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Vasárnap újabb 65 halottat 
hoztak fel a haláibányábó!
Edílio már kilencven holttest fekszik kiterítve, de egyre szaporodik a iriedrichsiall 

hányarohhanás áldozatainak száma - Félelemtől őrjöngő asszonyok és 
gyermekek szivetténő jelenetek között váriák a hireket

Saarbrücken, okt. 26.
(A Hétfői Napló tudósilójának telefonje

lentése.) Egész Németország gyászol: a 
friedrichstliali borzalmas újabb bányasze
rencsétlenség hire mélyen megrendítette az 
egész országot. A német birodalom minden 
sarkában lázas izgalommal lesik a híreket, 
amelyek SaarbrückenbÖl érkeznek. Sajnos, 
ezek a hirek a legpesszimistább találgatá
sokat is fölülmúlják:

a maybachi haláltárnából ugyszólván 
egyetlen ember sem menekült élve.

Az első nap 19 halottjának napfényre ho
zatala után, a mentés második napján,

vasárnap reggeltől estig 65 újabb szén
né égett, agyonzuzott, felismerhetetlen- 
séglg összeroncsolt bányász holttestet 
hoztak fel az összeomlott tárnák mé

lyéből
a mentőexpediciók.

A friedrichsthali bányaigazgatóság szék
házának nagy tanácskozási termében

84 egymásmellé fektetett holttest 
várja a felravatalozást.

Kilencven kiterített holttest
A sarbrückeni kórházban vasárnap hat 

súlyosan sebesült bányász halt meg, ugy 
hogy

a katasztrófa okának megállapítása 
halálos áldozata van.

A mentési munkálatok ugyan egyre foly
nak még, valószínűtlen azonban, hogy élő 
embert ki tudnak szabadítani a poklok mé
lyéből. A bányaigazgatóság tagjainak véle
ménye szei int

legalább harminc holtlest fekszik még 
az összeomlott tárnák melyén.

A Saarvidék szénmedencéjében jóval a 
háború előtt óta nem volt ilyen nagyarányú 
szerencsétlenség. A Maybach-tárnában 
1907-ben volt utoljára bányalégrobbanás, 
amelynek következtében akkor 150 bányász 
vesztette életét. Most folyik annak megálla
pítása, hogy vájjon

ml okozhatta a szombati katasztrófát.
A szerencsétlenség a 9. számú bányászcso
portot érte és minthogy ennek ellenőrző 
tisztviselője is a bányában tartózkodott a 
szerencsétlenség idején és igy a csoport 
vezetőjével együtt ottveszett.

A katasztrófa okának megállapítása 
nagy nehézségekbe ütközik.

Az első hirek szerint az esti turnussal 
a bányába összesen 778 bányász szállt le. 
akik közül 687 a robbanás után idejekorán 
menedéket keresett magának. Kilencvenegy 
ember azonban hennrekedt r. lámában. \ a- 
sórnaprn jebban kialakulhatod azonban a 
szcrcncsélienség kópé és az a fellevés lát
szik valószínűnek, hogv

még mindig harminc bányász <an az 
összeomlott tárna mélyében.

Miután kizárt dolog, hogy közülük egyetlen 
egy is életben van.

a robbanás halálos áldozatainak száma 
120-ra tehető.

A versaillesi békeszerződés értelmében a 
Saar-vidék bányái 1935-ig francia ellen
őrzés alatt állanak, ugy, hogy a bányák élén

Jajveszékelő anyák és gyermekek
Szivettépö jelenetek egész sorozata játszó
dik le. A saarbrückeni mentők egyik osz
taga a bánya bejáratánál teljesít szolgálatot 
és egymásután téríti magához a borzalma
san jajveszékelő anyákat, gyerekeket, fele
ségeket. akik mind a hozzátartozójukat si 
ratják. |

Egymásután ájulnak el a nők, 
nem egyet kórházba kell vinni, mert az 
idegláz annyira elhatalmasodott rajtuk. A 
tárnából érkező kimerült bányászokat kö
rülfogja a tömeg és kérdésekkel rohanja 
meg.
A szerencsétlenség okainak kutatásánál 
legvalószínűbbnek az a feltevés látszik, 
hogy

a bányalég nyomán keletkezett légnyo
más felkavarta a tárnák mélyén lévő 

szénport és azt meggyujtotta.
A robbanás ereje olyan heves volt, hogy 
emberderék vastagságú faoszlopokat gyufa
szálként tört ketté. A térdig érő szénporban 
igen nehéz a mentés munkája, mert 

kibírhatatlan a hőség.
A borzalmas hőség a bánya külterületére is 
kiterjed, ugy, hogy egyes részeknek a meg-

