot és rendet teremt a Dunán. Piukovits 
Ib. főszolgabíró ezzel kapcsolatban a következő
ket mondotta;

— Tény, hogy az orvhalászok ellen mind sű
rűbben lesznek feljelentésekéi a dunamenti 
csendőrörsök. Furcsa állapotok lehelnek a Du
nán. amire jellemző, hogy a halászok még fel
szólításomra sem merték Írásban megtenni pa
naszukat és nem merik névszerint megnevezni 
az orvhalászokat, akiket pedig személyesen is-

Egy debreceni kereskedő 
öngyilkossága Budapesten

Üzleti vesztesége miatt menekült a halálba
Vasárnap délelőtt a Podnianiczky-utcai 

István király-szálló egyik vendége, Tóth 
Miklós 49 éves debreceni kereskedő öngyil
kossági szándékból megmérgezle magát. 
Tóth Miklós, aki öt nappal ezelőtt érkezett 
Budapestre és a l’odmaniczky-utcai szálló
ban bérelt szobát, vasárnap déljlőtt ívm 
adott magáról életjelt, mire a szálló sze 
mélyzete rendőrt hívott, felnyitották a 
szobát és a debreceni kereskedőt ágyában 
fekve, eszméletlenül találták. Kihívták a 
mentőket, akik megállapították, hogy a ke
reskedő

veronállal mérgezte meg mugát 
és az eszméletlen állapotban levő Tóth Mik
lóst bevitték a kórházba.

Kiugrott a Jovicites
Végre egy Jól sikerült gazdasági akció. Egy 

megmozdulás, amely valóban a közönség érde
kében történik. Jólesik megállapítani abban a 
szörnyű meddőségben, amiben a magyar élei 
már-már elmerült, hogy akad állami üzem, 
amely haladni akar a korral, amely a modern 
technikának legújabb vívmányait Is beállítja a 
arzenálisába és amely figyeli a fogyasztót, ellesi 
a vágyait, az óhajtásait és — lelkiismeretesen, 
tőle telhetőén ki is szolgálja.

Egyelőre még a jövő, még pedig minden jel 
szerint a közeljövő problémája beválik-e a do- 
hányjövedék korszerű kreációja: a nikotinmente- 
silelt cigaretta és szivar? Ezl végeredményében 
i Dohányjövedék és a dohányzók társadalma 
közösen fogja eldönteni. Annyi bizonyosnak 
látszik, hogy ha a lágymányosi dohánygyár ni- 
kolinmentesitö üzeme tovább is az első készlet
nek megfelelő jó, izes, arómás nikoli-nmentesi- 
tett dohányárul fog útjára bocsátani, akkor

Tranzitóáruk vámmentesen 
mennek át Budapesten

Elkészült a iőváros uj vámszabályzata, amely nem szállította le 
a vámokat

A pestkörnyéki községek és városok erélyes 
akciót indítottak azoknak a sérelmeknek az or
voslása érdekében, amelyeket az uj fővárosi 
vámhatárok megállapítása jelentett róluk nézve. 
Junius elseje óla vannak érvényben erek az uj 
vámhatárok, amelyek lényeges k i terjesztését 
eredményezték a főváros vámterületének. Ez a 
kiterjesztés nem hozott jövedelmi többletet: a1 
főváros pénztárának, mert bár a terület na
gyobb lelt, a gazdasági leromlás következtében 
azonban a forgalom lényegesen megcsappant.

A pestkörnyéki községek és városok bead
ványt intézlek a főváros polgármesteréhez és 
azt kérték, hogy

30 kilométeres körzeten belUI bármit vám
mentesen lehessen a fővárosba szállítani és 
a járművek után a főváros illetéket ne 

szedjen.
Kérték továbbá, hogy a fővároson keresztül 
haladó tranzitó áruk után vámokat ne szedje
nek. A Hétfői Napló munkatársa a városházán 
agy értesült, hogy

u pénzügyi ügyosztály elkészítette az uj- 
vámszabályzatot

és ebben többé-kevésbi honorálta a pestkör
nyékiek kívánságait.

Át uj vámszabályáét teljes vámmentességet 
biztosit a tranzitó áruknak.

de a SO kilométeres zóna felállításáról az uj 
szabályzatban szó sincsen. Do nagyobb baj,

nincs szó a vámtételek leszállításáról

GÖNCI
sSrüzo 
sorház

nyilvános éltormek a

KEFVISELŰHAZBAN
(Bo.árat az árkádounal)

Naponta változatos erdélyi etelklllönlegeBségek

Logmúraókoltebb áraki
SSBSSSSSSSESSSSSSSSSBSSSSSBS

mernek, meri félnek hosszújuktól. A dunamenti 
csendőrörsöket a legerélycsebb ellenőrzésre hív
tam fel a garázdálkodó orvhalászok megféke. 
zésére.

A rendőrség nyomozást indított az ön
gyilkossági kísérlet ügyében. A szálló sze
mélyzete nein tudott pontos felvilágosítást 
adni az esetről, csak annyit tudtak közölni 
a rendőrséggel, hogy Tóth Miklós nagyobb 
mennyiségű káposztát szállított Budapestre, 
amelyet csak nagynehezen tduott el- 
adni. A szálloda portásának tegnap panasz
kodott, hogy olyan olcsón kellett a ká< 
posztaszállitmányi értékesítenie, hogy arra 
alaposan ráfizet. Valószínű tehát, hogy Tóth 
Miklós debreceni kereskedő emiatt

az érzékeny vesztesége miatt 
akart megválni az élettől.

Állapota meglehetősen sulyos, de remény 
van felépülésére.  

megnyeri az ütközetet. Mindenesetre dicséretei 
érdemel a dohányjövedék uj rezsimje, hogy 
igyekszik kiszélesíteni a termelésének területét 
azzal, hogy uj. hatalmas fogyasztóközönségtt 
szerez még azok sorából is, akik az egészségnek 
ártó nikotin miatt eddig nem dohányoztak,

A nikotinmentesitési premieren csak egy nem 
tetszett a közönségnek, a cigaretták barna szint. 
Pedig ez is természetes. A magas hevitésü hőtar- 
lólyokban megbámul a finomra vágott dohány. 
A kávébarna szín éppen a niko'.inmentesités 
fémjelzése. Érdekes, hogy a szivarok között a 
Regalia Media, a Guba Porlorico és a vegye*  
külföldi fogyott a legjobban. Történt egy kiug
rás is. A különben elhanyagolt Joviales hirtelen 
népszerűségre tett szert nikotinmentesitett álla
potában. A cigaretták kökül a Mirjain vezet • 
kelendőség dolgában, utána a Memphis, a Ki
rály. a Slambul, a Khedive következik, kiugrott 
a Theba, a nők cigarettája. Nem is tudtuk ed
dig. hogv a nikotin árt n női szépségnek.

sem, amit a pénzügyi ügyosztály azzal indo
kol, hogy a főváros ezekről a jövedelmekről 
nem mondhat le. Érdekessége az uj vámszá- 
búlyzalnak, hogy rendezi az összes vitás kér
déseket és uj kategóriába osztja be a vám- és 
illetékköteles árukat. Ár. áruk húsz osztályba 
lesznek csoportosítva és a pénzügyi ügyosz
tályban ugy gondolják, hogy ez az uj osetályó*  
zás megszünteti az eddigi aránytalanságokat.

A városházán egyébként közölték még a Hét
fői Napló munkatársával, hogy isméi, szóba*  
került a fővárosi vámhatárok revíziója. Sok 
igazságtalanság van a közvetlen környéken és 
ezeket az igazságtalanságokat akarják meg
szüntetni a vám hala rok újabb kiterjesztésévé1- 

Kiatfo takásaiií 
Bimöű-uica 1-3-5. sz.

(szemben a Statlaitlkal Hivatallal)
egy 3-és S-sxobás lakás hallal, 

ugyanitt UelelhelyliBgek

Margit-korul 43.
4-szobás lakás hallal

Elegáns kivitel! Olcsó bérek Eévcbbels 
^helyszínen vagy telefonon
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milliós OrOksúget hagyott 

hatra egy fegyenc, 
61 8 ®m»rikana szokott

6s kétszázezer dollár vagyont gyújtott 
fantasz- j beszéltek egyesek, hogy’Az amerikai örökségekről kitalált f ‘ 

tikumok szélhámosát most leplezte le a rendőr
ség — amint erről a Hétfői Napló más helyén 
közöl részletes tudósítást. Érthető tehát, ha 
minden örökségi históriát fenntartással és gya
nakvással fogadott az utóbbi időben a nyilvá
nosság, mert hisz az elmúlt esztendőkben ke
vés szélhámossággal sikerüli oly könnyen em
bereket becsapni, mint nemié tező amerikai 
örökségek meséjével.

Ez a történet tehát, amelyet alább közlünk, 
már csak azért is érdeklődésre tarthat számot, 
— mert megfelel a valóságnak, bármilyen fan
tasztikusan hangzik is. Hivatalos értesítés és 
egyéb hiteles okmányok egész légiója tanúsko
dik arról, hogy igaz.

Földvári József pestkörnyéki gazda és uno
kaöccse: Földvári Antal a főszereplői ennek a 
furcsa, regényes történetnek, amelynek előz
ményei 30 esztendőre nyúlnak vissza. Ekkor 
történt, hogy

Földvári József egy éjszaka meggyilkolta 
barátját, Sas Albert dúsgazdag gazdálkodót, 

aki szemet vetett feleségére. Emiatt Földvári 
összetűzött barátjával, verekedés támadt kö
zöttük és Földvári a verekedés hevében egy 
hatalmas doronggal agyonverte Sas Albertét. A 
csendőrségen, a vizsgálóbíró előtt és a törvény
széki főtárgyaláson a gyilkossággal vádolt 
gazda nem tagadott. Beismerte lettét s

a jogerős Iliiét hat esztendei fegyházbün
tetést szabott ki rá.

Földvári Józsefet a szegedi Csillagbörtönbe 
szállították. Két évig raboskodott itt, majd a 
börtönből mezőgazdasági munkára adták ki. 
Sövényháza környékén, a répaföldeken dolgo
zott Földvári József, akit egyik este, a munka 
befejezése után hiába kerestek őrei, hogy visz- 
szakisérjék a (egyházba.

Földvári megszökött
és a nyomozás, amelyet felkutatására indítot
tak, nem vezetett eredményre. Annak idején 
nagy feltűnést kellett Sövényházán a gyilkos
ságért elitéit fegyenc szökése és később arról

Két ügyvéd verekedett 
a központi járásbíróságon

Nagy botrány a bíróság aulájában
A központi járásbíróság aulájában szom

baton délelölI hangos szóváltásra lettek a 
járókelők figyelmesek. A sétáló ügyvédek 
és ügyfelek csoportjában magukból kikelve 
két ügyvéd állott egymással szemben,*  akik 
hevesen, szinte kiabálva vitatkoztak. A szó
váltás egv peres ügy körül forgott és a kél 
ügyvéd, ‘dr. Szűcs Albert volt ügyészségi 
megbízott és dr. Ilechter Rezső magukról 
egészen megfeledkezve, súlyos sértésekkel 
illették egymást. A tömeg egyre szaporodott 
és velük egyre hevesebb lett a vitatkozás is, 
amelynek során dr. Szűcs, aki sértve érezte 
magái, az izgalomtól egészen kipirulva, ke
zét ütésre emelte fel és dr. Ilechlert

tettleg Inzultálta.
A másik ügyvéd sem volt rest, felkapta 

sétabotját és azzal dr. Szűcsöt teljes erejé-

csizma.. o
Az eltenséki kisgazdák nagygyűlése 

Debrecenben
Debrecen, október 19.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Az Országos 
Független Kisgazdapárt vasárnap délelőtt or
szágos nagygyűlést tartott Debrecenben, a 
Bika-szálló nagytermében.

A gyűlést megelőzőleg, délelőtt 10 órakor 
felvonultak az ország minden részéből össze

Fényes Marcsi
uridfivatiizletének

Őszi szenzációi:
Nyakkendőujdonságok

P 4. 6.-, 8.-

Házikabát- és Dyiamakiilön'egességck 
nagy választékban 

mos! orKezeti 

Mossam KaíapuidonsáooK 
Tekintse meg kirakataimat

VI., Teréz-körut 34

Földvári József, n szegedi Cslllagbörtön 
foglya Amerikába szökött.

Ereknek a híreknek azonban nem igen adtak 
hitelt sem Szegeden, sem Sövényházién.

Azóta közel harminc év telt ei. Mindenki rég 
elfelejtette már Földvárit, a szökését, a gyil
kosságot. Érthető meglepetést keltett most az a 
hivatalos értesítés, amely Földvári József ma
gyarországi hozzátartozóihoz érkezett. Az ér
tesítés ugy szólt, hogy

Földvári József newyorki lakatosárugyáros 
60 esztendős korában meghall 

és feleségére hagyta vagyonát. Földvári fele
sége azonban időközben ugyancsak elhunyt, 
gyermekeik nem voltak és igy az értesítést a 
legközelebbi rokonához: Földvári Antal gaz 
dálkodóhoz juttatták el. Földvári Antal ügy
védhez fordult, aki megállapította, hogy Föld 
vári József, a szegedi Csillagbörtön egykori 
fegyenee valóban Amerikába szökött annak ide 
jén. Mint csaposlegény kezdte a pályáját New- 
Yorkban, majd egy vasgyárban dolgozott.

később lakatosárugyárat és autójavltómü- 
helyt alapított, amely jól jövedelmezett s 
Földvári körülbelül kétszázezer dollár va

gyont gyűjtött,
amelyet feleségére hagyott. Mivel azonban 
felesége nem él már,

az örökség, amely egy millió pengőnél na
gyobb összeget reprezentál, Földvári An- 

talnnk Jut.
Földvári Antal ügyvédje a hivatalos értesítés 
birtokában érintkezésbe lépett azznl a new
yorki közjegyzővel, akit néhai Földvári József 
örökségének lebonyolításával megbízott. A 
közjegyző és az ügyvéd többszöri levélváltásá
nak eredményeképpen most Földvári Antalt 
arról értesítette ügyvédje, hogy az örökségért 
a fennálló törvényes rendelkezések értelmében, 
személyesen kell jelentkeznie New-Yorkban. 
Földvári Antal rövidesen útnak indul Ameri
kába. hogy a szegedi Csillagbörtön egykori fc- 
gyencénck hagyatékát megszerezze.

bői fejbevágta. A verekedés még tovább 
folytatódott volna, a két ügyvéd már-már 
ökölre ment, amikor a körülállók csillapí
tani kezdték őket. Az ellenfeleket azonban 
sehogy sem leheteti egymástól elválasztani, 
mire valaki

segítségért szaladt
és a nagy orditozásra és kiabálásra előkerült 
a központi járásbíróság Szalay-utcai front
jának kapusa. Loch Péter, aki a két ügyvéd 
közé áll, széttólta őket és igy a botrány 
további folytatását megakadályozta. Persze 
ez nem ment minden szó nélkül, az ügyve
dek még távozáskor is

súlyos sértésekkel Illették egymást.
Az esetnek értesülésünk szerint nemcsak 

a büntető bíróság, hanem a budapesti ügy
védi kamara előtt is folytatása lesz.

gyülekezett kisgazdák a nagytemplom előtti 
Kossulh-szoborhoz, nmeivel megkoszoruztak, 
maid utána felvonultak a gyűlés színhelyére.

Hegymegi Kiss Pál, Debrecen város ország
gyűlési képviselő nyitotta meg a gyűlést

— Kossuth Lajos szabadította fel — mon
dotta — a magyar jobbágyokat, nagyatádi 
Szabó István a falu népének gazdasógi felsza
badulását hirdető és munkálta, fogjon tehát 
össze a falu a várossal, dolgozzanak Kossuth 
Lajos útmutatása és nagyatádi Szabó István 
szelleme nyomán.

A nagygyűlés ezután Belteky Lajos refor
mátus lelkészt választotta elnökül. Belteky 
Lajos elnök indítványára a nagygyűlés üdvözlő 
táviratot küldött Horthy Miklós kormányzó
nak

Utána dr. Vdvardy Miklós a Revíziós Liga 
nevében üdvözölte a népgyülést. majd Toldy 
Zoltán református lelkész hosszabb beszédben 
ismertette a szervezkedés szükségességéi.

Nagy Lajos a kisgazdapárt bihari igazgatója 
szerint, most már itt az idő, amikor a magyar 
pjarasztol, iparost, kereskedőt a csődbejutás- 
lói meg kell menteni.

Czövek Jenő baranyamegyel kisgazda beszé
dében azt hangoztatta, hogy azok, akik Nagy
atádi sírja mellett a magyar kormánnvnl az 
élen megfogadták, hogv az elhunyt vezér szel
lemében fognak tovább dolgozni.

fédrevezettéh és kijátszottak a kenyéradó 
kisgazda társadalmat.

Naay Ferenc kisgazda szerint a helytelen 
politika az oka a mai gazdasági helyzetnek 
Jámbor Ferenc debreceni kisgazda céltudatos 
agrárpolitikát. Harsány! Imre debreceni kis
gazda a kisipar pártolását, Makai János és 
Filó Sándor a mezőgazdasági munkások hely
zetéről beszélt. Fésűs Lajos Hajdúböszörmény
ből a királykérdéssel foglalkozva kijelentette, 

hogy az a nemzet, amely Onódon és Deb
recenben, majd Budapesten detronlzílta a

„Tányérodba tyúkól, kamut 
Nagymosáshoz ALBUS SZAPPAN!"

szappan
Habsburgokat, nem kívánja azok vissza

térését.
A szónokot dr. Zsákai rendőrkapitány ekkor 

figyelmeztette, hogy erről a kérdésről nem en
gedi meg beszélni, mire Fésűs Lajos be is fe- 
jezto beszédét. Kálmán Ferenc békési kisgazda 
után Mátéfalvy György Aladár azt hangoztatta, 
hogy a kisgazdák ellenzéki szervezkedése nem 
akar osztályuralmat,

de ha kell, egymillió csizma fog végigdü

Kiismer adta hí egy uj budai 
bérház lakásait

Vasárnap délben elfogták a furfangos ügynököt
Furfangos szélhámos előtt hirdették ki va

sárnap délelőtt a főkapitányságon a lelattóz- 
tatást végzést. A főkapitányság uj foglya, akit 
hétfőn kisérnek át az ügyészségre,

Endlcr Géza 32 éves ügynök,
aki ellen nem kevesebb, mint 15 feljelentés ér
kezett.

Endler Géza dr. Burger Izidor Eötvös-utca 
47. szám alatt levő lakásközvetilési irodájában 
állott alkalmazásban. Endlert mint ügynököt 
szerződtette dr. Burger és az volt a szerepe, 
hogy

a lakásközvetitő kezelésére bízott, most 
épült házakban ö adja ki a lakásokat, 

a helyszínen ő tárgyaljon a felekkel és ha nz 
üzletet perfektuálták, ö is vegye fel a: előle
geket. Endler cgyideig'pontosan végezte mun
kakörét. később azonban sorozatos visszaélé
seire jöttek rá. Dr. Burger ugyanis megbízást 
kapott az egyik háztulajdonostól, hogy Kis 
Rókus-utcai, most épülő háromemeletes há
zának lakásait adja ki. Burger megbízásából 
Endler tartózkodott a budai bérházban és 
mire a ház tető alá került,

az összes lakásokat kiadta.
Ezekről az ügyletekről szabályszerű szerző
dést köttetett Burger Eötvös-utcai irodájában 
is. Néhány héttel ezelőtt

Burger dr. szabadságra utazott
és nz irodában egyedül maradt Endler Géza. 
Főnöke távoliétól a furfangos alkalmazott 
arra használta fel,

hogy hirdetéseket tett közzé a lapokban 
és újra „piacra dobta**  a Kis Rókus-utcai 

ház már kiadott lakásait.
Igen sokan jelentkeztek is a hirdetés nyomán

Uiabbl parcellázás 
Szí. István-telepen 

Eálfty tárról tndotó Szt. Endrei HÉV. 
Szt tslván-telep állomás. Kiépített 
kertváros, Albin' Iskolával, fásltva, 
kitűnő levegő és víz.

Temek 36 havi
27 pengős részletre
Foglaló nincs

Figyelmébe a'ánljnk UtpMt dunanartl 
kertvA osu k lelkeit, közmüvekkel. 
Kívánságra prpsneklust küld év feivl- 
lágositaa' ad Építő és t arrellázó R. T. 
Újpest, Reniczky-uc • 3 Tel. 040—4 
8-3 lg. Várost Iroda V. Szabadná"- 
tér 7 I. cm. «3. 1-3-lg és 6-7 tg 
Vasárnap 0-1-ig. 

börögni Budapest utcáin, hogy kikövetelje 
a guzdatársadalom Jogait és sorsának Javí

tását.
Ezután elfogadták az előterjesztett határozati 
javaslatot, amely követeli az általános titkos 
választójogot.

Hegymegi Kiss Pál néhóny lelkes szóval be
zárta a gyűlést, amely a Himnusz hangjaival 
ért véget.

és Endlcr, akivel most már alkudni is leheléit, 
olcsón kiadta mégegyszer a budai bér

palota egyszer már kiadott lakásait.
Két nappal főnöke hazaérkezése előtt pedig 
megszökött a lakásból. Mikor azután dr. Bur
ger hazaérkezett, hamarosan kiderültek a szél
hámos ügynök turpisságai, az uj lakók be akar
tak költözni a lakásokba és legnagyobb meg
lepetésükre ett már elődökre bukkanlak.

Ahogy Endlcr Géza szerepe tisztázódott, dr. 
Burger, valamint n Kis Rókus utcai ház 14 
megkárosított lakója

feljelentést tett a főkapitányságon csalás 
elmén.

A főkapitányság elrendelte Endler Géza or
szágos körözését. Egyldeig azonban hiába ke
resték Endlcr Gézát, nem sikerült megtalálni. 
Végre is vasárnap délelőtt az egyik károsult fel
ismerte az utcán a szélhámos ügynököt, szólt a 
rendőrnek, aki bekísérte a főkapitányságra Ki
hallgatása sorún Endler Géza

beismerte, hogy tényleg elkövette a szél- 
hámoságokal.

A felvett pénzt, többezer pengőt a saját cél
jaira fordította. Szökése után a környéken tuj- 
káli, a pénze azonban elfogyott s azért jött 
újra a fővárosba, hogy valamilyen uton-mó- 
dón ujabb pénzt szerezzen magának.

meghívó
állandó szőrmediuat 

Bemutatóra
Naponta fél öltől öl óráig tartja Breitfeld 

szücscég állandó szőrniedivat-bemutatóját. 
Az idei szőrmedivafot hatvan bunda jel
lemzi, amelyet árakkal jelöl meg.

Alább közli a cég bemutatott modelljei 
egy részének árait.

Perzsia és breilschwanz perzsia 1400-tól 
3000 pengőig. Perzsia lábbunda 700-tól 1200 
pengőig. Pézsmából 600-tól 900 pengőig.
Pézsmahas 600-tól 850 pengőig. Orosz nerz 
pevaniky 500-tól 650 pengőig. Mormota
600 lói 750 pengőig. Orosz csikó 450 tői 850 
pengőig. Fekete boci 300 tói 420 pengőig. 
Scal elcklra 250-től 650 pengőig. Fóka 
100-tól 550 pengőig.

Érdeklődőket szívesen lát

BREITFELD
sztics

lVn Vád acca 14. szám
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Egy dúsgazdag kínai fiatalember 
budapesti kalandja 

leányszöktetéssel, követség! intervencióval és meglepő hapoyend-el
Néhány nappal ezelőtt egy előkelő buda

pesti hotel halijában hangos szóváltásra 
lettek figyelmesek a vendégek és az alkal
mazottak. A szóváltás már csak azért is fel*  
tűnést keltett, mert

egy exotlkus ur volt az affér szereplője: 
egy választékos eleganciával öltözött, szem
üveges kinai fiatalember tört németséggel 
és a kínaiak szenvtclepségét meghazudtoló 
vehemenciával tett szemrehányásokat egy 
feltűnően csinos, fiatal, szőke hölgynek. Az 
éles szóváltás befejezése után « hölgy e)tá-> 
vozott a hotel halijából, a szálloda kinai 
vendége pedig számláját kérte es néhány 
órával később már a bécsi gyorsvonat egyik 
elsőosztálvu kocsijának ablakából nézte a 
Keleti pályaudvar távolodó üvegrsarnokát. 
A kinai ur és a szőke hölgy feltűnő szóvál
tása mögött szokatlanul mozgalmas és ro
mantikus történet áll, amely azzal kezdő
dőit, hogy a pesti botéiban, ahol ez a kínos 
szóváltás lejátszódott, három barátja kisé, 
rétében megérkezett a kinai fiatalember:

egy diisgnzdag ültetvényes fia, aki a 
leiden! egyelem hallgatója.

Európai körutazáson volt a kinai fiatal
ember három kollégájával és a körutazás 
során érkeztek meg Budapestre.

Két nappal megérkezésük után a kinai 
fiatalembernek

dolga akadt a hotel mellett lévő url- 
dlvatiizlctben*

ahol apróságokat akart vásárolni. Az úri 
divatüzlet igen csinos, szőke kisasszonya, 
fí. Mária szolgálta ki az exotikus vásárlót, 
nki hosszasan időzött az üzletben: az apró 
bevásárlás után nyakkendőket kezdett válo
gatni és válogatás közben tekintete nem is 
a nyakkendőkön, hanem a kisasszonyon 
akadt meg. Másnap és harmadnap újra 
megjelent az üzletben a kinai fiatalember 
és negyednap zárás után már együtt távoz
tak el az uridivat üzlet csinos kisasszonyával 
Az események most már gyors tempóban 
folytatódnak tovább: nem telt el egy hét, a 
kinai fiatalember Budapestre érkezése után,

B. Mária eltűnt ax üzletből, eltűnt 
hazulról.

A (iától leány szülei kétségbeesve kutatlak 
leányuk után, aki egyszer sem tett említést 
a kinti úrról. Két hét telt el s a szülők két
ségbeesett bizonytalanságban találgatták, 
hogy hová tűnt a leányuk. Két hét múlva 
egy levél érkezett Párizsból, amelyben B. 
Mária megírja a szüleinek, hogy európai 
körutazásra indult a kinai egyetemi hallga
tóval s rövidesen Hágába érkeznek, ahol 
hosszabb ideig fognak időzni, mert barátjá
nak ott édesapja ügyeit kell elintéznie. 
Megírta | leány azt is, hogy az európai kör
utazás után

Kínába utazik a fiatalemberrel,
gki öt feleségül akarja venni.

A szülök rosszat sejtve érintkezésbe lép- 
tájé a hágai magyar követséggel fis arra kér
ték a követséget, hogy amennyiben leányuk. 
JJ. Mária jelentkezni fog s amint levelében 
megírta, útlevelét Kínára is ki ika.ju ter- 
jcszt|ctni,

azonnal Irányítsák haza,
mert ők nem hisznek a házasságban, hanem 
attól tárténak, hogy ö. Mária Icíingkereske- 
döh karmaiba került.

A hágni követség válasza helyett maga 
a leány érkcxelt meg Budapestre,

aki csodálkozó szülei elölt a kinai fiatal
ember kápráztató gazdagságáról beszélt és 
elmondotta, hogv ugy határoztak, hogy nem

Magyar Légiforgalmi RT.
ŐSZI MENETREND

&rvíoy<» 1930 aktóbar >li|
7.00 15.06 Ind. BUDAPEST írk. »,45 10 90 
*.40 10 40 érk. WIEN ind. 115 15 00

Ai autók Indulnak: Budapesten, a Vád-utca 
t, ozím alól 45, Wienben a Bristoltól 40 

perccel a repülőgép Indulása előtt.
Falvilágosllái és jegyváltás: Magyar Légi
forgalmi Bt., IV., Vad-utca 1. •«. Telefon: 
808—88. Központi Mcnetjegylroda és az. 
krui fiókok. Wienben i Luftrelscbureau, 

Kárnlnerring 5. Telefon; R 38186.
LEVELÉT ÉK CSOMAGJAIT KÜLDJE 

LÉGIPOSTÁN!
Dijssabtsérf forduljon átállítási osztályunk 

hon Telefon; Aut. 8*8 —88.

— Ha elegánsan akar ruháxkodnl, keresse 
fel László Sándor fírfhzsbómcstcr kitűnő hir 
nevű üzletét (Rákóczi ut MM. almi elegáns 
férfiöltönyöket rendelésre mérték után, kél 
asrrl próbával 70 pengőért késrit « legdivato
sabb o»ri és té|i szövetekből, a legtökéletesebb 
kjvitrlbtu éi szabásúd,

Kínában, hanem Budapesten tartják meg 
az esküvőt s egy hónap múlva itt lesz a vő
legény is, akinek Hágából I.eidcnbc kellett 
utaznia.

Egy hónap múlva meg is érkezett a kinai 
vőlegény, a szülök is beleegyeztek volna a 
házasságba, B, Mária azonban nz egy hó
nap alatt egyre gyakrabban találkozott régi
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Tömeges rekorderedmények 
a KMAC táti kilométerversenyén 

Hartmann László három nemzetközi és három magyar, 
Lichtenstein herceg két nemzetközi és hat magyar rekordot 

állítottak fel — A nap legjobb idejét Lichtenstein herceg futotta
Csodás, őszi verőfényes napsütésben futották 

le a versenyzők ma délelőtt a kllométcr-lnnszét 
a táti betonpályán. Az autó- és motorsport iránt 
érdeklődök járműveitől feketéllett a mező, a 
Inti betonpálya mindkét oldalán. A verőfényes, 
szép, szélmcntes idő eredménye, hogy a kevés- 
szúmu versenyzőnek .sikerült a rekordok töme
gét elérni. Pontban tiz órakor kezdték a ver
senyt. n KMAC sportbiztosai és elég gyors ütem
ben. kifogástalanul bonyolították le. József ki
rályi herceg is kit óráig nagy érdeklődéssel fi
gyelte a verseny eredményeit, A KMAC vezető
sége, valamint a társklubok képviselői teljes 
számban jelenlek meg a versenyen. Előszűr a 
motorkerékpárokat, azután az autókat startol
talak a sportblztosok. Hartmann László a má
sodik menetben visszafelé későn fékezett és 
majdnem bdös.íaladj a Maiinál tartózkodó tö
megbe. Szerencse, hogy idejében behúzta a kézi

az univerzális kiskocsi

a kényelmes középkocsi

Pz1«th(!lj-(s4g
ett alkatrészraktfr:
Fiat Automobilok 
Magyar Eladási Kt.
Oudapeat, IV., Váci-utca 1—3 
lel. i Aut. 823-48

féket, miáltal a kereket blokirozta és
kocsija kétszer megfordulva a betonpályán 

megállóit.
Ha ez nem sikerül, a végzetes szerencsétlenség 
menthetetlenül bekövetkezik.

Egyébként a verseny igen érdekes és tökéle
tes sporlélvezclet nyújtott. Automobilban az 
idén bajnok nincs, mig szolómotorban Luka- 
vett Ferenc és oldalkocsiban Bátya János az 
clvilázhatatlan bajnok. Lichtenstein herceg tö
meges eredményeit a Szénásig Alántól meg
vett Grand Prix Bugallj kocsjn érte el. Az 
osztrák résztvevők igazolták a táti belonpájyán 
is ez évben mutatóit kitűnő formájukat. Az ez 
évben elért rekordjaik realitásút igazolják a 

Vezérképviselő:

Motor- és Autókellék Rt., VI, Lázár-u. 7. •?'.
m«i táti eredmények. Eddy Mayer hihetetlen 
balszerencsével küzdött. Első menete 182.400 
km- volt, de gyrrlyndefekt miatt nem jött visz- 
sia éj igy ez a futama nem számit. Másod
szori indulását szlvócsölörés miatt kellett fel
adnia. Melichár. aki a magyar versenyek lö- 
ptcgéböl ez évben sok győzelmet vitt el és 

több rekordot állított fel,
méltó reprezentánsa nz osztrák gárda első 
klasszisának. A mai versenyen ugy szóló-, mint 
nidalkocsiban osrtályrekordot állított fel. A 

Ilöbhj résztvevő osztrák versenyzők nem tudták 
kategóriáikban Mclichárl megverni. Midnél 

udvarlójával, egy budapesti ppgyhank tiszt
viselőjével s amikor u kínai vőlegény Buda*  
pestre érkezett, a leány felpakkoita a pa
ponként érkezeit szerolmes leveleket, a ka
rikagyűrűjét s

a tiotel halijában adta vissza a kínai 
fiatalembernek,

aki eleinte csodálkozott azon, hogy a leány 
felbontja az eljegyzést, később pedig

olyan heves szemrehányásokat tett, 
hogy a szálloda személyzete volt kény

telen véget vetni a kínos vitának
Ez történt egyik pesti hotel halijában — 

anno 1930.

Gayer cs Eddy Mayer nagyszerű menésüket bi
zonyítja elért eredményeik. A magyar autóver
senyzők közül Diell Hubert Dilambdájával, 
Lyka István Bi)gatlijáva| igen szépen szerepelt. 
Almássy László eredménye Sleyr XII. gépével 
figyelemreméltó. Bár benevezett,-- de hiányzott 
a versenyről Schivab Károly Austro Daimlcr 
kompresszoros sportkocsijával, aki ezen kitű
nő kocsival rekorderedményeket érhetett volna 
el. Az osztrák motorosok kivétel nélkül Shell 
üzemanyagot használtak.

Részletes eredniénvek: Szóló motorkerékpár: 
Willy Melichár 152.169 km. (108.314) 152.148
mérföld (122.297). Oldalkocsis motorkerékpá
rok: Eddy Mayer 130.836 (—) 135.943 mérföld 
(—). Legjobb verseny kocsi-ered meny: herceg 
Lichtenstein 204.609 km. (134.278) 20.4730 mér
föld (151.326). Legjobb sportkocsi-eredmény: 
herceg Lichtenstein 181.973 km (—), 182.671

a tökéletes nagykocsi

bármely 
Karasszériattpussal

mérföld (—). Legjobb túrakocsi-eredmény: 
Lyka István 5 literes Bugatti: 121.682 km. 
(83.806) 125.812 mérföld.

Kálmán Sándor.

(") Legújabb FIAT sikerek. A FIAT márka 
legutóbb három oly sikerről számolhat be, 
amelyek mindegyike ezen világmárka három 
kiváló tulajdonságát emeli ki; a megbízhatósá
got, a gyorsaságot és a szépséget. A megbízha
tóságról elsőrendű bizonyítékot szolgáltatott 
egy FIAT 514-es csukott kocsi, amely L’rda- 
rianu kapitány vezetése mellett 2080 kilométert 
tett meg a legteljesebb nopstop menetben 37 
óra és 43 perc alatt, tehát 55.3 kilométeres át- 

taggal Románia és Erdély elhanyagolt ország- 
tjlnin a Bukarest—Jnssy —Cérnául!—Kolozsvár 
-Nagyvárad- Temesvár—Bukaresti vonalon. 
A gyorsaságról az olasz (.ircnilo dél Sud-Unn 
lelt tanúságot, amelyben nz l|00ns kategóriát 
fölénnyel nyerte egv FIAT kocsi 66.658 km-cs 
átlagsebességgel és végül a szépség tekintetében 
egyszerre l-ct helyen, Olaszországban és Ma
gyarországon nyeri elismerést. Olaszországban 
n FIAT cég nyerte cl a „Coppa dl Como“A, 
mint a lcgnagyobbsrámu díjnyertes kocsi már- 

Ikája. Kaposvárott pedig nem kevesebh, mint öt 
szépségdljjal tüntette ki a zsűri a FIAT kocsi
kat,

Perzsaszőnyegek 
anfíkbuforok 

műtárgyak 
alkalmi vételekből

AntBkart EFt.-T.
(Sternberg Z. J.)

VII., Dob-utca 31. Kazinczy-utca sarkán
telefon- J. 403-68 es 423-59

Tranzitó vámraktár az üzlethelyiségben

Budapesti lóversenyek
Lavender sccnt nyerte a Lovaregyleti 

dijat.
Nagy közönség búcsúztatta a k\igyar Lovar- 

egylet idei szezonját. Az évadzáró vasárnapi 
versenynap főszáma a hagyományoknak meg
felelően a Lovaregyleti dij volt. Az értékes tró
feáért hét |ó vette fel a küzdelmet s a versepv 
Odescalchi Béla herceg, a Magyar Lovaregvlet 
elnöke háromévesének, Lavender scent-nek im
ponáló győzelmével végződött a favorit Bal- 
dogle és Rajna előtt. Lavender sccnt fölénye 
niár a távnál kitűnt, de mégis meglepő volt az 
a pompás stílus, amellyel a finisben megszaladt 
ellenfeleitől. Odescalchi herceg színeinek nagy
szerű győzelme igen népszerű volt s az illusztris 
tulajdonos a közönség élénk ünneplése között 
vezette lovát vissza a mázsaházba. Az utolsó 
nap minden futama reális eredménnyel végző
dött. A részletes eredmény a következő:

I, FUTAM: 1. v. Horthy I. tábornok Elírt 
(l>á) Lyneh. 2. Rejtély (ő) Balog. 3. Bcrnina 
(12) Csuta. F. m.: Bcnvenuto. Ilorace, Bon soir. 
Sáfár, Für warh, Somali. ötnegyed. 2 hossz. 
Tol.: 10:28, 16, 20, 42. — II. FUTAM: 1. laj
tos E. Szigliget (4) Kaszián F. 2. Apor (12) 
Weissbach. 3. Obsitos (1J4) Csuta. F. m.: Mar- 
tinsberg, Csopak, Régi nyár, Daruvér, Rab 
Ráby, Héra, Retsky Bandi, Szinusz, Frau Wun- 
dcrllch 2 h, fejh. Tot.: 10:70, 21, 62. 16. —
III. FUTAM: Lovaregyleti dij. 1. Odescalchi B. 
herceg Lavender scent (2J4) Csuta. 2. Baldoyle 
(5:10 reá) Balog 3. Rajna (10) Gutái. F. m.: 
Marosvölgy’, Liebling, Büszke, Beaurivage. 5 h., 
ötnegyed h. Tot.: 10:30, 12, 12, 19. — IV. FU
TAM: 1. Petanovics J Betyár (1%) Csuta. 2. 
Néni (2‘/í) Esch. 3. Bonne (20) Klimscha. 
F. m.: Rendes, Peklng, Hűmmel. Golden Child, 
Hopmester. ötnegyed h., fejh. Tot.: 10:29, 15. 
17, 31. — V, FUTAM: 1. Lajtos E. Zsivány (6) 
Gutái és Horthy I. Habari (6) Csapiár hol tv. 
3. Suta (10) Horváth B. F. m.: Hárem, Pálma, 
Sandberg, Vágjad, Biri, Puszta, Pici, Módos, 
Nonnsberg, Volhynia, Tavasz, Százszorszép, 
Drágám, Süsü, Silver King, Bonyodalom, 
Ilabszi, Rózsaink. Lesbia, Kotola. Takarodó. 
Holtv., ’/z h. Tol.: Zsivápy 10:33, Habari 10:64, 
helyre: 28, 45, 94. — VI. FUTAM: 1. Horthy I. 
Toto (3) Csapiár. 2. Bizalom (6) Csuta. 3. Ro- 
wuma (10) Teltschik. F. m.: Mungó, Sárkány, 
Qprtina, Renqissance, Madár, Scvcrin^,...Far
sang, Anna Santo, Trabuko. s/< li., já h. Tot.^ 
10;51, 22, 23, 46.