Fegyelmit indítottak a Társadalombiztosító 
egyik számvizsgálója ellen, mert Kovrig Béla 
egyetemi előadásaira hallgatókat toborzott

Milyen pénzUM ak.rt. tjje'nl ko»é?4l ««»*£'••  b’i",í'sl köl,,é'"!i'

A mull Mh.n tárgyalta a budapesti büntető 
törvényszék nngy érdeklődés közepette Ai/rim 
Lajos egyetemi tanár rágalmazás! pőrét. Alig 
simultak el a hullámok ezen szokatlan ügy kö
rül. nmikoi a inni nnpon nyilvánosságra került 
az a rendkívül érdekes hir. hogy

az Országi)*)  Társadalombiztosító Intézet
nél hasonló llgyb.n folytatnak vizsgálatot. 

Ismeretes, hogy Kovrig B< In. n Társadalombiz
tosító Igazgatóin egyszersmind magántanára a 
közgazdasági egyetemnek, ahol tórsaoplompoli 
(lkai és srociólpolilik .i előadásokat tart.

A legutóbbi napokban mcgielent az a hir 
hogy Kovr'g Bélát a közgazdasági egyetem nyil 
vános rendkívüli tanárává nevezik ki és meg fog 
válni a Társadalombiztosító igazgatói állásától.

Ezt a klncte -íst mindenki természetesnek ta

mindenütt francia vezetők vannak
A francia bányahatóságok minden fel

világosítást megtagadnak, 
hivatalos közleményt még egyáltalán nem 
adtak ki. Egész Németországban óriási a 
felháborodás emiatt és a lakosság német 
vizsgálóbizottság kiküldését követeli 

közelítése lehetetlen. A Maybach-tárna kör
nyékén 29 — 30 fokos meleget mutat a hő
mérő. Valósággal meztelenre vetkőzve ha
ladnak előre a mentöexpcdició '’mberei, 
akik

egymásután hódúnak meg a térdig érő 
szénporba ágyazott, borzalmasan össze
égett holttestekben. A szerencsétlen em
berek testéről teljesen lemállott a bőr, 

agnoszkálni ugyszólván lehetetlenség őket.
A sötétség beálltával katonai autókon ho

zott reflektorokat gyújtanak meg s azoknak 
fényénél folyik tovább a mentés munkája. 
Borzalmas látványt nyújtanak az elégett és 
megfulladt emberek holttestei, amelyeket 
végeláthatatlan sorban hoznak ki a halál
tárnából. A városka utcáin mindenütt

síró, jajveszékelő bányászasszonyok, 
bányászanyák 

vánszorognak hazafelé.

Veszélyben a mentőexpedicíó
Elpusztult férjük, fiuk életben maradt 

bajtársai támogatják őket. Míg van llá:, 
amelynek halmija ne lenne, A késő éjszakai 
órákban elhatározták, hogy  

dr. Szeless Pál számvizsgáló
lálni. mert hiszen tudvalevőleg Kovrig Béla ki
váló képzettségű szociálpolitikus cs igy magán- 
tanári képesítése után szinte önként adódik, 
hogv amennyiben n közgazdasági egyetemen a 
szociólpnlitikni katedra betöltésre kerül, arra 
Kovrig Béla lelni a legkomolyabb jelölt

Ezzel n hírrel egyidejűleg azonban nz Orszá
gos Társadalombiztosítóban nz elnökség kezde
ményezésére dr Steless Pál számvizsgáló el
len vizsgálat indult meg

Azzal vádolták. Iicgv a Társadalombiztosító 
több fialni Ihzlvh élőjét, akiknek megfelelő 
képrshé’ük vall, b’zonyos fdsőbb utasító*  ra 
saló hivatkozással. ’..*nrútl!ng  arra kért, 
hogy Iratlrozzanrl*  be Kovrig béli .‘ondó 
zalra éa jelezte, hejtj. a beirat ás költségeiről 
és a tandíj Átéléséről ő fog gondoskodni. 

a friedrichsthali bányarobbanás halot
tast hétfőn délután fogják éltem, lni.