Bécsi versenyek
A gróf Henckcl Hugó emlékverseny volt a 

vasárnapi bécsi versenyek eseménye, amely 
magyar ló — Ármány — győzelmével végző
dött. A részletes eredmény a kővetkező:

I. FUTAM: 1. Anita (3) Cseszkovits. 2. Pos« 
tillon (3) Rojik. 3. Suzy (3). F. m.: Pechvogel, 
Bandita, Flechc d'or, Morovan, Orestes. Tol.: 
10:46, 18, 15 ,23. — II. FUTAM: 1. Patriot (2)' 
Radakovich. 2. Obrist (3) Benies. F. m.: Pro- 
blem, Ramóna, Levente, Pellit. Tot.: 10:26, 19,
20. — ni. FUTAM: 1. Krieglach (2) Sejbal. 2. 
My Baby (2%) Tuss. 3. Savannah (5) Szilágyi. 
F. m.: Ronacher, Radim, Dark Lőve Time is 
money, Gramona. Tot.: 10:20, 12, 12 15. —
IV. FUTAM: 1. Ármány (8:10 reá) Sejbal. 2. 
Star (pari) Rojik. F. m.: Bellalor, Sebes. Tot.: 
10:|4, II, 11- — V. FUTAM: 1. Dclcdda (1%) 
Bansky. 2. Zsófi (8:10 reá) Stcc-ák. F. ni.: Cam- 
podiglio, Ninus. Tot.: 10:22, 11, 11. — VI. FU
TAM: 1. Epona (5) Biciste. 2. Eiswind (8) 
Rózsa. 3. Daca (2) Rojik. F. m.: Laokoon, 
Ezerév, Fabula, Dorita, Hippos. Tol.: 10:61, 30,
21, 18. — VII. FUTAM: 1. gerplex (5) Németh 
és Szeladon (8) Tuss holtversenyben. 3. Mosel- 
wein (8:10 reá) Sejbal. F. in.: Marathon II., 
Baltimore, Best hope, Haizuru, Trig’.av. Tol.: 
34 és 18. helyre: 41, 17, 12.

A Szigeti lovagok nyerték a Magyar 
Bajnoki kupát a vasárnapi lovaspólón.

Szép időben, nagyszámú és előkelő közönség 
e|őtt dőlt el vasárnap a mngyar lovaspóló leg
értékesebb dijának, a Magyar Bajnoki kupának 
a sorsa. A bajnoki dicsőségért izgalmas és 
nagyszerű küzdelem folvl le a Szigeti lovagok 
és a Blue Boys csapatok között, amelyből az 
1 % gólclönnvel startoló Szigeti lovagok kerül
lek ki győztesen 4>$:3 arányban. A Szigeti 
lovagokat Morgan őrnagy, Lipcsey ezredes és 
Rakovszky Iván tir. pompás játékának köszön
hetik győzelmüket. A kékek közül ifj. gróf 
Bethlen István tűnt ki nagyszerű játékával. A 
kupát gróf Bethlen Ishánné nyújtotta át a 
győztes csapatnak.

Még egy döntőt játszottak n nap folyamán 
a Magyar Polo Club őszt dijáért, amelyet a 
Nyíregyházai Polo Club csapata nyert meg a 
Tolnai Polo Club csapata ellen erős küzdelem 
után 3:2 arányban. Befejezésül egy gyakorló
mérkőzést játszott egy vörös és egy fehér csa
pat, melyből 8:6J4 arányban a vörösök kerül- 
lek ki gvözleren. _____

SZ0NYEQUÜSÜR 
rendklvlll olcsó Arakon 

Valódi perzsa, magyar perzsa, er.soi velúr, 
eaminsier, moket tez ontanare. mogonv. 

leriw, agyéin nmry választékban

SSmOGVI LAJOS
flR MOST MUZKUM-KÜRUT I
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HBREK
A pillscsabai halálos vasúti 
katasztrófa a bíróság elölt

Pénzbüntetésre Ítélték 
a szerencsétlenség okozóit
A pestvidéki törvényszék Székely-tanácsa 

most tárgyalta a piliscsabai halálosvégii vasúti 
szerencsétlenség ügyét. Tavaly, augusztus 20-án 
éjszaka Piliscsaba állomás mellett nz éjjeli sze
mélyvonat hibás váltóállítás következtében be
lerohant egy tehervonatba, amely az állomáson 
vesztegelt. Az összeütközés sulyos szerencsét
lenséggel járt:

Kozma József Máv. fékező meghalt, négy 
utas pedig súlyosan megsérült.

A vizsgálat során Pál Imre vasúti tiszt. Füsti 
János váltóőr, valamint Zahorelli Géza és Ko
vács György vasutasok ellen eljárás indult. 
Most tartotta meg ügyükben a főtárgyalást a 
törvényszék.

Közveszélyti cselekmény, emberölés vétsége 
és gondatlanságból okozott sulyos testi 

sértés
miatt vonta felelősségre a vádlottakat.

A bíróság
Füsti Jánost 100 pengőre, Pál Imrét 500 

pengőre Ítélte,
Kovács Györgyöt és Zahorelli Gézát pedig föl
mentette. Az Ítélet jogerős.

__ Az időjárásban nem várható változás. A 
Meteorológiai Intézet vasárnap délben kiadott 
jóslata szerint, az időjárásban egyelőre lénye
ges változás nem várható.

— Zita és Ottó I.ouvalnbe utazott. Lequeitio- 
ból jelentik: Zita királyné és Ottó főherceg el
utaztak Louvainba. Ottó herceg az oltani egye
temen fogja folytatni tanulmányait.

— A tcjrendelct ellen tiltakoznak a fűsze
resek. A Füszerkereskedők Országos Egye
sülete vasárnap délelőtt tartotta nagygyűlé
sét, melyen tiltakoztak a tervezett tejrende
let ellen. A gyűlésen ötszáz élelmiszerkeres- 
kedö vett részt. Hoffmann Mihály elnök 
megnyitója után Szálka Ignác és Tóth Gá
bor alelnökök, valamint Strutzky Sándor, a 
Baross Szövetség fiiszerosztálvának elnöke 
és mások szólaltak fel. A gyűlés végén elha
tározták, hogy ha a kormány a tervezetet 
el nem ejti, ugy a legközelebbi napokban 
bezárják üzleteiket és testületileg fölvonul
nak a földmivelésügyi minisztériumba.

— A Bethlen Gábor Szövetség választóblokk
jának ülése. A Bethlen Gábor Szövetség protes
táns válnsztóblokkja tegnap vitéz Csécsy Nagy 
Imre elnö,ülésével ülést tartott, nmelyen Kozma 
Jenő, Lázár Ferenc és mások felszólalása után 
elhatározták, hogy kerületi intéző bizottságot 
állítanak fel.

Boltban, vendéglőben — 
magyar sajtot kérjen

— Országos tiltakozó nagygyűlés a Bata-cl- 
pőgyár letelepedése ellen. A magyar cipészipari 
érdekképviseletek vasárnap délelőtt a budapesti 
cipészipartestület székházában országos nagy
gyűlést tartottak, amelyen a Bata féle csehor
szági cipőgyár letelepedése ellen tiltakoztak. A 
nagygyűlést, amelyen mintegy nyolcszázan vet
tek részt. Pintér Vilmos, a Lábbclikészilő Ipa
rosok Szövetségének elnöke nyitotta meg. Rá
mutatott arra, hogv minden iparosnak végsőkig 
küzdenie kell a Bata-gyár letelepedése ellen. 
Ezután Adám György titkár határozati javasla
tot terjesztett elő, amelyben kifejti az érdekelt
ség, hogy ha a Bata-gyárnak letelepedési enge
délyt adnak, huszonnyolcezer önálló iparos és 
harmincötezer munkás veszítheti el a kenyerét. 
Ezért a gyűlés felhívja a kormányt, hogy min 
den törvényes eszközt használjon fel, hogy a 
Bata-gyár letelepedését megakadályozza. A ha
tározati javaslatot számos hozzászólás után el
fogadták

— Kiállításokkal ünnepelték Szegeden nz 
egyetemi építkezések befejezését. Vasárnap 
egész nap az egyetemi építkezések befejezé
sével kapcsolatos ünnepségek voltak Sze
geden. Reggel a szegedi Fészek Klub és a 
Munkácsy céh kiállításait nyitotta meg 
Pálky József helyettes polgármester. A ki
állítás megnyitásával egyidőben három mü- 
vészmaunét tartottak, amelyet négyezer 
ember nézett végig. Vasárnap délután So- 
mogyi Szilveszter polgármester a szegedi 
iparoskiállitást nyitotta meg.

— Jubilál a Szabómesterek Szövetsége. A 
Szabómesterek Országos Szövetsége vasárnap 
impozáns diszgyiilés keretében ünnepelte meg 
fennállásának huszonötödik évfordulóját. A 
diszgyülésen, nmelyet a kereskedelmi és ipar
kamara nagytermében tartottak meg, százkét 
tnngvnr város képviselői jelentek meg és kép
viseltették magukat a kereskedelmi. honvé
delmi minisztérium, valamint a főváros valn- 
mennvl ipar' és kereskedelmi érdekképviselete 
elkiildötte n maga reprezentánsát. Horváth 
György országos elnök megnyitóbeszéde utón 
Vágó Jenő igazgató indítványára hódoló sür
gönyben üdvözölték a kormányzót. Ezután 
Enjtha Rezső társelnök mondott ünnepi beszé
det, amelyben a szövetség huszonötéves múlt 
ját ismertette. Ezután a jubiláló szövetséget 
M'-ssik Vilmos a kereskedelmi minisztérium. 
Sauer Géza ezredes a honvédelmi minisztérium, 
dr Torda Lajos pedig n főváros nevében üdvö
zölte. majd felolvasták Hadik János gróf üd
vözlő levelét. A diszgyülés több felszólalás után 
ért véget.
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Víltűhamlsltas miatt letartóztattak 
egy bírósági vogrehaltot

_»

A tönkrement, felfüggesztett uograhaitú állítólag etmezauarOban 
követbe ni a hamisítást

Miskolc, október 19.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Miskolcon 

vasárnap a késő esti órákban letartóztatták 
Poecz Ignác bírósági végrehajtót váltóhami
sítás miatt. Az okirat hamisításnak igen ér
dekes körülményei vannak:

A végrehajtót a törvényszék elnöke rövid 
idővel ezelőtt szabálytalanságok miatt fel
függesztette állásától. Ez a körülmény na
gyon elkeserítette az egyébként is ideges ter
mészetű embert, aki Miskolcon való tartóz
kodása alatt teljesen

tönkrement,
mert készpénzvagyonát könnyelműen kihi
telezte és emellett könnyelmű

nagyúri életet élt,
ami a még megmaradt vagyonát is felemész
tette.

Poesz, aki felfüggesztése óta fizetésének 
is csak kis töredékét kapta, váltókölcsőnnel 
akart zilált anyagi helyzetén segíteni. Hal
mos Bertalan dr. ügyvédhez fordult segít
ségért és arra kérte, hogy

írjon alá részére egy 2000 pengő értékű 
váltót.

Az ügyvéd azonban megtagadta a váltó alá
írását.

Szombaton Poesz újból megjelent az ügy
véd irodájában Dr. Halmos most is megta
gadta az aláírást, mire a végrehajtó magá
ból kikelve,

nekirontott az ügyvédnek, a földre te-

— Hétfőn este befejeződik a bukaresti agrár
konferencia. Bukarestből jelentik: Az agrár
konferencia valamennyi bizottsága vasárnap, 
ugy délelőtt, mint délután tovább folytatta ta
nácskozásait és négy bizottság, amelyek a ki
küldendő közös bizottság statútumainak kidol
gozásával, a középlejáratú mezőgazdasági hitel 
kérdésével, a búzaválsággal és az állategészség
ügyi kérdésekkel foglalkozott, teljesen be is fe
jezte tanácskozásait. Elhatározták, hogy no
vember elsejére Varsóban pénzügyi értekezletet 
hívnak össze a konferencián képviselt vala
mennyi állam részvételével. A Nickl Alfréd ma
gyar delegátus elnöklésével ülésező bizottság 
hétfőn délelőtt még folytatja a tárgyalásokat s 
nnak befejezése után hétfőn este vége tér n 
konferencia teljesen.

— Hatvanéves jubileumi ünnepi közgyűlést 
tartott az Országos Polgári Iskolai Tanáregye
sület. Vasárnap délelőtt a Zeneakadémia nagy
termében ünnepelte az Országos Polgári Isko
lai Tanáregyesület 60 éves fennállását. A nagy 
hangversenyterem zsúfolásig megtelt érdeklő
dőkkel. A jubiláris ülésen Havas István elnö
költ. akinek bevezető szavai után Nagy Árpád 
dr. h. államtitkár a kultuszminiszter nevében 
üdvözölte az Országos Polgári Iskolai Tanár
egyesületet.

— Felavatták Alexander Bernát síremlékét. 
Díszes és előkelő közönség jelenlétében avatták 
fel vasárnan délelőtt n világhírű magyar tudós: 
Alexander Bernát síremlékét. Az avató beszédet 
Sebestyén Károly, Vészi József és Gold Simon 
mondották, méltatva Alexander Bernát nagy 
tudományos érdemeit.

— Kegycletes ünnepségek a Kerepesi teme
tőben. Vasárnap délelőtt a Kerepesi temetőben 
több kegyeletcs ünnepséget tartottak A Ma
gyar Történelmi Ereklye-Múzeum Egyesület 
Bartha Miklós, a nagynevű publicista és Csányi 
László volt közlekedési miniszter sírjánál ren
dezett ünnepséget, amelynek során Kacziány 
Géza mondott emlékbeszédet, majd a külön
böző testületek kiküldöttei megkoszorúzták a 
síremlékeket. A Magyar Lengyel Egyesület és az 
Országos Rákóczi Szövetség pedig Woroneczky | 
Micislav herceg, Szacsvay Imre és vértanú ha
lált halt társainak síremlékénél tartott emlék
ünnepélyt. Ili P. Abrahám Dezső, Borbot h Ká
roly és Sikolya Lajos mondottak beszédet.

— öngyilkosság a foloncházban. A Mo- 
sonvi-utcai tolonrházban vasárnap reggel 
orgyilkosságot követett el Nagy Ferenc 30 
éves cigányzenész, aki ki akartak toloncolni 
a főváros területéről. Nagy Ferencnek 
ugyanis sem keresete, sem lakása nincsen és 
mivel nem budapesti illetőségű, közigazga
tási elbánás alá vonták. A cigányzenész va
sárnap reggel egy rendőr kíséretében kiment 
a mellékhelyiségre és olt zsineggel felakasz
totta magát. Hörgését meghallotta a rendőr, 
aki levágta a kötélről az életuntat és azon
nal bevitte a szomszédos rabkórházba. Nagy 
Ferenc azonban nem tért eszméletre, mert a 
zsineg oly szerencsétlenül érte csigolyáját, 
hogy azt eltörte és pár percnyi szenvedés 
után meghalt. Holttestét a törvényszéki or
vostani intézetbe vitték.

MAGTAR HfíT>
Tekintse meg

különleges kirakatainkat
cu alanti cégeknél, melyek a világhírű

Excellent

márkás retormnadrágokat, 
ingeket, ingnadrdgokat, 
kombinékát és pyjamákat 
mutatják be

Corvin A ruház rt.
I, (5 sz. kirakati

t Fischer Simon és Társai rt.
► V, Bécsi-utca 10

Radó Aladár
IV, Bécsi-utca 0

| .Joel Adolf és
S V. Dorottya-utca ö

Selyem- és Gyapjuárugyár rt., Budapest

perte, fojtogatni kezdte a megrémült 
embert

Az ügyvédet veszedelmes helyzetéből, csak 
hosszú dulakodás után tudták kiszabadítani 
a szobába rohant ügyfelek, akik megfékez
ték a dühöngő végrehajtót. Az izgalmas je
lenet után Poesz elrohant az irodából és 
mint később kiderült; az útja egyenesen a 
szomszédos trafikba vezetett, ahol váltót 
vett, azt nyomban 2000 pengőről kiállította

ráhamlsitotta dr. Halmos Bertalan 
nevét.

A hamis váltóval azután felkereste Sol
tész Imre dr. ügyvédet, útadta neki a váltót 
és arra kérte, hogy azt számitoltassa le. 
Soltész azonban óvatosságból felhívta tele
fonon kollégáját és ekkor kiderült a végre
hajtó váltóhamisítása.

Halmos Bertalan dr. erre nyomban ok- 
irathamisitás és testisértés miatt feljelen
tette Poesz Ignácot és kérte, hogy mint köz
veszélyes elmebeteget azonnal tartóztas
sák le.

Késő éjjel tényleg előállították a végre
hajtót a rendőrségen, de oly zavarodottan 
viselkedett, hogy nem lehetett kihallgatni. 
Több körülményből következtetve azonban 
az a gyanú merült fel,

hegy Poesz csupán szimulálja az elme
bajt.

Letartóztatták és átadták az ügyészség
nek, ahol intézkedtek, hogy a törvényszéki 
orvosszakértők vegyék megfigyelés alá.

Varga Arnold
tv, Kossal h La os utca 11 
IV Petöh SAndor-utca ö

Holzer Simon
iV. Kossuth La.'oi utca

Kovács Vlctor
tv. Petőt! Sándor utca i'

fial

A Magyar Hét, a magyar ipar reprezenlativ 
bemutatkozása. Vannak azonban egyes vállala
tok, melyeknek minden hetük Magyar Hél. Ezek 
között is első helyen áll a Filtex Rt., a Filtex Rt. 
gyárai fennállásuk óta szakadatlanul a magyar 
ipar fejlődéséért, az eladási szervek és az el
adási lehetőségek kiépítéséért dolgoznak.

Magyar vegyészek, magyar művészek, magyar 
kereskedők és a magyar munkásság ezrei fá
radoznak olyan anyagok előállításán, melyek 
a legkitűnőbb francia gyártmányokkal szem
ben is megállják helyüket és pedig nemcsak a 
magyar, hanem nz egész világpiacon. Maga a 
magyar közönség tapasztalata lanuskodhatik 
amellett, hogy a Filtex Rt. magyar munkájának 
eredménye méltán vetekszik a legkitűnőbb 
francia gyártmányokkal is.

De nemcsak a magyar közönség a Filtex- 
gyártmányok közkedveltségének egyedüli bizo
nyítója, hanem azok a nagy megrendelések is, 
melyeket a Filtex Rt. külföldről, különösen 
Franciaországból, Svájcból, Angliából, Hollan
diából, Belgiumból, Dániából, Olaszországból és 
Ausztriából kapott és melyek a gyár teljes ka
pacitásának kihasználását a jövő évre máris 
biztosítják.

A Filtex Rt. által elért eredmények tehát nem
csak belföldi jelentőségűek, hanem nemzetközi 
jelentőségűek is (Ez az igazi cél!) Nem volt 
könnyű munka, amely ehhez az eredményhez 
vezeteti, hiszen a tiszta selyemmel való harc 
felvételét és győzelmes folytatását jelentette az.

Az eredményes harc előfeltétele az volt, hogy 
a gyártmányok nemcsak műszaki szempontból, 
hanem művészi ízlés szerint is felülmúlhatatla
nok legyenek a nyomási eljárás terén. A Filtex 
Rt. fő célkitűzése, hogy mindig a legujabbat 
állítsa elő és pedig mindig a legtökéletesebb 
módon, a Cylindrotex nyomási eljárás állal 
játszi könnyedséggel megoldódott. Ez az eljárás 
— mint ismeretes — a Cylindrotex Társaság 
kizárólagos tulajdona és ez a társaság Magyar
ország részére kizárólag a Filtex Rt.-nak engedte 
azt át. A lyoni és a hatalmas amerikai szövet
nyomó gyárak szintén engedélyt nyertek a 
Cylindrotex Rt. szabadalmaira.

A Filtex Rt. gyártmányainak az összes piaco
kon elért szilárd helyzetét fentieken kivül a 
minták Ízléses választéka, a szinek művészi 
összeállítása és — nem utolsó sorban — az 
alapanyagok kitűnő szövésl módja is biztosítja.

Ezek a körülmények segítették elő, hogy a 
Filtex Rt. a magyar ipar nevében győzelmet 
arasson. Minden uj cikk, mit a Filtex Rt. hor, 
rf?y-cgy “j győzelem. Az volt a Sevilla, győzelem 
a téli Górd bársony és győzelem lesz a Filtex 
Rt. szenzációt jelentő uj tavaszi anyaga is. Ezek 
biztosítják továbbra is a Filtex-Müvek teljes fog
lalkoztatását, melyek fejlettsége és tökéletessége 
uj gépek felállítása által legutóbb megint csak 
gazdagodott és igy még sok éven keresztül sok 
Magyar Hetet jelentenek majd a magyar ipar
nak, sok Magyar Hetet nyugodt jelent ós biztos 
jövőt a Filtex Rt. magyar munkásainak.
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Halálra gázolta a motor
kerékpár

Autó és kerékpár karambolja
Vasárnap délután-a piliscsnbai katonai tá

bor elölt Szaller Ferenc 22 éves géplakatos
segéd Bp. 81—806. rendszámú

motorkerékpárjával elütötte Ringlauf 
András kőművest.

Ringlau/ol egy magánautón a Margit-kór- 
házba hozták, ahol azonban röviddel be
szállítása után

meghalt.
Szailcrt, aki ugyancsak súlyosan megsérüli, 
a Margit-kórhdzban ápolják.

Vasárnap délután fél hat óra tájban a 
Rákóczl-ut és Luthbr-ulca sarkán Márkus 
József 25 éves sofTör Bp. 18 —459. számú 
autójával összeütközött Gyűrik János 20 
éves autószerelő B. 84 042. számú motor
kerékpárjával. Győrlk János nz összeütkö
zés következtében

súlyosan megsérült.
A mentők a Kun-utcai kórházba vitték.

— A kormányzó vasárnap felavatta a sop
roni egyetem uj épületeit. Sopronból jelentik: 
Horthy Miklós kormányzó Klebelsberg minisz
ter kíséretében vasárnap Sopronba érkezett, 
hogy felavassa nz Erzsébet Tudományegyetem 
evangélikus hittudományi karúnak uj épületét 
és résslvcgycn a kar ünnepi közgyűlésén. A 
templom bejáratánál dr. Bozóky Géza rektor és 
dr. Kapu Béla evangélikus püspök fogadta n 
kormányzót, aki ezután a felavatandó épület
hez hajtatott. Itt Klebelsberg miniszter mondott 
felavató beszédet, utána báró Radvánszky Al
bert mondott néhány szót. Az ünnepi közgyűlé
sen dr. Deák János dékán mondott nagy be
szédet.

— Raffay püspök tartott előadást a Petőfi 
Társaság vasárnnpi ütésén. A Tudományos Aka
démián vasárnap délelőtt Inrtotla meg a Petőfi 
Társaság októberi felolvasó-ülését. Pékár Gyula 
elnöki megnyílója után Raffay Sándor evangé
likus püspök olvasta föl „Korok határán’’ c. 
tanulmányát. A léleknek Is volt és van világ- 
háborúja — ezt fejtegette mélyenszántó és 
nagy tetszéssel fogadott tanulmányában a püs
pök, aki ulán P. Jánossy Béla erdélyi iró tar

totta székfoglalóját, felolvasva „Kinizsi**  c. köl
tői elbeszélését. Kenedy Géza és Farkas Imre 
felolvasása után az ülés véget ért.

— Vádat emelnek az osztrák államvas
utak volt vezetői ellen. Dicsből jelentik: Az 
államügyészség vasárnap este kelt hivatalos 
jelentése szerint vádiratot ad ki az osztrák 
államvasutak volt vezetői: dr. Günther el- 

^pÖkigazgató, dr. Maschct vezérigazgató és 
%1'oest-Moreshoff főmérnök ellen. A vád el

lenük nz, hogy megsértették hiiségesküjükel 
és súlyosan megkárosították az államot.

— Letartóztatták Spohner Gyula hód
mezővásárhelyi gabonakereskedőt. Nagy fel
tűnést keltett Csongrád vármegyében egy 
régi gabonakereskedő, a Spohner Gyula fi
zetésképtelensége. Az egyezkedési tárgyalá- 
so ksorán a cég hitelezői bűnvádi feljelen
tést lettek a cég főnöke Spohner Gyula el
len, akit bekísérlek a szegedi rendségre. 
Tlucskó rendőrtanácsos kihirdette előtte a 
letartóztatás! végzést. A kár meghaladja a 
nyolcvanezer pengőt.

— Szerdán lesz a nagykanizsai törvényható
sági bizottság uj választása. Nagykanizsáról je
lentik: Ismeretes, hogy a Közigazgatást bíróság 
a nagykanizsai törvényhatósági bizottság vá
lasztását formai okokból megsemmisítette. Az 
uj választást október 23-ra tűzték ki. A meg
semmisített választáson az ellenzéki pártok 
százszázalékos győzelmet aratlak. Remélik, 
hogy a szerdai választás is az ellenzék teljes 
győzelmével végződik.

— Viharos botrány egy stuttgarti elő
adáson. Stuttgartból jelentik: Szombaton 
este tartották meg a stuttgarti városi szín
házban Oszip Düniov ..Árnyék Harlen fö
lött" cimü dárámájának premierjét. Alig 
kezdődött inog nz első felvonás, amikor né- 
metncnizetl szocialisták egv nagyobb cso
portja behatolt a nézőtérre és ott megakadá
lyozta nz. előadás folytatását. A botrányba 
a közönség is beleavatkozott és hamarosan 
vad verekedés támadt. A közben értesített 
rendőrök végül is gummibottal verlek szél a 
tüntetőket. Az előadási csak nagy késéssel 
lehetett folytatni.

— Veszedelmes tetőtiiz a Rákócsl-léren. 
Vasárnap hajnal felé nagy riadalom támadt 
a Rákóczi-lér 16. számú házban, amelynek 
tetejét hatalmas füstfelhök lepték cl. Azon
nal értesítették a tűzoltókat, akik nagy 
készültséggel vonullak ki a veszedelmesnek 
ígérkező tűzhöz. A háromemeletes bérház 
tetőzetén okkor már nagy lángok csaplak 
fel, a tűzoltóságnak mintegy kétóral nehéz 
munka után azonban sikerült a tüzet elol
tani anélkül, hogy uz egész tetőzet elpusztult 
volna. X tűzoltóság megállapítása szerint, a 
tetőlüzcl az okozta, hogy n lnppnngó ké- 
ménvlüz álhnrapódiotl a tetőre és azt fel
gyújtotta. Az idejekorán megfékezett tűz 
nagyobb károkul nem okozott.

— Eltemették Fülöp Jánost, az újságírók 
parlamenti altisztiét. Vasárnap délután temet
ték el Nagytétényben Fülöp János országgyű
lési altisztéi, nki tizenöt esztendeig hűséggel és 
becsülettel szolgálta a parlamenti ii jsárirókat. 
A narlnmcnti újságíró-szoba hűséges Fülöp bá
csijának temetésén n parlamenti altisztek tes
tületileg zászlóval jelentek meg. nz Országgyű
lési llirlaptudósiták Szindikátusa is képvisel
tette magát n temetésen és koszorút helyezett 
Fülöp János ravatalára.

Az Áruld vdrfoil leleplezte a gyilkost
fl ueutfvlzsuaiű intézőt szaHueiemenve alapion hétéül 

(egyházra ítélték egy gyilkos legényt
Miskolc, oki. 19.

(A Hétfői Napló miskolci tudósitójától.) 
Nem mindennapi körülmények között bizo
nyították rá az. emberölést szombaton a mis
kolci törvényszékén Tarnóczi Ferenc fclső- 
kázsmárki legényre, akit a törvényszék két
napos tárgyalás után szombaton az esti 
órákban kihirdetett ítéletében hatévi fegy
házbüntetésre ítélt.

Tarnóczi ellen az volt a vád, hogy a felső- 
kúzsmárki kocsma udvarán agyonszurta 
régi haragosát, Hajdú Gergelyt.

A bűnügynek szemtanúja nem volt, 
mert a gyilkosság akkor történt, amikor a 
bálteremben javában állott a tánc.

Tarnóczira ugy terelődött a gyanú, hogy 
régi haragosa volt Hajdú Gergelynek és a 
bálteremben is összekülöinböztek. A csen
dőrök

egy véres zsebkendőt találtak nála 
és ez még halározottabbá telte azt a felte
vést, hogy csakis ő lehet a gyilkos. Tarnóczi 
ennek ellenére tagadta, hogy ő szúrta volna 
agyon Hajdú Gergelyt és azt igyekezett el
hitetni, hogy

a zsebkendőn talált vérfoltok az orra

vérétől erednek.
Minthogy a véres zsebkendőn kívül más 

bizonyíték n2.n1 volt ellene, a törvényszék 
elrendelte, hogy az áldozat véres ingét és 
Tarnóczi zsebkendőjét terjesszék fel az Or
szágos Vegyvizsgáló Intézethez és ugyan
csak vizsgálja meg az intézet Tarnóczi Fe
renc vérét is, amit a vádlott ártatlanságát 
hangoztatva ajánlott fel. A vegyvizsgáló in
tézet megállapította, hogy

a zsebkendőn talált vérfoltok ugyan
abból a vércsoportból valók, amelyik 
vércsoporthoz tartoznak az ingen ta

lált vérfoltok.
A vádlott véréről pedig megállapította, 
hogy az más vércsoporthoz tartozik. A 
szakvélemény el is döntötte a vádlott sorsát, 
mert igy beigazolást nyert az a feltevés, 
hogy a zsebkendőn talált vérfoltok ugy ke
letkeztek, hogy

Tarnóci a véres kést zsebkendőjébe 
törölte.

A bíróság a vegykisérleti intézet véle
ménye alapján bűnösnek mondta ki Tarnóci 
Ferencet Hajdú Gergely megölésében és hat 
évi f egy házra i térte.

Az ország rokkantjai 
felkeresik a miniszterelnököt

Rokkanttörvényt és adóelengedést követelt a rokkantak 
kiskunfélegyházai nagygyűlése

Kiskunfélegyháza, október 19.
f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen- 

lése.) A félegyhúzai városháza nagytermében 
impozáns gyűlési rendezett a Hadirokkanlak 
Országos Nemzeti Szövetségének helybeli cso
portja. A gyűlésen a Duna Tiszaköz és Dél- 
Magyarország valamennyi csoportjának kül
döttje megjeleni,

több mint harmincezer rokkant képvisele
tében.

A gyűlést dr. Tóth József polgármester nyi
totta meg, aki mellett ott ült dr. Horváth Zol
tán volt nemzetgyűlési képviselő, a csoport t 
társelnöke is. Az első felszólaló Lajos Sándor( 
klskunfélegyházai kiküldött volt, nki több utá
na következő felszólalóval egyetemben

a rokkanttörvény sürgős megalkotását kö
vetelte.

Dr. Kiss István országgyűlési képviselő meg
ígérte. hogy a rokkantaknak ezt a kérését tá
mogatni fogja a népjóléti miniszternél. Vitéz 
Szabó Béla győri kiküldött erős beszédében 
ostorozta a kormány hibáit, mert nem gondos
kodnak azokról, akik életüket és egészségüket 
áldozták a hazáért. Bergmann Ödön kispesti 
kiküldött azt tette szóvá, hogy a központ erély
telen munkát végez,

— Kémhajsza a nizzai expressz vonaton. 
A Berlinből Nizza felé induló luxusvonaton 
kémkedés miatt letartóztatták Maurice Du- 
val párisi orvost. A berlini rendőrség poli
tikai osztályán azonban kiderült, hogy a 
letartóztatott férfi egy ismert nevű berlini 
iró, akinek ruháit, bőröndjét és útlevelét 
elcserélte hálókocsibcli utitársa, a kereseti 
Maurice Duval. A személycsere azután szá
mos vidám bonyodalomra vezetett, ami 
pompás és mulatságos keretét adja Paul 
van dér Hűnk „Keresztrejtvény, szerelem" 
című izgalmasan érdekes szerelmi regényé
nek. amely 50 fillérért kapható az ujságáru- 
sitóhelyeken.

— Légijárat beszüntetés. A Budapest—Pécs 
—Kaposvár légijárat téli szünete f. hó 15-én 
kezdődik. Az utolsó járat Budapestről 14-én, 
fordított irányban pedig 15-én menetrendszerű 
időben indul

— Párbaj egy rádlókrltlka miatt. Parisból 
jelentik: Érdekes párbaj folyt le szombaton Pá- 
risban. melynek egyik résztvevője Delamare. az 
Eiffel torony rádióállomásának igazgatója volt.

másik fel Hasson, az egvik párisi napilap 
rádiórovatvezetője. A rádióállomás igazgatója 
sértőnek találta magára nézve azokat a cikke
ket. melyeket Mosson a párisi rádió működésé
ről irt és ezért lovagias elégtételt kért tőle. A 
két rádiószakember négy pisztolylövést váltott 
egymással, de egyik golyó sem talált.

— Hága—Budapest. Egyik nagynevű politi
kusunk Hágából visszatérve egy gyönyörű 81- 
tönyrevaló szövetet hozott magával. Átadta 
rögtön illeni szabójának, aki meglepetve látta, 
hogy a szövet 3 méter helyett csak 215 centimé
ter. Kegyelmes uram. - • mondotta a szabó — 
oly kevés ez n szövet, hogy ebből nem telik ki 
egy öltöny. Kár, hogy Húgában vásárolt, ha 
Pesten vett volna szövetet a Magyar Héten, 
215 cm helyett 3 métert kapott volna, mert 
most a Fenyves Áruházban minden 1 méter 
helyett 140 centiméiért szolgáltatnak k|.

etőké'iit polgári és 
középiakohi magén*  
vizsgákra, eraTttfl- 

rO.V.J.bc bény-u. 64

— A Divatcsarnok titkai. A Magyar Divat
csarnok a Magyar Hét alkalmából uj köntösé
ben kiállítást rendez a magyar iparművészei
nek. A világhírű magyar kerámia mellett föl
vonultatják az ötvös-, szobrász-, fa-, bőráru 
magyar iparművészeti remekeit, amelyeket 
minden Pesten járó külföldi megkedvelt és ke
resett cikké tette az egész világon. A magyar 
kézimunkamüvészet is hajlékot talált a Magyar 
Divatcsarnok egyik Ízlésesen átalakított osztá
lyában. A magyar könyv sem hiányozhat az 
áruházból, ebből az alkalomból igen ügyesen 
összeválogatott olcsó kiadványok állnak a ve
vők rendelkezésére. A Magyar Héten minden 
vevő a vásárolt összeg 20 százalékáról bont 
kap, umit a Magyar Hét után 3 héten át a Ma
gyar Divatcsarnok készpénzfizetésként elfogad 
és a bon értékének megfelelő árut ad érte. Aki 
tehát 10 pengőért vásárol a Magyar Divatcsar- 
nokbnn, kap 2 pengőről egv bont s a Magyar 
Hét után a kétpengős bont levásárolhatja a 
Divatcsarnokban. Tekintve o Divatcsarnok ol
csó árait, már két pengőért Is komoly ellenér
tékét lehet kapni és aki még többet vásárol és 
nagyobb bonja van, még értékesebb árut kap 
ilyen módon. Rengeteg áru, olcsó ár. 20 száza
lékos bon. nagy kiszolgálószcmélyzct, — rövi
den ez a Divatcsarnok titka a Magyar Héten.

Kedden, szerdán és csütörtökön “S nap™ 
Salát készltményil, remekül szabott és gondos kivi
telben készült divatos, finom férilbltUnyUk vagy Át
meneti felültük 48 pengő. Finom fekete férfi téll- 
kabAtok bArsonygallérral GO pengő. LÁSZLÓ LAJOS 

lérllruhaüzletében, Vilmos esAszAr-ut 40

a rokkantak nem kapták meg h rokkant
jelvényt, az annyira kért kedveaményea 
vasúti jegyeket, de még azt sem, hogy 
276.003 rokkant képviselői ötperces kihall

gatást kaplak volna a miniszterelnöktől.
A miniszterelnöknek nincs ideje arra, hogy 

a rokkantakat fogadja. Csák Boldizsár igaz
gató, központi kiküldött védelmébe vette a 
központot és nzt hangoztatta, hogy ők mindent 
elkövetnek, de nem tudnak semmit sem elérni.

Számos felszólalás után Róna Károly békés
csabai küldött követeli, hogy

az adóhátralékos rokkantak adóját enged
je el a kormány. 

gyermekeiknek pedig tandíjmentességet álla
pítsanak meg. Kovúcs-Koós József titkár ter
jeszti ezután elő a határozati javaslatot, amely 
felhívja a központot, hogy

harminc napon belül hívjon össze országos 
küldöttgyűlést és erről a gyűlésről monstre 
küldöttséget menesszenck Bethlen István 
miniszterelnökhöz és Wckerlc pénzügymi
niszterhez, feltárva előttük az ország rok

kanhatnak panaszait.
A gyűlés egyhangúan elfogadta a beterjesz

tett határozati javaslatokat.