A temetés napján az egész Saarvidék bá
nyáiban megáll a munka. A bánya-ok tíz
ezrei, valamennyien elzarándokolnak a te
metésre, hogy megadják az utolsó végtisz- 
lésséget a munka frontján hősi halált halt 
bajtársaiknak ..

A késő éjszakai órákban az •» megdöb
bentő utasítás érkezett a bánya vezetőségé
től, hogy

a mentési munkálatokat azonnal meg 
kell szüntetni, mert a mentőcxpedicló 
tagjai számára életveszéllyel jár, ha 

újra leszállnab a tárna mélyébe.
A friss levegőt pumpáló szerkezetek 

ugyanis megrongálódtak a robbanás 
következtében és minden pillanatban vár
ható lehet az, hogy teljesen felmond Ak 
a szolgálatot. így a még erősen gáztartal nu 
járatokban ii mentöexpcdició tagi.* ’ ’’ 
könnyen életüket veszthették volna.

Vasárnap éjfélkor adták ki véf’-’ az «’*•*  
hivatalos jelentést, amely 88 halottiul és 
21 életveszélyesen sulyos sebesül’r.".? bc^'él. 
A hivatalos jelentés is hangsúlyoz, i azon- 
ban, hogy

a tárnák mélyén egyelőre még megkö
zelíthetetlen holttestek fekszenek,

amelyeknek száma niég ismeretlen.
Briand külügyminiszter a francia köztár

saság nevében részvéttáviratot intézett Sir 
Eric Milton lordhoz, a suarvidéki vegyes 
koinisszió elnökéhez. Ugyancsak részvét
táviratot küldött Ilindcnburg német köztár
sasági elnök is.

Ez az állítólagos felszólítás baráti körben, 
egy budai vendéglőben való cgyiiíllét alkalmá
val történt volna. Dr. Szeless Pál felszólításáról 
és különösen a költségek viselésére vonatkozó 
Ígéretéről az egyik tisztviselő jelentési teli felel
tessenek, mire tudomást szerzett nrról a Tár- 
sndohimbizlosHÓ elnöksége is.

Elrendelték tehát n fegyelmit mcgilöző 
vizsgálatot dr. Szeless Púi ellen és különö
sen azt akerfák tisztázni, hogy a szám
vizsgáló kinek n pénzéből akarta klflze’nt 

kollégáinak behatási diját és tandíját.
Tcrii’észctcscn n vizsgálat mcgindíléiAn nagy 

feltűnést kellett a Tórsndnlomhizlosííó Intézet 
tisztviselői körében Mindenki nz Ailám-iigy 
megismétlésére gondolt és maga nz elnökség ia 
mindenképen ki akarta deríteni, hogy vájjon dr, 
Szeless Pál
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kllftl kapja azokat a költségeket. amrlyrkrt 

kollégáinak kilátásba helyezett.
A vizsgálat vezetésével dr. Magyar Gyula se-, 

gédtilkArt hízták rr.eg, a kihallgatások még foly
nak. értesülésünk szerint azonban Itt megis
métlődik nz Adóm tanár perében Ismeri lény, 
hogy dr. Szelest Pál

nem aknr számot adni arról, 
hogy vájjon miből fizette volna a beiratást költ- 
*éget és a tandíjat.

Természetesen a beiratkozásra felhívott tiszt
viselőknek semmi bánlódásiik nem lehet és nem 
lesz, mert hiszen ők csak passzív szereplői en
nek nz egész esetnek. I)r. Szeles*  szerepe azon
ban még nincs teljesen tisztázva, bár Informá
ciónk szerint az Országos TúrMidnlombiztositó 
Intézet xcmmlcsctrc xem jogosult arra, hogy 
tistl viselőjét étért a ténykedésére fegyelmi bün
tetéssel sújtsa.

A Héffíi Napló munkatársa kérdést intézett 
ebben nz ügyben Horváth Istvánhoz, n Társa
dalombiztosító (delnőkéhez, nki kijelentette, 
hogy a: ügyet egyáltalában nem Ismeri, mert 
n vizsgálat tekintetében

he elnökség magának tartotta fenn az In
tézkedést

és igy nz nem tartozik nz ő hatáskörébe.
Dr. Papp Géza államtikár akihez szintén 

kérdést intéztünk — kijelentette munkatár
sunknak, hogy a vizsgálat valóban megindult 
ebben at ügyben. Á vizsgálat lefolytatásával 
megbízóit dr. Magyar Gyula titkár még nem 
terjesztette be jelentéséi, de különben is ebben 
nz egész ügyben nz elnökség fog Intézkedni.