— Halál az orvosi rendelőben. Dr. Flamm 
Sándor, Damjanich-utca 37. szám alatt lakó 
orvos rendelőjében vasárnap délután meg
jelent egy 60—65 év körüli nő s belső fáj
dalmakról panaszkodott. Mielőtt az orvos 
megvizsgálhatta volna, összeesett, elvesz
tette eszméletét s pár perc múlva meghalt, 
írásokat nem találtak nála, igy kilétét meg
állapítani nem sikerült. Holttestét a törvény
széki orvostani intézetbe szállították.

zsoldos

Friedrich István 
meg akarja szerezni 
a kormányhatalmat

A keresztény ellenzék vasárnapi 
nagygyűlése

A Keresztény ellenzék (Friedrich-párt) 
vasárnap délelőtt a Katolikus Legényegylet 
Rottenbiller-utcai helyiségében látogatott 
gyűlést tartott.

Dr. Kletár megnyitója után Weiss Konrád 
beszélt, majd Nagy István hangoztatta, hogy 
Friedrich Istvánt kalandorpolitikusnak ne
vezik és valóban annak nevezhetik, mert 
kalandorpolitika volt a román megszállás 
alatt bezárni a miniszterelnökség kapuit, 
nem írni alá a békeszerződést és elmenni 
Ny ugat magyarországra, visszaszerezni Sop
ront.

Tóth Gábor katolikus lelkész gyujtóhatásu 
beszédben az hangoztatta, hogy a keresztény 
jelszavakat nem lehet hangoztatni sem a jól 
kipárnázott hivatalszobákban, sem népgyii- 
leseken, de még a templomi szószéken sem. 
ha egyébként a népek millióit pusztulásba 
döntötték. Ezután Friedrich István emelke
dett szólásra, aki kijelentette,

hogy soha életében nem árult zsákba
macskát: ő igenis a kormányhatalomra 
tör és a kormányhatalmat alkotmányos 
eszközökké’, a polgárság akaratából s a 
polgárság szavazatával meg is akarja 

szerezni
és akkor elszámolást követel azoktól, akik a 
mai helyzetet előidézték.

Tomboló tetszés közepette fejezte be be
szédét Friedrich István, akit ezután a külön
böző hölgyküldöttségek virágcsokrokkal üd
vözöltek, majd a Himnusz eléneklésével a 
gyűlés véget ért.

Éld kirakat
a magyar héten. Bundabemutató v.6—H7 között

SCHLINGER
szűcsnél, KilstóMét 3

— Álarcos rablók kifosztottak egy vona
tot Németországban. Rreslauból jelentik: 
Vasárnap reggel a metzdorfi személyvonat 
postakocsijába Trigau közelében két álarcos 
férfi ugrott fel. A kocsiban szolgálatot telje
sítő postaaltisztet megrohanták, leteperték és 
összekötözék, rongvdarabokkal*-  'tömve be 
a száját. A vakmerő rablók aztán feltörték a 
pénzeszsákokat tartalmazó ládát, onnan 
9500 márkát elvittek, majd a még robogó 
vonatról leugrottak és eltűntek az utszéli 
erdő sűrűjében. A csendőrség nagy appará
tussal nyomozza a vakmerő rablókat.

— Betörés a Kohárv-utcáhan. Vasárnapra 
virradó éjszaka, a Kohárv-utca 19. szám alatti 
fűszerüzletben betörők jártak. Az ismeretlen 
tettesek felfeszitették a redőnyt és behatollak 
az üzletbe, ahol feltörték a kasszát. Töbhsrár 
nengő készpénzt és nagymennyiségű fűszer
árut vittek el magukkal. A rendőrség erélyes 
nyomozást indított a betörők felkutatására.

— Felrobbant a splrltusitartály. Kispesten, a 
Horthy Miklós-ut 124. szám alatti műötvös- 
műhelyben ifi. Simon Gyula 28 éves ötvös va
sárnap délelőtt gyűrűt forrasztott. Munka köz
ben a forrasztáshoz használt spiritusztartály 
eddig meg nem állapított okokból felrobbant 
és a felcsapó láng összeégette a műötvös arcát 
és kezét. Tűrveszedelem is fenyegetett, de en
nek eleiét vették a besielő házbeliek. A szeren
csétlenül járt miiötvöst a mentők súlyos sebei
vel a Szent István-kórházha vitték.

— ..Ravasz módon megkárosította gazdáját 
két pincér" cimü múlt heti cikkünkkel kapcso
latosan közöljük, hogy n hét folyamán az ügy
ben szereplő két pincér tisztázta ügyét a rend
őrségen és ennek alapján a további eljárást 
megszüntették ellenük, mivel további eljárásra 
nincsen ok.

— Az OFA Holzlndusfrle A. G. Genf igazga
tósága a f. évi november hó 8-ra egybehívott 
közgyűlésnek a lefolyt 1929'20. üzleti évre 10 
százalék, azaz 5 svájci frank osztalék kifizeté
sét fogja javasolni (az elmúlt évben 12 száza
lék, azaz 6 frank), mig 400.000 frankot a tarta
lékalaphoz csatolnak (az elmúlt évben 390.009 
frank) és 282.411.72 frankot pedig (az elmúlt 
évben 30.968.27 frank) uj számlára lelz előve
zetve.

— A Corvin Áruház magyar hete. A Magyar 
Hét nngy munkájában a Corvin Áruház is de
rekasan kiveszi a részét, mint ahogy ezt az 
áruház belseje és a négy utcára nyitó 38 kira
kat mindennél ékesebben bizonyítja. Az áru
ház belsejében és valamennyi kirakatában min
denütt magyar áruval találkozik a néző és ■ 
vásárló. A Corvin Áruház valóságos magyar 
kiállítást rendezett, amelyen a magyar ipar 
összes termékeit felvonultatja annak demon
strálására, hogy nem kell külföldre mennünk, 
ha jó és olcsó árut akarunk vásárolni. A ma
gyar ipar épp olyan minőségű, épp olyan kva
litású árut produkál. És amikor az olcsó áron 
vásárló magyar árut vesz, minden vég posztó
val, ami lekerül az üzletek polcairól, minden 
métermázsa élelmiszerrel, amely kikerül a f<|*  
gyaszlóközönség soraiba, egy-egy munkanél
küli jut ujabb munkához. A vevő tehát nem árt 
vele saját magának, hiszen ugyanolyan minő
ségű árul kap, viszont szociális kötelességét i« 
teljesíti, mikot enyhít a munkanélküliség pro
blémáján Ezt bizonyltja a Corvin Áruház Ma
gyar Hit kiállítása. Áz áruház vezetősége ob’’ 
módon kalkulálta az árakat, hogy mindenki 
számára hozzáférhetővé tették ezen a héten a 
vásárlási.
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A MAGYAR HÉTEN:

A MAGYAR KÖZÖNSÉG 

a magyar munkásért, a 
magyar hazáért.
A MAGYAR DIVATCSARNOK 
a magyar közönségért!

A Magyar - Hél eseménye lesz 
áruházunkban megrendezett 

Magyar könyv- és ipar
művészeti kiáSIiSással 

egybekatfttt

VÁSÁR
Segítse elő a Magyar-Hét nagy sikerét, kérjen 
magyar árut, merbezzel nemcsak a magyar muri 
késnek. Iparosnak, gyárosnak, kereskedőnek ét, 
a magyar hazának tesz szolgálatot, de a ma
gyar áru vásárlásával elősegíti saját jólétét is-

EZER PENGŐT
adunk visssszat a

Matfjyw-Héleo 
vevőinknek, 
bízva közönségünk támogatásában.

Október 18-26 -ig minden vevőnknek a 
vásárolt összeg után

Értékű bont adunk, 
melyet pénztáraink (október 27-tól november 15-ig) 
vásárlásnál késxpénzt lielyefS elfogadnak.
Például: 5 pengős vásárlásnál kap On egy 1 pengős bont, 
20 pengős vásárlásnál egy 4 pengős bont s igy tovább. Közismert 
olcsó áraink mellett nyújtjuk ezt a páratlan kedvezményt és vevőin
ken múlik, hogy ezen alkalmat saját érdekükben kihasználják*

EGY PÍR PÉLDA ARAINKBÓL:
Az ismert Hubertus tiszta gyapjú lódén kabát 
Önnek nem 32 pengőbe, hanem csak 25 P 60 
fillérjébe kerül, mert a P 6.4O-ről egy bont kap. 
melyért mást vásárolhat. A szép női filckalap 
nem 3 P 90, hanem csak 3 P 12 fillérjébe kerül. A 
jó mosó tenisz flanel méterje nem 78 fillér.

,1 hanem csak 62 fillérbe kerül. 1 pár női nappa 
bőrkeztytt nem P 6.70, hanem csak 5 P 36 

fillérbe kerül.

E hó 26-ig beérkező postai megrendelésekhez is mellékeljek a Magyar-Heti 20%-os bont.
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SZÍNHÁZ - MOZI
A SZINIGAZGATÓK KARTELL- PREMIER MA!

JENEK ELSŐ EREDMÉNYE: 
litkos Ilona leszállította gázsiját

A szinigazgatók kartellje: nem uj. Talán 
minden évben tart néhány napig, ameddig 
nz egyikmásik színigazgató be nem csapja 
.sajátmagát és társait. Hogy mindenki elölt 
világos legyen a dolog, el kell mondani, 
hogy a szinigazgatók napok óta tanácskoz
nak arról, hogy miképp lehetne a szinház 
rezsijét csökkenteni, anélkül, hogy ez az 
előadás rovására menjen. Ez a rezsi
redukció csak egy ponton lehetséges:

a sztárok mértéktelen és sokszor Indoko
latlan követeléseinek megnyirbálásával.

Arra ugyanis a szinigazgatók már rájöttek, 
hogy igazán nagy sikerük sztárok nélkül 
nein lehel, mert a közönség elsősorban a 
neveket nézi meg a színház szinlapján és 
csak azután megy a színházba. A másik 
szempont pedig az, hogy a sztárok szemé
lyes vonzóerejükön kivül valóban nélkülöz
hetetlen tagjai egy-egy szinház együttesének 
és a szinészgeneráció utánpótlásának hiánya 
a sztárokra utalja a direktorokat.

Mindezeket a lehetőségeket mérlegelve, a 
szinigazgatók hossza tárgyalás után tegnap 
éjszaka a I'észek-klubban megállapodtak és 
kartellt kötöttek a sztárgázsi letörésére. Meg
állapították, hogy a férfisztár legmagasabb 
fizetése napi 160 pengő, a női sztár mari
mái is gázsija pedig kétszáz pengő lehet. 
Egyben pedig megállapították, hogy melyik 
igazgatónak van már előre lekötött szerző
dése, hogy ezt a kartcllen kívülinek tekint
sék. Itt kitűnt az a rendkívül érdekes jelen
ség, hogy

ugyszólván egyetlenegy sztárnak sínes 
ma Budapesten előre kötött szerződése, 

mert a szinigazgatók az utolsó percig há
lóznák, hogy a sztárdiktatura magas köve
telését honorálják-e, vagy sem. A szinigaz
gatók egyébként, hogy ennek a karlellnek 
a komolyságát a maguk részéről befelé és 
a sztárokkal szemben kifelé dokumentálják, 
elhatározták, hogy minden színigazgatónak 
ezentúl teljes szabadságot adnak a másik

Giseia uierbezirh parádés szerepe 
DREIMAL HQCHZEIT (Ab*  rózsája) 

ma, hétfőn este fél 9 órakor.
Magyar Szinház

Premier után
ÖNAGYSÁGA EGY NAPJA. Pásztor Ar- 

pád zsurnalisztikái bravúrt irt az Uj Szin
ház színpadára. Pásztor Árpádnak, az Író
nak vajmi kevés köze van ehhez a darab
hoz, amelyet elsősorban a ragyogó tollú 
újságíró alkotott. Az sem igaz, hogy túlsá
gosan mai ez a színpadi riport, nyugodtan 
irhatnók ezt is címnek: őnagysága egy napja 
1920-ban. Nem is típust rajzol Pásztor Ár
pád, hanem legföljebb egy őnagvságát, nki 
unatkozik, rosszul neveli a lányát és fiát 
és természetesen — csalja a férjét. Tgv volt 
ez már a középkorban is! Nem csoda tehát, 
ha a színpad mindent összcsüritő és expan
zív természetével nem tud megbirkózni ez 
n tizennégy képre tagolt darab, amelynek 
viszont nngy érdeme az, hogy perdülő dia
lógusokon, szellemes megfigyeléseken, mu
latságos és tragikomikus részleteken épült 
fel. A premier után eltolt már néhány nap, 
amely igazolta a szerzői is és a színházat is: 
hiszen a közönség igen jól szórakozik önagy- 
ságn egy napjának történetén. Medgyoszoy 
Vilma kifejező művészete uralja a színpa
dot, Hollós Ilona megkapó intelligenciája 
és színpadi fölényessége már utat talált ré
gen a közönség méltánylásához. Nagyon jó 
figurát adott Bársony Aladár, Czobor Imre, 
C/onda József és Boray Lajos.

HÁROM MUSKÉTÁS. Zseniális fajta va
gyunk mi magyarok. Ez abból az alkalom 
ból jut eszembe, berlini élményem után most 
Budapesten megnéztem a Három muskétást. 
Amit mi nem győzünk pénzzel, azt bírjuk 
tehetséggel! Faragó Jenő szövegkönyve ezer

színigazgató könyveibe való bepillantásra, 
hogy a szinigazgatók titkolt és burkolt pon
tokkal ne "Hozhassák ki a maximális gázsin 
alapuló kartellt.

A színházigazgatók elvi elhatározásának 
vasárnap délelőtt váratlan, meglepő és di
csérendő következménye lett. A Fővárosi 
Operettszinház ugyanis két primadonnával 
folytatott tárgyalásokat a következő újdon
ságának, Vadnai és Márkus uj operettjének 
eljátszására, Titkos Ilonával és Gaál Fran
ciskával tárgyaltak. Titkos Ilona esténként 
kétszáznegyven pengőt kért, Gaál Franciska 
pedig négyszázötvenet. A színigazgató mégis 
ingadozott, hogy melyik sztárra ossza ki ezt 
a szerepet, mert a Vadnai—Márkus operett 
primadonnaszerepe feltűnően kívánkozik 
Gaál Franciska után. Erről az alternativ 
tárgyalásról természetesen semmit sem 
tudva, ma délelőtt

váratlan telefonértesítést
kapott a Fővárosi Operettszinház igazgató
sága Titkos Ilonától.

— Hallottam — szólt a telefon — a szin
igazgatók gázsimaximálásáról és

én hajlandó vagyok a már beígért két
száznegyven pengős gázsi helyett a 
maximális kétszázpengős f clléptidi jat 

elfogadni.
A primadonna bejelentését nagy örömmel 

fogadták a színháznál, annál is inkább, 
mert Titkos Ilonának ez a kijelentése talán 
áttörte a primadonnák gázsikövetelésének 
kínai falát. Mondani sem kell, hogy azonnal 
perfektuálták Titkos Ilonával a szerződést 
s igy Titkos az első maximális gázsiju sztár 
Budapesten. Arról pedig fölösleges beszélni, 
hogy a sztárok körében milyen izgalmat kel
lett Titkos Ilonának ez a szociális lépése, 
amelyről még annak is tisztelettel kell be
szélni, aki e korrekt elhatározás mögött — 
mint mindenütt másutt —, rejlett okol 
keres.

szerte mulatságosabb, ötletesebb, mint a 
német eredeti, Lóránt rendezése pedig ez
úttal kívánnivalót nem hagy maga után. A 
főszereplők közül hatalmas tánclépésben 
libbent előre a bűbájos Kun Magda, aki 
üdítő gyöngyvirága volt az operettegyüttes
nek. Pécliy Erzsi királynői megjelenésével 
és gyönyörű énekszámaival halott. Síró Anna 
temperamentuma most szabadon kirobban
hatott. A három muskétás közül elsősorban 
Sziklay József színészi ötleteit, táncait kell 
megdicsérni. Szedő Miklós szimpatikus, jó- 
hangu D‘Artagnan-ja és Kertész Gábor fér 
fias Aramisa az előadás értékeihez tartozik.

♦
KÁLMÁN JENŐ: AZ OMSZKI RANDEVÚ. 

Alighogy lapozni kezdtem ezt a könyvet, el
lenállhatatlanul támadt fel bennem a vágy: 
közölni a világgal azt, hogy krokikon, tár
cákon és humoreszkeken elforgácsolt ma
gyar iró végre összeszedte magát és egy me
rész lendülettel valahová Molnár Ferenc és 
Hcrczcg Ferenc közé ugrott. Miután meg
jelent „Az omszki randevú" cimü könyve. 
Kálmán Jenőnek a magyar Parnasszus első 
sorában van a helye. Nem kell megijedni, 
„Az omszki randevú" nem háborús kulcs
regény, nem rcmarquei utánérzés és nem 
Markovics-félc kollektivizmus. Az omszki 
randevú mosoly a háború vértengerében. 
Mosoly, amely mögött életszeretet, életigen
lés, de rendkívül sok emberi igazság és gon
dolat van. Az omszki randevú lehet valaki
nek a lcgszórakoztnlóbb olvasmánya, de egy
úttal a legkomolyabb tanulmánya is. Néhány 
figurája a magyar irodalomtörténet szobor
talapzatára született. A chaplini fintorral 
megrajzolt önarcképe, a maga esetlen eset-

lés-botlásában a legmüvészibb portré, ame
lyet iró magáról alkotott. Vannak a regény
nek olyan részletei, amelyeket tízszer is el 
kell olvasni, mert mindig és mindig uj szép
ségeket és uj igazságokat fedezünk fel ben
nük. Kálmán Jenő regényét minden bizony
nyal világhír fogja követni. (s. z )

Filmpremierek...
EGY JOBB CSALÁD

A hangosfilmnek ez a speciális műfaja, a 
zenés vígjáték még sehol sem érett olyan tö
kéletessé, mint éppen a német filmgyártás 
eszközein keresztül. Ez az egészen különleges 
produkció nem vígjáték, nem operett, ha
nem az élet és a romantika együtt, ahol a 
zepe aláfesti és kidomborítja a cselekményt. 
Ez az elmés megállapítás, amelyet nem egy 
híres iró telt, jellemzi legjobban a Kamara 
és a Décsi-filmszinházak mai újdonságát, 
amely „Egy jobb család" címen kerül ma 
bemutatásra. Egy rendkívül kedves, mulat
ságos történetet látunk az élet bohémjeiről, 
akiknek minden mindegy és akik az élet 
mulatságos szemüvegén keresztül nézik a 
világot. Hogy mennyi torz fintor és a hu
mor pallenbergi, sőt chaplini magassága fa
kad az ügyes librettisták munkája és az 
iitolérhetetlcnül jó filmszínészek játékán 
keresztül, azt csak az méltányolhatja teljes
séggel, aki megnézi ezt a filmet. A film el
bájoló vonzóerejét tulajdonképpen a humor 
adja, a finom és mulatságos epizódok soka
sága. amelyek hol mosolyra, hol pedig han
gos kacajra inspirálják a nézőt. Anny Ondra, 
ez a szőke, bájos leány a női főszereplője 
ennek a filmnek. Utoíérhetetlenül kedves 
és mulatságos. A német kritika a film női 
Chaplinjének, Grockjának és Mark Twain- 
iének titulálja ezt a fiatal hölgyet. Partnere 
í legjobb német kémikus: Siegfricd Arno. 
aki egy ligeti Cyranót játszik utolérhetetlen 

humorral. A pestiek egy rendkívül mulatsá
gos kómikát fognak megismerni Margarethe 
Kupfer személyében, aki egy kleptomániás 
mamát alakit bravúrral. A filmrendezés 
olyan meglepő és olyan újszerű, hogy ez 
külön értékévé emelkedik a vidám film
remeknek. A Décsi- és a A’amarn-filmszin^ 
házak szerencsésen válogatták meg filmjük 
két.

SZERETLEK, SZERETSZ, SZERET
A találó cím mindent kifejez. Valóban ked

ves, hangulatos és vidám filmoperett rejtőzik e 
cim mögött, amely hétfőtől kezdve egyszerre 
négy filmszínháznak, az Ufónak, Corvinnak, 
Omniának és Corsónak műsorslágere lesz. Ér
dekes, hogy eddig egy-egy hangosfilmet legföl
jebb két mozi játszott együtt, most négy film
színház egymással versengve, és egymást túl
licitálva tűzte műsorára. Ez egyúttal azt is do
kumentálja, hogy ez a film négy filmszínház 
közönségét elégíti ki egyszerre, amelyet szíve
sen hiszünk el, miután megnéztük a „fülbe
mászó, édes dallamok filmjét', amely mint a 
cim is jelzi, tele van szerelemmel, dallal, élet
vidámsággal. A fiatalság felhőtlen boldogsága 
mosolyog a film minden egyes jelenetében és a 
film komponistája pedig gondoskodott arról, 
hogy a szerelem minél ^nagyszerűbb slágerek
ben robbanjon ki a szereplők ajkán. A moziból 
távozónak lehetetlen nem dúdolnia a „Szeret
lek ... szeretsz ... szeret... melódiát, különö
sen, ha visszagondolunk arra a finom pikan
tériára, amelyek a slágerdalokhoz tartozó jele
neteket jellemezték. Az Ufa igazgatója a négy 
mozi közölt száz üvegcsékben leplombált Ha
vanna-szivart tűzött ki jutalmul annak, aki át
lag a legnagyobb közönség-forgalmat éri el. 
Négy filmigazgató, úgymint Pártos Imre. Laj
tos Elemér, Castiglionc és dr. Zuckermann ver
senyeznek az értékes díjért, amelyet a starter, 
Pásztor Béla ítél meg. _____________ _

" magyar ászára- es FíniimsMdeimi Rt
Budapest, V, Berlini-tAr 9. Te lefon: Ant. 1K-u7

Sárga- es uarösröilemezaK. 
csúíssx. ruJaK es huzalok

Síimen
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Molnár Ferenc 
feltűnést keltő nyilatkozata 

a Nemzeti Szinház rezsinkéről
A Newyork Times Molnár-interíuia — A világhírű író 

magyar hangosfilmen
r 'A Vígszínház világraszóló Molnár-premier*  
]cnck hullámai most érkeztek el Amerikába, 
ahol a budapesti Molnár-premlérrel egvidö- 
ben mutatták be az Egij-ketlö-liároin és az 
Ibolya cimü Molnár-darabokat. Newyork, 
amely mindig rendkívüli módon érdeklődött 
Molnár után, most éppen ezért fokozottabb 
mértékben fordult a világhírű iró legújabb 
alkotása, A jó tündér felé. A Newyork 
Times európai munkatársa ideutazott Buda
pestre, hogy lapjának Molnárral interjút 
csináljon. Molnár Ferenc nem szeret nyilat
kozni és talán ő az egyetlen világnagyság, 
akinek legkevesebb nyilatkozata jelenik 
meg a külföldi lapokban. A Newyork Times 
munkatársa azonban ezúttal nem hiába uta
zott Budapestre, mert nemcsak Molnár
nyilatkozatot kapott, hanem Molnárnak 
egy olyan szatirikus kijelentését küldhette 
cl a Newyork Times szerkesztőségébe, amely 
nyilatkozat egész bizonyosan hosszú ideig 
fogja foglalkoztatni a magyar hivatalos szín
házi köröket.

A Newyork Times munkatársa, amikor 
már-már befejezte interjúját, váratlanul egy 
tapintatlan kérdést adott fel.

— Nem értem Mr. Molnár, ön a világ 
egyik legnagyobb írója és mindenütt a leg
nagyobb megbecsülésnek örvend. Miért ad
ják elő Magyarországon az ön darabját a 
Vígszínházban, amikor önöknek egy szép 
nagy Nemzeti Színházuk is van?

— Hát, kedves barátom, — válaszolt 
Molnár — Newyorkban Is vannak hote
lek, ahol néger vendégek nem szállhat
nak meg, bármilyen híresek legyenek 
is. Cs hogy Jobban tudják ellenőrizni ezt 
a szabályt, egy néger portást szerződ
tettek a hotelbe. Ez az én esetem a 

Nemzeti Színházzal. ♦

Molnár szatirikus és talán gyilkos meg- j Molnár Ferenc hétfőn este utazik el Buda- 
Jegyzését ezennel átnyújtjuk a hivatalos I pestről.
színházi köröknek — mulassanak ők is | (s. z.)

BetNM-Mri színház
.... .....................   üttiaM

Előadótok kezdete: « és 0 órakor. — HelyArak: BO fillértől 8.— P-lg, hétköznap délután félhelydrak!

Molnár Ferenc tegnap éjjel egyik film
színházunkban megnézte és meghallgatta 
sajátmagát. Mondanunk sem kell, hogy

Molnár Ferencről hangosfilm készült 
titokban

és ezt a kis filmet, amely Molnár Ferepc 
konferánsza az Olympia cimü filmjéhez, 
pergették le Molnárnak és szűk baráti kö
rének, Ez a film külön gurmandériája lesz 
a közönségnek, hiszen azok, akik Molnári 
csak müvein keresztül hallották megnyilat
kozni, most szemlől-szemben láthatják és 
hallhatják a világhírű iró ragyogóan szelle
mes kanferánszát, amelyet saját munkája 
elé mond. Az Olympia-fihn elkészült és en
nek német változata, amelyet a Burgtheater 
és Berlin leghíresebb színészei játszanak, 
már Budapestre is elkerült.

Ez alkalommal érdekes felemlíteni azt a 
harcol, amely a Molnár-hangosfilm női fő
szereplője, Nóra Grepor körül dúlt. Noja 
Gregor egyike Reinhardt leghíresebb színész
nőinek és Reinhardt sommiképpen sem 
akart néki szabadságot adni, hogv Holly
woodba utazhassák az Olympia felvételeire. 
Nóra Gregor mégis elutazott,, de mikor visz 
szajött, olyan szerződést hozott, amely öt 
három évre Hollywoodhoz köti. Ebben a 
szerződésben azonban volt egy pont, amely 
igv hangzik: abban az esetben, ha g mű
vésznő valamilyen botrányba keveredik, 
vagy lerészegszik. szerződése azonnal fel
bomlik. Nos, Nóra Gregor Reinhadt felké
résére most azon igyekszik, hogy az a bot
rány ne maradjon el. Már két kisebb kali
berű botrányt bonyolított le. ezeket azonban 
az amerikaiak nem akarják szerződésbontó

'ü MTO =
ú.>....L.x.i.,., L.auh ....... .h...t..

A Magyar Héten
összes gyapjukelmeminőségeinkbői

minden méter helyett 140< TT K-X centimétert
szolgálunk ki.

Áruházunk Calvin-téri főkirakatában a ma már el
ismerten kiváló magyar szöveteket mutatjuk be. 
Fenti engedményünk azonban nemcsak a magyar, 
hanem külföldi gyártmányú szöveteinkre is érvényes.

7

o többet adunk, 
mint amennyit fizet

SZÍNHÁZI napló
l\Tem volt teljes a lapok beszámolója, ami- 

lyet A három muskétás premiérje alkal
mával írtak, mert alip-alig emlékeztek meg az 
operett láthatatlan főszereplőjéről: Petschauer 
Attiláról, a vívó világbajnokról, aki A három 
muskétás vivójeleneteit betanította. „A három 
muskétás" és Síró Anna valóban mestervivást 
produkálnak esténként a Várost Szinházban, 
amely igy külön látványossága az operettnek. 
Nem érdektelen ez alkalommal beszámolni ar
ról, hogy Petschauer Attila egy hajszál hijján a 
vivórendezői székéből majdnem felkerült a 
színpadra és a Városi 'Színház elkönyvelhette 
volna magának azt a szenzációt, hogy a viuó 
világbajnokból színészt csinál. Petschauer Atti
lának ugyanis nemcsak jó keze, hanem. jó 
hangja is van és a próbák folyamán kívülről 
fújta a muskétásoknak minden számát. Sebes
tyén igazgató egyik délelőtt váratlan ajánlatot 
telt Petschaucrnak.

S
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az évad legvidámabb, 
legszellemesebb és lég- 

ujszerUbb filmje:

Egy jobb csalán
Anny............................. <
A ligeti Oyrano...........
A kleptomániás mama
A vizsgálóbíró ...........
A tonorlsta ................

-'Egy kellemetlen ur ...

PHOBUS-FILM.

— Kérlek szépen, nagyon szeretném, ha te 
játszanád az operettben az Aramis muskétás 
szerepét!

Petschauer Attila azonban egyelőre nem 
óhajtott színész lenni, annak ellenére, hogy Se
bestyén Géza valóságos sztárgázsit ajánlott fel 
a színpaddal erősen kacérkodó vivóbajnoknak 
A gyönge nem szereplői tegnap ünnepelték 

Góth Sándor születésnapját egy budai kis
kocsmában, amely arról híres, hogy a legrcme- 
kebb erdélyi ételeket szervírozza a fehérre si
kált deszkalapokon. A gyönge nem összes sze
replői összegyűltek ez alkalommal és rendkívül 
melegen ünnepelték a Magyar Szinház sikeres 
darabjának rendezőjét és főszereplőjét. A va
csorából amely hajnalig húzódott, kabaréelő
adás lett. Miután a vendéglőből a „privátok" 
eltávoztak, a színészek a legkülönbözőbb mókás 
és tréfás jeleneteket adták elő egymás mulatta 
fására. Majd mindenki történeteket mesélt, 
amelyek rendszerint vagy vidéki vendégszerep
lés, vagy vidéki szinészkorából maradtak meg 
emlékezetében.

Anny Ondra 
Siegíried Arno 
Margarete Kupler 
Julius Falkennteln 
Tóni Glrordl
Paul Morgan

PHOBUS-FILM.

Legújabb 
Ullstein- 
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— Kaposvári szinéfzkoromban — kezdte 
Ráday egy történd elbeszélését, — mire Laka 
fos László közbevágott:

— fiát te nemcsak leszel... hanem vol
tál is?
"tj igszinház hétfőn reggel kezdi a próbáit a
* következő újdonságából, Hunyadi Sándor: 

Feketeszáru cseresznye cimü darabjából. Na
gyon érdekes, hogy Hunyadi Sándor és Zilahy 
Lajos darabjai között kellett választani a szín 
ház igazgatóságának abból a szempontból, hogy 
melyik méltó a Molnár-darab utáni előadásra. 
Ebből a néma harcból Hunyadi Sándor, Bródy 
Sándor fia, került ki győztesen, akinek „Júliusi 
éjszaka" cimü darabját tavaly is figyelemre
méltó sikerrel mutatta be a Vígszínház. Hu
nyadi uj darabjának főszerepét Gombaszögi 
Frida, a férfiszerepeket pedig a szinház egész 
gárdája: Hegedűs, Törzs, Rajnai, Máig Gerő, 
Vértes, Gárdonyi, Makláry, Hajmássy, László 
Miklós, Mátrai játsszák.
Jtfif/yar Ilét alkalmával a színházak közül a 

-LV-*-  Magyar Színháznak jutott eszébe, hogy a 
függöny előtt magyar verset szavallasson, ha 
már idegen szerző darabja kerül színre. A 
Magyar Szinházban Rubinyi Tibor nagy siker 
rcl szavalta Bajza József: „Ébresztő" cimü 
versét.

Párisban magyar szinház készül. A párisi 
Magyar Ház nagytermében színpadot épí

tettek a kint élő magyar színészek, hogy elő
adhassák Lakatos László: „A tizennyolcévesek" 
cimü darabját. A párisi előadás szereplői 
Farkas Imre, Herczeg Baba. Wohl Böske, Hol
lósfői György, Báthory Miklós.

M^zlkörökben rendkívül sokat beszélnek egy 
most megjelenő könyvről, amelynek címe 

„Mozis és filmes a görbe tükörben". Több mint 
félezer emberről ir humoros-derűs megfigyelő 
seket Lenkei Zsigmond. Ezekben a karcola
tokban sok őszinteség, csipkedés és találó sza
tíra rejtőzik. A mozisok már félnek a könyv 
megjelenésétől.

8 nagy siker :

TÖLTŰTOLL
EfiV lílff. Ml KIES
FRUSHn

BELVÁROSI SZÍNHÁZ

Űrt és női Télikahát 
kelmékből, Kosztüm
én Ruhaszövetekből 
egészen kiváló minő
ségeket árusítunk.

AZ ORVOS TITKA
Állítatta! ültünk be tegnap este a Fórum

filmszínházba, hiszen nagy esemény bekövet
kezését vártuk. Megszólal a film — magyarul. 
Pompás híradók, egy bűbájos pásztorjáték után 
tényleg felhangzott a nyitány és megjelent a 
vásznon a Paramount magyar produkciójának 
cégjelzése. Tabló: Bajor Bizi és Kertész Dezső 
páros jelenele. Álljunk meg ezen a ponton. Bár
milyen jól cselt fülünknek hallani a magyar 
szól onnan, ahol eddig csak idegen beszédet 
hallgattunk, mégis valahogy felsírt a szivünk
ben: ez nem az igazll Nem kell félreérteni. Jól 
szórakoztunk ennél n magyar filmnél, amely 
minden bizonnyal több hétig fogja uralni a Fó
rum műsorát, dehát a nagy külföldi filmcsodák 
Ulán bizony sokszorosan éreztük, hogy az első 
lépés megléteiéhez a rendezésben hiányzott as 
az elán, amelyet a külföldi filmeknél oly gyak
ran megcsodálunk: Hegedűs Tibor filmrendezői 
tehetetlensége és járatlansága állóképeket pro
dukált — film helyett. Szinészileg azonban jó ez 
a film. Bajor Gizi ragyogó orgánuma, kifejező 
drámaisága, Somlay Artur pompás férfiassága, 
Góth Sándor lebllincselően megnyerő orvos
figurája, n kis Szombathelyi Blanka hűhója, 
Kertész Dezső ainorózó-figurája hangban és 
képben is tökéletes. Horvát Évát azonban hiába 
kerestük a filmen — kivágták.

vígszínház

molnár Ferenc 
diadalmas sikerű uj vígjáték a 

A jú tündér 
Gaál Franciska

GombaszUgi Ella 
Hegedűs Gyula 

Góth Sándor 
Rajnai Gábor 

Hajmássy Miklós 
Somló István
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
Az Újpest és a Ferencváros
pontot vesztett - a Hungária 

áll a bajnoki lista élén
A Sabária Szeg:den is győzni tudott — A Kispest Pécsről hozta 
el az első hét bajnoki pontját — Óbuda csapata helyet cserélt 

a Ferencvárossal

kor egy csapat a magadiktálta iramtól rop- I sót. A rempliző játékmodor ezen a mérkőzésen 
pan össze. Az első félidő hirtelen góljától a | is erősen használatban volt, és ennek clsősor- 
budai csapat felvillanyozódott s jóformán az « bán Lantos adta meg az árát. Kétszer is erősen 
egész félidőben diktálta a játék tempóját. A I megsérült. Klug biró bíráskodásával a közön- 
második félidőben azután a Hungáriának na- I ség nem mindenben értett egyet, bár bíráskor 
gyobb állóképessége eldöntötte a mérkőzés sor- | dósát a kiegyensúlyozottság jellemezte.

Gólképtelen a Ferencváros: 
vasárnap ujból elvesztett egy pontot

Ferencváros—Nemzeti 0:0

A szerencse szeszélyes hintája ezen a va
sárnapon is hatalmas Ívben lendült ki 
jobbra és balra egyaránt: nagy meglepeté
sek honiak ujabb vérkeringést a bajnoki 
küzdelmekbe. A dolog természetében van, 
hogy

ezek a szenzációk főként akkor érdeke
sek, amikor egy-egy nagy csapat nim

buszát lépdesik meg.
Az elmúlt bajnoki fordulóban egyszerre kél 
nagy csapatunkat érte utol az ugy látszik, 
ki nem kerülhető balszerencse:

az Újpest is, a Ferencváros is leadott 
cgyegy pontot.

De amíg a Ferencvárosnál ez a ponlveszle- 
ség csak egy megindult folyamat ujabb i 
láncszeme, addig

az Újpest n folyó bajnoki évadban az 
első pontját veszítette el.

A fordulót megelőző tippelések, suttogások 
és a sajtó már jelezte az elkövetkezendő 
meglepetést, de ezt jóformán valamennyien 
csak az Újpest számára tartották valószí
nűnek. Az Újpest rokonszenves csapata 
ugyanis az elmúlt év kolosszális feladatai
nak elvégzése után, aminthogy ez természe
tes is, veszített félelmetes ál ütőere jéböl s 
igy nem volt csoda, hogy Debrecenben, a 
vidéki futball e félelmetes barlangjában, 
csak egy pontot tudott a maga számára 
megmenteni. Annál nagyobb volt a meg
lepetés a Ferencváros mérkőzésén, mert hi
szen itt az ugyan lábraállt, de

még nem teljesen kiforrott Nemzeti
nek jóformán senki sem adott sánszot 

a pontrablásra.
Hogy ez mégis sikerült, azt elsősorban és 
főként a Ferencváros egyre hanyatló for
májával -és ezzel arányban csökkenő ön
bizalmával magyarázhatjuk.

A mérkőzés még Igy Is teljesen a Fe
rencváros iránvilása alatt maradt, 

ám a Nemzeti határtalan szívósságával, 
szinte fogatcsikorgató, elszánt védekezésé
vel szemben tehetetlen maradt a Ferencvá
ros egykor rettegett csatársora.

Ar. hiányzott éppen ebből a csatársor
ból, ami nem Is olyan régen még világ
klasszissá emelte: az ellenállhatatlan, 
lendületes, mindent összemorzsoló per- 

gőliiz ereje.
A Ferencváros szépen játszott, csak éppen 
nem eredményesen.

A két nagycsapattal szemben a Hungá
ria ezúttal is folytatta győzelmi sorozatát 
s mert hogy nagy riválisai egy-egy pontot

adlak le: ezen a vasárnapon a Hungária 
négy pontot keresett s a tabella élére ruk
kolt.

A középcsapatok sorából első helyen kell 
megemlékezni a ///. kerületiek csapatáról, 
amely a jó formában levő Vasast tekinté
lyes arányú vereséggel küldte haza. Ezzel 
kétségtelenné vált, hogy

a III. kerület ma a legkiegyensúlyozot
tabb és legértékesebb csapataink sorába 

tartozik
s megérdemelten került a bajnoki tabella 
harmadik helyére. Természetes azonban, 
hogy ennek a helynek megőrzése hatalmas 
feladat és a még hátralevő tizenhét baj
noki mérkőzés alaposan felforgathat' min
den előzetes számítást és reménykedést.