— Annyi bizonyos, — mondotta Papp Géza 
államtikár — hogv a ügy természete kizárja 
aXI. hogy bárkivel szemben is fegyelmi vétséget 
állapíthassanak meg. De különben is az Ügy 
annyira jelentéktelen, hogy kár róla beszélni 
is.

Információnk szerint az ügyben
a végső szót Huszár Károly, a Társadalom

biztosító elnöke fogja kimondani.
Arról is van információnk, hogy Kovrig Béla 
igazgató

semmiféle kapcsolatban nem állott ezzel az 
üggyel.

Sőt, mint más oldalról, de beavatott helyről 
értesülünk, dr. Szeles*  Pálnak kollégáihoz in
tézett felhívása és ígérete félreértésen alapult.

Dr. Szeless Pál tulajdonképpen arra buzdí
totta kollégáit, hogy írnlkozzanak be Kovrig 
Béla valóban értékes s tudományos előadá
saira. Azt a meggyőződéséi is kifejezte kollégái 
előtt, hogy a továbbképzésnek ezt nz elisme- 
résreméltó tényét, miután u hivatásuk körében 
és szolgálatuk értékesebbé tételére történik, fel- ’ 
lebbvalóik elismeréssel fogadják és mivel tu
lajdonképpen a Társadalombiztosítónak tesznek 
szolgálatot, mód lesz talán arra, hogy nz inté
zel, a költségeket akár rendkívüli segély, vagy 
más elmen kiutalja részükre.

A Társadalombiztosító tisztviselői körében 
nagy érdeklődéssel és izgalommal várják, hogy 
Huszár Károly elnök, miként fog dönteni a 
vizsgálat ismertetett adatai alapján Szeless Pál 
számvizsgáló sorsáról.

gondolok erre a nemzetre. A legjobb kíván
ságokkal vagyok eltelve Magyarország iránt, 
figyelemmel kisérem jövendő sorsát és bi
zalommal nézek ennek az életerős nemzet
nek jövő prosperitása elé.

Talán még többet is mondott volpa Buti- 
ler WrighC de a vonat már indulóban volt, 
amikor fellépett feleségével és két kis leá
nyával és kedvenc skót foxterrierjéyel 
együtt a hálókocsi lépcsőjére és onnan in
tett szívélyes üdvözletei a buc.suzásra meg
jelenteknek.

Az amerikai követ Triesztben száll ha
jóra és onnan megy Washingtonba, majd 
rövid ott tartózkodás után uj állomás
helyére, Montevidióba.

Tranzitvámraktárunkon tároló. Romn^uT' 
szánt nagyobb tétel szebbnél 
keleti szőnyegeket vevőnk át 
vette és igy azoicat - egyenkint I. 
minden elfogadható áron ? 
Ugyanott: Műtárgyak, '

Régiségek,

•n árusig

Bútorok.
Antikart R.-T

(Igazgató: klernberg Z.j| *
UH.. Doil-tiica 81.™.: J.ios-nn’ta

Kedden reggel érkezik 
Ankarába Bethlen István gróf 

miniszterelnök

Huszonkét baiotua van 
a Baden 9őzös_jgvuzásának 
Gyftzfitt a brazíliai forráslápra, Presto elnököt intern^ 

Bcrln, október 26,
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelentése.) A Rio de Janciróhól érkező jelen, 

lések u brazíliai polgárháború ujabb szenzációs részleteiről számolnak be. A forra. 
dalom szerte az egész országban győződéi r.eskcdik. Sao Paolóhan is győzött a fórra- 
dalom és ezzel Sao Paolo állam és a fővárosa is a forradalmárok kezére került. Ju' 
Ibis Presto elnököt interná-ták. Megdöbbentő hírek érkeztek a Baden gőzös sorsáról 
amelyet a copacabanai erődítmény ütegei ú'yntüz alá vettek. A Mamburg-Anierlkal 
Hajózási Társaságnak ezt a gőzösét több gránát találta. Az első hírek csak sebesül- 
lekről számoltak be. Vasárnap azonban megérkezett Berlinire a hir, hogy az ágyu. 
zásnak áldozatul cselt a Radon gőzös 27 utasa, azonkívül 25-en súlyosan, 23-an pedig 
könnyebben megsebesültek. A német követ sürgősen interveniált az uj kormány igái- 
ságiig}'miniszterénél.