Amint a Ferencváros és a Hungária ri
valizálása örök pikantériája marad Buda
pest sportközönségének, ugyanígy a szegedi 
és a szombathelyi csapatok kiirthatallan 
szívóssággal versengenek egymással a vidék 
futballsportjának jegyében. Ezúttal a Saba
ria utazott le Szegedre, — az előzetes tippe
lések szerint reménytelen csatára. A két 
héttel ezelőtt pompás formában Budapes
ten bemutatkozó szombathelyi csapat azon
ban megerősítette a róla elterjedt jó véle
ményeket és ősi riválisát saját otthonában, 
ha minimális arányban is, de megadásra 
kényszeritette.

Az alsó régiók legnagyobb meglepeté
sét ezúttal a Kispest produkálta, 

amely Pécsre rándult s a helyi csapatot ha
talmas gólaránnyal győzte le. Ezzel meg
szerezte a szezónban első két bajnoki pont
ját, amely e’cgcndő volt ahhoz, hogy a dics
telen utolsó helyről a tizedikre rukkoljon 
előre és ugyanakkor régi helyére a Pécs- 
baranyát küldje 'vissza.

A bajnokság állása:

Csodálatosan szép, szinte tavasziasan enyhe 
és napsütéses idő kedveskedett a sportra éhes 
közönségnek. A Hungária-uti pólyán az őszi 
szezón rekordközönsége gyűlt egybe: tizenöt
ezer fizető néző. A program két nagy csapat 
küzdelmét Ígérte ... az idő még ennél is töb
bet mutatott — érthető volt a nagy érdek
lődés.

A Ferencváros—Nemzeti mérkőzése pedig 
nem sok szenzációt ígért.

Sima Ferencváros-győzelcm volt az általános 
tipp. Ezt azonban már az első negyedóra ala
posan megkonlreminólla.

A zöld-fehcrck Tanzerrel a jobbszélen, de 
viszont Kohut helyén Lázárral álltak fel.

Már az első negyedóra megmutatta, hogy 
késhegyig menő nehéz küzdelmet fog vivnl 

a két pontéhcs csapat.
Változatos, izgalomteli játék alakult ki. A Fe
rencváros még mindig adós maradt régi for
májával, a Nemzeti viszont tudásán felülit 
nyújtóit s igv az erők teljesen kiegyenlítődtek. 
A 25-ik percben Takács fütty után lőtt gólt, 
majd két Ferencvúros-korner következett. 
Háda kapuvonalon fogott egy labdát, ami nagy 
izgalmat keltett a közönség körében, mert so
kan gólt reklamáltak. A 44. percben Lázár szé
pen kanyarodott be a kapu felé, de a döntő 
pillanatban elesett.

Szünet után I
som változott a játék képe, de izgalom annál 
több akadt. A 10-ik percben Berkcssy szándék!

nélkül beletalpalt Rózsába, nagy „pfujt" k’apolt 
érte. Pedig Berkessy közismert fair játékos, 
róla nem lehet rosszakaratot feltételezni. A 11. 
percben

Turay dühbe jön a tehetetlenség láttán és 
nagy lövést küld,

melyet Gallina kornerre véd. Két perc múlva 
ujabb ferencvárosi, majd utána Nemzeti kor- 
ner. A 29. percben Hossó félpályáról lő, majd 
Lázár közelről, de egyiknek sem sikerül. \

Formás Nemzeti akciót tapsol meg a kö
zönség.

Az Iram heves, változatos, akt gólt lő, az meg 
is nyeri a meccset ... De erre nem telik egyik 
csatársortól sem. Búza elgáncsolja Lykát, majd 
jön a kontra is.

Nagy fölényben játszik negyedórán keresz
tül a Ferencváros,

de fantasztikus arányokat ölt a gólképtelenség. 
Tizenegy Nemzeti játékos tömörül a kapu elölt 
s a leglehctellcncbb cikk-cakkban röppen sze
szélyes utján a labda — mindig emberbe. Már 
huszadik perce tart a hatalmas nyomás s a 
hosszas sikertelenség lassan és szemmellátha- 
tóan megöli a zöld-fehér játékosok maradék 
bizalmát is. Már csak három perc ... rekedten 
buzdítanak a fáradt torkok, de hiába. A Nem
zeti erejéből még az utolsó percekben is lilik 
támadásra s a mérkőzés egyetlen gólja is ja
vukra áll. Aztán mór csak taccsjáték ... és 
nem lehet biztosan tudni, hogy a két pont- 
ból melyik csapat veszített egyet.

Kispest otthon nem boldogult: 
az ország délnyugati végére utazott a bajnoki 

pontokért
/ Kispest—Pécs-Baranya 4:0 (3:0)

A zárójelben lévő számok n vesztett pontok 
számát jelölik. Valamennyi csapat öt mérkőzést 
játsz ott.

1. Hungária 24:0 9 pont (1)
2. Újpest 14:7 9 .. (1)
3. JII. kerület 12:5 7 .. (3)
4. Ferencváros 10:4 6 (4)
5. Sabária 6:6 6 » (4)
6. Bástya 9:8 5 ,» (5)
7. Bocskay 10:13 5 (5)
8. Vasas 7:11 4 (6)
9. Nemzeti 5:9 3 (7)

10. Kispest 8:13 2 (8)
11. Budai 11 6:17 2 (8)
12. Pécs-Baranya 5:17 2 .. (8)

Pécs, okt. 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tcse.) Váratlanul nagyarányú győzelemmel vég
ződött a Kispest pécsi kirándulása. Ilyen ered
ményre még a legvérmesebb kispesti hívők sem 
számítottak — igaz, hogy a pécsiek sem.

A Pécs-Baranya multheti formajavulásából 
nrra lehetett következtetni, hogy kikerült a le
törés! stádiumból. Nos, a vasárnapi mérkőzés 
ezt alaposan megcáfolta.

MTK SPORTTELEP HUNGÁRIA-UT
1930 október 26 An, vasárnap d. u. 2 órakor 

labdarugó mórkozés
Csehszlovákia — Magyarország 

válogatott csapatat kö ött.
Elöz’les 12 órakor

CzAF MLS*  — BLASz válogatott csa >atai között.

A Hungária legyőzte a Budai 11-et
Hungária—Budai 11 8:3 (2:3)

A Ferencváros—Nemzeti mérkőzés után ke
rült lebonyolításra a kékfehérek és a budaiak 
bajnoki mérkőzése. A góllal,in előmérkőzés 
után ez a küzdelem rögtön góllal kezdődött: a 
30. másodpercben Stelner labdája a kapuba 
kerül. Az 5. percben Tlcska egyenlít, a 13. perc
ben pedig Barátky vezetéshez juttatja a Hun
gáriát. A budai csapat tovább támad és a 21. 
percben Kovácsy ismét egalizál. Varga lövésé
től Lantos megsérül: négyperces szünet. Eny-

NEM CSENG 
NEM KONG 
nem süvít

TÖBBt A RÁDIÓJA. HA 
DETEKTORCSÖVE AZ UJ

•LD4099
ANTIMIKROFONIKUS

nylvel hosszabb a félidő is, úgyhogy a 48. 
percben Schusztcrnck alkalma nyílik gólszer
zésre, amelyet ki is használ a Budai 11 szá
mára.

Szünet ulán nz 5. percben Barátky egyenlít, 
majd Skvarek egymásután három gólt lő. Vé
gül a 22. percben Hirzer és a 43. percben Ba
rátky ujabb gólokkal javítja a Hungária gól
arányát.

A mérkőzés tipikus példája volt annak, cmi-

TUNGSRAM
BÁRIUMCSÖ

kitQnö kisfrekvencia erősítő is
NAGY MEREDEKSÉG
NAGY ERŐSÍTÉS

Mert
tény, hogy a Pécs-BRranya fennállása óta 
nem látták a csapat helyzetét Ily sötétnek, 

mint a vasárnapi mérkőzés után!
Maga a játék stílustalan, gyenge volt, helyen
ként némi durvasággal. A Kispestből Dénes és 
Harmath, a pécsiekből az emberfeletti munkát 
végző Sztrakovics vált ki.

Az első 10—15 perc Pécs-Baranya-támadások- 
kal telt el. de a csatársor gólképtclenségén min
den meghiúsult. Ezzel szemben a 25. percben a 
Kispest ért el gólt.

Steincr beadását Harmath fogta és Jandaia 
kezel között gólt lőtt (1:0).

Még magához sem tért a Baranya, már a máso
dik gólt kapta

Stelner Icsállásból Indulva lefutott és gólt 
lőtt (2:0). 

óriási vihar, tombolás tört ki erre.
De a biró hajthatatlan maradt. A Pécs-Baranya 
letört s apatikusan tűrte, hogy

a 44. percben Harmath a harmadik gólt 
lőjje (3:0).

Szünet után a pécsiek átcsoportosítva játszot
tak, de még igy sem tudták megakadályozni, 
hogv a 25. percben

Senkcy beadásából Stelner gólt ne lőjjön 
(4:0).

A hátralévő idő csapkodó játékkal telt el.

A két vidéki ősrivális 
vetélkedéséből ezúttal 
Szombathely került ki 

győztesen 
Sabária—Bástya 1:0 (0:0)

Szeged, okt. 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tésc.) A nagvórdekcsségü szombnthely—szegedi 
rivalizálás tavaly a Sabária második ligába ju
tásával megszakadt s hosszú idő múltán most 
találkozott ismét a két csapat, még pedig Sze
geden.

A Sabária váratlanul feltörő együttese nem 
várt vereséget mért a déli sportmetropolia 

fiaira.
A Sabaria szivvel-lélckkel játszol! s megérdemelte 
a győzelmet. Csapata egységesebb és stílusosabb 
volt, mint a Bástyáé, amely igen gyenge játékot

| produkált ezúttal. Prém, Vámos, Holzbauer és 
| Belkó voltak a szombathelyi együttes legjobbjai, 
| mig a Bástya csapatában egyedül Bcneda ka

pus érdemel dicséretet, aki sorra védte a nehéz*  
nél-nehezebb lövéseket.

Az első félidő hullámzó játékkal telt el, 
melyben jobbára a Sabária volt fölényben. A 
32. percben Schmarcz kornerből gólt fejel, ame
lyet azonban Rottcr biró annullál, mivel a 
Bástya csatárai akadályozták a védésben Wein- 
hardtot. A következő percben Prém a tizenhato
son belül góncsolta Körösit, a megítélt tizen
egyest azonban Szedlacsik a kapufának lőtte. 
Szünet után a Bástya több kornert ér el, jnajd 
Weinhardt egy alkalommal Korányi II. lábáról 
szedte le a labdát.

Negyedórás Bástya-fölény közben érte el a 
Sabária egyetlen gólját Belkó hatalmas lö

véséből.
Az utolsó percekben elkeseredett Bástya-tárna*  
dások szorongatták a szombathelyi kaput, 
azonban a jólmiiködő közvetlen védelem elhárí
tott minden góiralörekvési lehetőséget.

A második liga két vidéki 
élcsapata megfutott 

a többiektől
A „kisproílk" bajnoki tabellája nem hozott 

lényegesebb változást. A Somogy a várt gól
aránnyal intézte el Soroksárt, az egész héten 
vajúdó Attila, az OTT és az MLSz jóvoltából, 
mégis kiállhatott vasárnapi meccsére s aránylag 
kis gólaránnyal biztosította a két pontot s egy
ben a vezető pozícióját a Kossuth ellen. Megle*  
petést kelt ellenben a vidékiek mellé fölzárkó
zott VÁC FC veresége n Mcgycrtől. Maglód csa
pata végre magára talált s biztosan győzte le a 
Józsefvárost, a BAK TK pedig ugyanilyen gól
aránnyal intézte el Rákospalotát. Az eredmé
nyek a következők:

Attila—Kossuth 2:0 (0:0). A Miskolcon leját
szott meccset ezerötszáz főnyi közönség előtt 
tartották meg. A gólokat Maszlonka és Hajós 
lölte.

Somogy—Soroksár 3:0 (2:0). 1500 néző előtt 
játszották le ezt a mérkőzést, amelynek első fél
idejében Somogy nem volt kimondott fölény
ben, a játék változatos volt és Jakube csak a 
41. percben szerezte meg a soroksári hátvédek 
hibájából a kifutó kapus mellett a helyi csapat 
vezető gólját. Szünet ulán Somogy állandóan 
támadott, a 34. percben Mészáros beadásából 
Jakube a 2. gólt lőtte. A 35. percben Egry gólt 
lőtt, amelyet u biró Jakube passzív offszájdjn 
miatt nem Ítélt meg. A 42. percben szabadrúgás
ból Jakube felső kapufára fejelte, Kohut pedig 
végérvényesen hálóba segítette a labdát.

Somogy—Soroksár 3.0 (2:0)
Maglód—Józsefváros 5:2 (2:0). 
RAK TK—Rákospalota 5.2 (2:0). 
Turul—Terézváros 6.7 (3:0).
Megyer—VAC FC 2:1 (1:1).

A rádióban Plllltx Danád ölti, 
naváoantór nOk I. hó 20-án, hátion 
„Mootoroáao*  vlldyltá*  ** tObb- 
tarmalé*  a moaögaadaoágban 
címmel előadást fog tartan!.
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Újpest Debrecenben hagyott egy bajnoki pontot

Bocsi uy—Újpest 2:2 (2:1)
Debrecen, okt. 19.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen. 
tété.) Gyönyörű idő kedveseit as Újpest deb
receni vendégjátékának. Egész népáradat in
dult meg • Bocskay pályája felé a mérkőzés 
előtt és nemcsak Debrecenből, de a környékből 
is tömegesen keresték fel a mérkőzés színhe
lyét. És a mintegy ötezer főnyi közönség nem 
is csálődott várakozásában,

meri ez ■ mérkőzés a futbal propagan
dája volt!

Végig szép és változatos volt a küzdelem és 
felszínre jutott a futball minden szépsége.

A Bocskay tartalékjai nagyszerűen beváltak. 
Ugy Moőré, mint Bobák kitűnő volt, ellenben 
az Újpest esatártarlalékjai csődöt mondtak.

Ugy Havas, mint Lukács teljesen tehetetlen 
volt.

Szélcsendes időben a Bocskay kezdte a játé
kot s már az első percekben látszott, hogy a 
csapatnak igen jó napja van. Moőré egyre- 
másra dobja frontba az amúgy is kitűnő csa
társort és Achtnak mór az első percekben több 
labdát kell fognia. Az 5. percben azután már 
gól is esett.

Szép Teleki-lövést Acht véd, de Vince 
ráfut, Acht erre kejll a labdát, amit Vincze 

a kapuba sodor. 1:0.
Óriási lombolás, örömrivalgás fogadja a gyors 
eredményt. A Bocskay még fokozza az ira
mot és húsz percig szinte kapujához szegezii 
Újpestet. A 20. percben Teleki magúra vonja 
a védelmet, azután 

kiugratja Vlnczét, aki a baloldal felé ka*  
nyarodva, szép lövéssel szerzi meg a má

sodik gólt. 2:0.
Gól után is a Bocskay van frontban s Újpest 
csak a játékidő végén nyomult fel, de akkor 
gólt is ér el. Az utolsó percben egy újpesti 
támadás után nagy kavarodás támad a Bocs- 
kay-kapu előtt, egész halom játékos hempereg 
a földön, köztük van Budai is és csak annyit 
látni, hogy

P. Szabó lába klnvulik a csomóból és a 
labda a hálóba gurul. 2:1.

Szünet után nz első percekben a Bocskay 
meglehetős mereven mozog. Ennek látható 
eredménye, hogy az Újpest már a hatodik 
percben kiegyenlít. Budai ugyanis egy erős 
lövést kornerre véd,

a komért Ströck rúgja. Budai Id akarja 
öklözni, de elvéti ás Lukács kiegyenlít. 2:2.

Ezután tiz porcig váltakozó játék folyik, köz
ben néhány erősebb fault is kicsúszik mindkét 

részről. Sőt néhány lesállás is, amit már ke
vésbé bocsát nieg a debreceni közönség a bi- 

1 rónak ét élénk tüntetésbe kezd, aminek etak 
ekkor lett vége, mikor a biró megállítja a já- 
tékol it figyelmezteti a közönséget. Az ulolsŐ 
percekben lángol fel azután Ismét a Bocskay 
támadókedve, de az újpesti védelem nagysze
rűen működik és megakadályoz minden gól
lövési kísérletet.

Csonka csapattal harcolta 
ki a III. kerület szép 

győzelmét
III. kér. FC— Vasas 4:1 (1:0)

Szép és élvezetes küzdelem keretében ta
lálkozott a két csapat, hogy megvívja bajnoki 
mérkőzését, amelyen a Vasas vezette a több 
támadást, végeredményben azonban a HL k«-

A magyar ipar teljesítőképességének 
lenyűgözően erőteljes demonstrációja:

Az Áruházunk mind a 4 oldalán, a Blaha Lujza 
téren, Rökk Szilárd uccán, Stáhly uccán és a 
Flór uccán végigvonuló, immár összesen

38 KIRAKAT
telve magyar, vagy Magyar
országon feldolgozott árukkal.
Aruházépületünk — beleértve annak most elkészült második részét is. melyet már a közeli napi
ban a nagyközönség rendelkezésére bocsátunk és amely csaknem kizárólag magyar anyagokból 
épült — már egymagában is a hazai ipar erőteljes fejlődését tanúsítja. 38 kirakatunk a világ min
den részében elismert, kiváló minőségű magyar iparcikkek oly tökéletes képét nyújtja, amelyhez 
fogható ezen összeállításban az utóbbi években eddig ismeretlen volt. Tekintettel ama gondosság
ra, mellyel vevőink részére csak kifogástalan minőségű árukat válogatunk össze. — abból kiindulva, 
hogy a fogyasztó megbízottja gyanánt annak érdekeit tartozunk képviselni — demonstrációnk 
méltán illeszkedik a

MA
keretébe.

A Magyar Hét folyamán áruházunk összes osztályain 

rendkívül olcsón árusítunk 
magyar ipari termékeket

Olvasta al gondolán a ki
rakatainkban feltüntetett 
Arakat, ne feledkezzék 
meg azonban az Aruk 
mlnöiAgAröl sem 1

~

CORVIN ÁRUHÁZ

A Magyar Hét tar

tama alatt éttermünkben 

(II. emelet) 1 pohár kávé, 

habbal és 1 brioche

P—.50
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rülct rúgta ■ gólokat — ami mégis eiak fon
tosabb.

A III. kerület győzelminek értékét emeli, 
hogy ■ játék nng.vréazében 10 emberrel 

játszott, «
mert Slelner megtérült Is a játék nagy ré
szében csupán a statiszta szerepét játszotta.

Váltakozó játékkaf kezdődik a játék, de 
eleinte Inkább a Vasas látjuk frontban.'A ke
rületiek ritkán, de annál veszélyesebben támad
nak é» rl/lib Lengyel szabadrúgása pattan ki 
• felső kapufáról, majd a kiugró Zilahi veszti 
el tiszta helyzetben a labdát.' A 27. percben 
szerzi meg a III. kér. az első gólt. Konyor a 
félpályáról szökteti Drőzzlert, ő fejjel szök
teti önmagát és bár a labda hosszúra sikerül, 
kapura lő, B-ircczky elvetéssel kiüli a labdát 
és bár Zilah nem éri el,

Fenyvesi még jókor érkezik, hogy kapás
ból a hálóba rúgja. 1:0.

Ezután Slcinrr megsérül, a jobbszélre megy 
statisztálni, a III. kerület átcsoportosítva ját
szik .a Vasas támad, de eredményt nem tud 
elérni.

A második félidőben Vasas-támadásokkal in
dul a játék, ennek ellenére a negyedik perc
ben a III. kér. ér el ujabb gólt. Rottlcr 
hendsze minit Zilahi rúg szabadrúgást, a

Megmenteni az Attilát!
— igy határozóit vasárnap a miskolci futtball-népgyiilés

Miskolc, okt. 19-
(A Hétfői Napló tudósilójának telefon

jelentése.) At Altila-drukkerek vasárnap 
népgyiilést tartottak.

Mintegy 500 főnyi drukkersereg gyűlt 
egybe a városháza nagytermében 

s miután elsimultak a tavaszi Újpest-meccsel 
kapcsolatos pályaválasztási izgalmak,

■ népgyülés kimondta, hogy meg*  kell

Favoritgyőzelmek 
az amatőröknél

Bizonyaién sorsú, nehéz meccseket vívtak az 
amntőrcsupatok egymás ellen. Az országos baj
nokcsapat: a Törekvés hatalmas gólarányu győ- 
leimet aratott inferióris ellenfelével szemben. A 
második helyen álló UTE saját pályáján csak 
nehezen tudott elbánni a fifC-vel a Postás sem 
egykönnyen jutott a két ponthoz a javuló Egye
temistákkal szemben. A Népjóléti szép győzel
met aratott a Ferencvárosi Vasutas ellen, mig 
az MTK a 33-assal és nz FTC a Bcszkártlal egy
forma arányú döntetlenben egyezett ki. Az 
eredmények a következők:

Népjóléti—Fér. Vasutas 4:2 (2:1). 
BSE—III. kér. TVE 3:1 (2:1).
UTE—BTC 2:1 (1:1).
33 as—MTK 2:2 (1:1). 
Törekvés—URAK 8:0 (3:0). 
Postás BEAC 2:1 (1:1). 
FTC—BSzKRT 2:2 (0:2).

Államsegéllyel kiépítik 
a sátoraljaújhelyi uszodát

Sátoraljaújhelyről jelentik: A belügymi
niszter értesítette Zemplén vármegye alis
pánját, hogy több közmunka elvégzésére 
államsegélyt szavazóit meg. így a sátorai ja- 
újhelyi uszoda felépítésére huszonötezer 
pengő segélyt engedélyezett.

Madarász 4731 cm-t 
dobott Szegeden

A vidéki atlétika vasárnapi 
eseményei

Vidéken vasárnap három nagy városban volt 
atlétikai verseny. Pécsett és Debrecenben n de- 
kation-kerületi bajnokság volt az érdeklődés 
középpontjában, a halód*  atlétikai szezon 
ózonban Szegeden produkálta n legkimagaslóbb 
eredményt.

Itt ugynnls
Madarász Endre 4781 cm-ea dlszkoazdobá- 
sávol az év legjobb magyar eredményéi 

érte cl.
Eredménye csupán egv centiméterrel gyengébb 
Egri 1928 bán felállított országos rekordjánál és 
nagyon nyomában jár a francia Winter 4792 
em cs ezévi legjobb európai eredményt jelentő 
dobásának!

Pécsett a dckatlonbnjnokság második napját 
bonyolították le

A bajnokságot Ilódoasy (PEAC) nyerte 
5798.90 ponttal.

Eredményei: 110 m gát: 184 mp, — diszkosz
vetés: 2i28 cm, — rúdugrás*  321 cm, — gerely- 
Vetés 4033 cm. — 1500 ni: 4:50.8 mp. — A má
sodik Molvarctz (PEAC) lett 4814.67 ponttal.

Debrecenben szintén a dckallonbajnokságot 
■onyclitnllak le s itt

Gal'l fDEAC) lett a Dalnok 4940.11 pontos 
gyenge eredménnyel.

labda valószínűen kapu mellé menne, de Vág! 
viMzofejeli és

■ befutó Fenyvesi a kapuba fejeli. 2:0.
A III. kerület ezután egészen visszaesik, a 
csonka csatársor sehogysem boldogul. A 18. 
perrben azután egy Vasas támadást Király 
fejjel akaszt meg,

a labda Brunecker elé került aki leállítja 
éa huaz méterről lő. Fehér art hiszi, hogy 
mellé megy és nem is nyúl utána — pedig 

gól. 2:1.
Közben a III. kér. is összehoz egy-két támadást, 
ezeket azonban sokkal jobban tudja kihasz
nálni, mint ellenfele az övéit.

A 81. percben Konyor hosszú labdával 
szökteti Dröszlert, aki kicselezi a ráfutó 
Szemerét, befelé kanyarodik és jobblábbal 

a balsarokba éles gólt lő. 3:1.
A Vasas nem nyugszik bele vereségébe, táma
dást támadásra vezet, ezzel szemben az utolsó 
percekben-isinél a III. kér. ér el gólt..

Ismét Dröszler fut le, a kornervonulon 
Szemere és Kiss ollóba fogják. A szabad
rúgást ugyancsak Dröszler lövi és a befutó 
Fenyvesi magasan felugorva a hálóba 

fejeli. 4:*

menteni nz Attilát!
Ezt pedig havi 1—2 pengős segélyekkel fog
ják megtenni s rögtön több százan aláírták a 
havi 1 pengős kötelezvényt.

Ezután a régi vezetőség mellé egy 10 tagú 
úgynevezett segélyező-bizottságot választot
tak, majd elhatározták, hogy a pályabér el
engedését fogják kérni és az OTT-hoz is 
kérvényt írnak a hátralékos adók elengedése 
irányában.

A professzionista birkózó
világbajnokság döntői ma este 

kezdődnek
Egy hónapon át tartott kemény küzdelmek 

utón a professzionista birkózó világbajnoki 
torna megérett a végleges döntésre. A sorsdöntő, 
felette izgalmasnak ígérkező összecsapások ma 
este nyolc órakor kezdődnek a Beketov-cir- 
kuszban a következő párosítással:

Kőzépsulyban: Neström éSvédország)—Czája 
Gusztáv (Budapest), — Ferestanoff (Bulgária— 
Ivanoff (Bulgária) döntő mérkőzés és Tuoroff 
(Oroszország)—Grüneiscn (Svájc) döntő mér
kőzés.

Nehézsúlyban: Stecker (Lengyelország—
Welmura (Mandzsúria) döntő mérkőzés, — 
Kornatz (Németország)—Wildmann (Ausztria) 
döntő mérkőzés.

Az eddig lefolyt küzdelmek után a ranglista 
igy fest;

Kőzépsulyban: 1. Grüneisen (Svájc) 11 győze
lemmel, egy döntetlennel; 2. Ivanoff (Bulgária) 
II győzelemmel, három döntetlennel és egy ve
reséggel; 3. Angclescii (Románia) 11 győzelem
mel, két döntetlennel; 4. Ferestanoff (Bulgária) 
8 győzelemmel és két döntetlennel; 5. Neström 
(Svédország) 8 győzelemmel, két döntetlennel és 
egy vereséggel.

Nehézsúlyban: 1. Marlinnff (Bulgária) 9 győ
zelemmel és három döntetlennel; 2. Stecker 
(Lengyelország) nyolc győzelemmel és négy 
döntetlennel; 3. Wildmann (Ausztria) 8 győze
lemmel és három döntetlennel; 4. Kornatz (Né
metország) hat győzelemmel és négy döntetlen
nel; 5. Petcrson (Estország) és Welmura 
(Mandzsúria) 5 győzelemmel és két döntetlen
nel.

Atlétikai háziversenyek
A szép, verőfényes októbervégi vasárnapon 

két egyesületünk tartotta meg atlétikai háziver
senyét. A nagyobb érdeklődés a BBTE verse
nyét kísérte, ahol volt is héhány számban érté
kes eredmény.

A BBTE versenyének eredményeit
100 m. 1. Paitz 10 8 mp. 2. Minash 11-3 mp.

— 200 m. 1. Barsi és Szalay 22.8 mp. — 400 
m. 1. Farkas 52.4 mp. — 800 m. 1. Verböczl 
207.8 mp. — 1M0 m. 1. Zsitvay 4:25.4 mp. — 
110 m. gát. 1. Kovács 16.2 mp. — 400 m. gát. 
I. Kovács 61 mp. — Magasugrás. 1. Késmárki 
181 cm. 2. Kcrkavlts 174 cm. — Távolugrás. 1 
Korányi 646 cm. — Rúdugrás. 1. Buzinké? 340 
cm. 2. Tölgyes 330 cm. — Sulydobás. 1. Kovách 
1324 cm — Diszkoszvetés. I. Bertalan 4383 cm 
2 Késmárki 3816 cm. — Gerelyvetés. 1. Mekkái 
5070 cm.

Az FTC, házi versenyének eredményei:
100 m. I Vezér. 11 3 mp. — 200 m. 1. Hajdú 

22.6 mp. — 400 m. 1. Nagy 53 mp. i- #90 m 
I. Aczél 2 01.6 mp. — ZWO ni. 1. Mugyary 4:18.4 
mp. 2. Róna 4:18.6 mp — Távolugras. I. Somív 
680 cm. 2 Bán 639 cm. — Hármasugrás. 1 
Somló 1297 cm. — 110 m. gát. 1. Kertész 17 *7  
mp. — 200 m. gát. 1. Bérczy 26 mp. 2. Nyáry 
27.2 mp.

Dr. FÉNYES
Ms ét nemt-betwknek rendel étén o<*»

VII. Rákóosl.ut IS. I. «m. ••

KÜLFÖLDI SPORTNAPLÓ
Ladoumegue 2.23*6  mp-re javította az 1000 méteres 

síkfutás világrekordját
Pária, október 19. futás világrekordjának a megdöntését, ma

(A Hétfői Napló tudósitójának telefon
jelentése.) Csak két hete még, hogy Ladou
megue 3.49.2 mp-re javította Peltzer hosszú- 
életünek hitt 1500-as világrekordját. Most 
Ladoumegue ujabb világrekordjáról adha
tunk hirt. Miután a múlt héten eredmény 
telenül kísérelte meg az 1000 méteres sik-

Paolíno az ötödik menetben 
knock-outtal győzött

Páris, október 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je

lentése.) A baszk favágó hatalmas érdeklő
dés melett mérkőzött meg vasárnap este 
Maurice Griselle-ve\, a fiatal francia nehéz
súlyú ökölvivóbajnokkal.

Paolíno ezen a mérkőzésen bebizonyí
totta, hogy régi küzdöképességébő.l semmit

Vasárnapi futbaliesemények 
a külföldön
JUGOSZLÁVIA,

Vasárnap folytatták az országos jugoszláv 
döntő bajnoki küzdelmeket A tegnapi eredmé
nyek alapján a zágrábi Concordia van az élen. 
Az eredmények a következők:

Belgrád: Concordia (Zágráb)—Jugoslavia
2:2 (2:1).

Eszék: Hajdúk (Spalato)—Slavia (Eszék
2:0 (1:0).

Sarajevo: BSK—Slavia (Sarajevo) 0:0.
Egyéb mérkőzések:
Zombor: ZTK— Z. Sport 2:1 (0:0); Zombori 

Soko—Radnicski (Zenta) 6:1 (5:1).
Zenta: ZAC—Hódsági SC. 5:4 (1:3).
Verbász: Dulcis— Tri Zeezde (Apatin) 2:0 

(1:0).
Szabadka: A Bácska—Sand bajnoki derbi

mérkőzés eredeti terminusa november 9-ike 
volt, azonban az alszövetség határozata értel
mében a mérkőzést előrehozták s azt tegnap 
kellett volna lejátszani. Az előrehozatal okául 
az szolgált, hogy a Sand a szövetségi serleg
mérkőzések során van elfoglalva, s mór négy 
vasárnap óta halasztást nyertek a mérkőzései. 
A Bácska sérelmesnek találta az alszövetség 
határozatát és nem állt ki a tegnapi mérkőzésre. 
így a kínos incidens a szövetség elé kerül, mely 
végső fokon dönteni fog az érdekes ügyben. 
Egész Jugoszláviában nagy érdeklődéssel tekin
tenek a főszövetség határozata elé, hogy vájjon 
a szabályok szerint 3:0 arányban igazolják-e a 
mérkőzést a Sand javára, vagy pedig elrendelik 
a mérkőzésnek az eredeti terminuson, novem
ber 9-én való lejátszását.

Magyarország 
birkózóba jnokságai
Magyarország amatőr birkózóbajnoksúgait 

szombaton este a sportarénában, majd vasár
nap icggcl a sportarénában és a Beketow-cir- 
kuszban kezdték meg s a döntőkre vasárnap 
este került a sor, melyeket szintén a Bekelow- 
cirkuszban bonyolítottak le. A cirkuszt zsúfo
lásig megtöltötte a mintegy háromezer főnyi 
közönség, amely mindvégig gyönyörködhetett 
a szebbnél-szebb év izgalniasabbnál-izgalmasabb 
küzdelmekben. Különösen a nüribergi Rendel 
és fiz ujncsfi Imrik, valamint a nürnbergi Ilam- 
per és a szintén újpesti Finyák egymás elleni 
mérkőzése bővelkedett pompás változatokban.

Nagy tetszést aratott továbbá Szalay (MTE) 
és a rcsicai Schwirzenbeck küzdelme is, de a 
legnagyobb érdeklődéssel természetesen a 
Papp—Tunyogi meccs elé nézett a közönség, 
mely már az éjféli órákban került sorra. A kö
zönség végig kitartott s a legnagyobb elisme
réssel honorálta a nagyszerű fogásokat és tech
nikai produkciókat. Az eredmények lapunk 
zártáig a következők:

Pehelysúly: Bajnok: Fehér J. (FTC). 2. Ga
lambos (B. Vasutas). 3. Szalav (Herminámé
tól AC).

Nehézsúly. Bajnok: Radó (FTC). 2. Hirschl 
(Bécs). 3. Vargha (BSZKRT).

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

X Az Ambrosiana ujabb katasztrofális ver*-  
•ige*  Emlékezetes, hogy az Ambrosiana hatal- I 
más és végül is leküzdhetetlen akadályt jelen
tett a Köxépeurópai Kupában az Újpestnek. Az 
elmúlt héten Prágában a Sparta intézte el az in
kább szerencsével, mint tudással harcoló olasz 
•apátot. Hogy Újpesttel szemben mennyire a 

„zcrencsével harcolt az Ambrosiana. az kitűnik 
.őst már abból is, hogy az FC Torius vasárnap 

v.U arányú súlyos vereséget mért az olasz baj
nokcsapatra.

X A Vienna proflesapata Sopronban. Sop
ronból jelentik: A bécsi Vienna kombinált csa- 
nata vasárnap a Soproni FC amalőrcsapata el
len látszott s a mérkőzést 1:0 arányban meg
nyerte. 

ismét rohamot indított ellene és vállalkozása 
sikerrel járt:

Peltzernek 1926-ban St. Martin töltött 
aratott győzelme akialmával felállított 
2.25.8 mp-es világrekordját 2.23.6 . 

mp-re javította!

sem veszített.
Az ünnepelt világbajnok ellenfelét az 
ötödik menetben technikai knock-out

tal legyőzte.
A kísérő mérkőzések során Pladner le

győzte a belga Petit Biquet-t, az arab 
Alonso von Haeckc felelt aratott pontozásos 
győzelmet.

NÉMETORSZÁG.
Berlin: I. FC Nürnberg—Bftyreüth 10:0, Vik- 

toria—Herthe 3:2, Tennis Borussia—Spandauer 
SV 2:0, München 1860—DSV München 6:0.

ROMÁNIA
Kolozsvár: Az egyetemi sportegyesület, az 

Unlversitatea 10 éves jubiláris ünnepségeit tar
tották, mely alkalommal négyes körmérkőzést 
bonyolították le: Sportul Studentesc (Buka
rest)—Universifatea 3:1 (1:1). Románia—Poli-
technica (Temesvár 8:0 (4:0).Hétfőn a győzte
sek és a vesztesek kerülnek össze, amikor Ca- 
rol király is jelen lesz a mérkőzéseken.

Arad: ATE—AAC 0:0, AMTE—Unirea 7:2 
(5:1), Olympia—Glória 2:2 (l;0), Tricolor—
Voinca 3:2 (2:0).

Nagyvárad: Chrisana—NAC 2:2 (1:2), Mák- 
kahea—Egyetértés 2:2 (1:1).

Temesvár: Bánátul—Kadima 4:1 (3:0), Ki
nizsi—Gyapjuipar 1:0 (0:0).

Brassó: BMTE—Ivria 3:2 (1:0), Brasovia-s 
Victoria 3:1 (1:0).

AUSZTRIA
Bées: Rapid—Wacker 2:1; Vienna—Austria 

3:1; Floridsdorf—Slovnn 5:2; Admira—Nichol- 
son 3:1; WAC—WSC 4:2.

A második liga derbimérkőzésén a BrigittenaU 
1:0 arányban legyőzte a Hakoaht.

CSEHSZLOVÁKIA
Prága: Bohemians—Sparta 4:3 (3:1). Az

Ambrosianát verő Sparta veresége reális és 
meglepetés. — Slavia—Kladno 3:0 (1:0); Tep- 
lizer FK—Meteor 6:3; Nachod—Victoria Ziskov 
3:2.

X a Bírótestület rendkívüli közgyűlése. A 
BT vasárnap este tartotta rendkívüli közgyű
lését Schubert M. Ferenc elnöklésével. Az eL 
nökségböl rajta kivül még Ries István dr. 
ügyész volt jelen, egyebekben a közgyűlés tel
jes részvétlenségben zajlott le. Néhány szerve
zeti újítást határoztak el, igy javasolják a ren
des közgyűlésnek, hogy az eddigi harminckét 
budapesti és hat vidéki elektor helyett a jövő
ben húsz budapesti és hat vidéki elektor ve
gyen részt a választások előkészítésében. A sza
vazatképességet pedig a következőképpen mó
dosították: Minden rendes tag, aki két év óta 
fejt ki működést, annak egy szavazata lesz. 
Aki kél évnél hosszabb idő óta, de öl évnél 
rövidebb ideje rendes tag, annak kettő, aki öt 
évnél több, de nyolc évnél kevesebb, annak bá
rom, aki nyolc évnél több, de tiz évnél keve
sebb, annak négy és aki tiz évet meghaladó idő 
óta rendes tag, annak öt szavazat lesz a jövő
ben. Az állandó működést azonban megkíván
ják a rendes tagoktól a jövőben.

X Nemzetközi boxverseny Birsben. A Rcnz- 
cirkuszban folyó boxverscnyek során a cseh Na- 
votny és az osztrák Pospisil, valamint az oszt
rák Blahov és az olasz (Jodeleuncinl döntetlenül 
mérkőzött. A nap főeseménye, a cseh Nekolny 
és az osztrák Fraberger meccse kiütéssel s cseh 
boxoló javára végződött.

X MAC-MHC 8:2 (1:1). Gyephokl. A MAC 
ezzel az első helyre került s a bajnokság való
színű győztese lesz. Gólütők: Ghillány (2), va
lamint Miklós, Már ff y, Helnrtch.

X A« első némel mezei verseny. Karlshortból 
jelentik: Vasárnap délután mintegy halkilomé- 
terez távon rendezték meg az első népet mezei 
futóversenyt. A versenyt Kohn SCC nyerte 18:374 
mp-es idővel. 2. Engertb BSC, 3. Göhrt PSV.
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