Hétfőn délután érkezik vissza Budapestre
Bethlen István gróf miniszterelnök, aki 

tudvalevőleg szombaton délután utazott el 
Ankarába, a török kormány meghívására, 
vasárnap délben belgrádi tartózkodása után 
Szófiába érkezett. A bolgár halárig elébe 
utazóit fíudnay Lajos szófiai magyar követ 
és vasárnap délben a miniszterelnököt Szó
fiában a pályaudvaron Buroff bolgár kül
ügyminiszter fogadta, a bolgár külügymi
nisztérium sajtófőnökével együtt, majd on
nan Bethlen István gróf a magyar követ
ségre Imjtatotl, ahol megszállott és vasár
nap este utazott el Konstanlinápolyba, 
ahová hétfőn délelőtt 10 óra 45 perckor 
érkezik meg.

A hétfői napot a miniszterelnök Kon
stantinápolyban tölti, ahol a polgármes

ter dezsönét nd tiszteletére.
Hétfőn este utazik tovább Ankarába, 

ahová kedden reggel 9 órakor érkezik 
meg.

A megállapított program szerint Bethlen 
István gróf miniszterelnök Csáky István 
gróf külügyminiszteri sajtófőnökkel együtt 
a keddi, szerdai és csütörtöki napot tölti 
Ankarában, ahol a török államfő, Kernül 
pasa is fogadni fogja.

A miniszterelnök különben résztvesz a 
Kcmál pasa hétéves államfői jubileuma al

kalmából tartandó nemzeti ünnepségeken is.
Olt tartózkodása alatt fog eldőlni az, 

hogy visszafelé utazása alkalmával találko
zik-e Szófiában a bolgár kormány tagjaival, 
— akik most a bolgár király esküvői ün
nepségein vesznek részt — ugy. hogy még 
teljesen bizonytalan, hogy a miniszterelnök 
jelen alkalommal tcsz-e hivatalos látogatást 
a bolgár fővárosban.

A megállapított program szerint a mi
niszterelnök jövő hétfőn délután 4 órakor 
érkezik vissza Budapestre.

Gróf Bethlen István miniszterelnököt 
szombat délután 4 óra tiz perckor, amikor 
keresztül utazott Szabadkán, a pályaudva
ron számos belgrádi és szabadkai hírlapíró 
várta az állomáson, akik megkérték gróf 
Csáky István külügyi sajtófőnököt, tolmá
csolja a magyar miniszterelnök előtt azt a 
kérésüket, hogy adjon részükre Jugoszlá
viába való érkezésekor nyilatkozatot.

Gróf Csáky István előadta n hírlapírók 
kérését gróf Bethlen István miniszterelnök
nek, aki általa kijelentette, hogy nem tar
taná ildomosnak, ha abban a pillanatban, 
amikor átlépte a jugoszláv halárt, akár po
litikai vagy más nyilatkozatot tegyen.

A miniszterelnök vonata húsz percnyi ott 
tartózkodás után továbbrobogott Bclgrád 
felé.

Tisztességtelen verseny 
keletkezett a Máv. facsavar

szállítása körül
A Tábla megbélyegezte azt az eljárást, hogy egyik gyár 

a másik vevőkörét figyeltesse

Sohasem felejtem el a magyarokat
— mondotta a búcsúzó amerikai követ

Érdekes tisztességtelen verseny-ügyben 
hozott elvi jelentőségű itéllct a tábla Simay- 
lanácsa. A pert Konkoly Elemér dr. utján 
Bálint Géza facsavargyáros indította a Bu
dapesti Facsavar-, Vas- és Fémárugvár IU. 
ellen. Bálint Géza keresetében elmondotta, 
hogy az alperes gyár vezetősége megbízta 
néhány alkalmazottját, hogy üzletét figyel
jék és a megbízottak

lesbe álltak, figyelték a raktárt, 
az árukihordókat, elkísérték azokat a ve
vőkhöz és igy puhatolták ki vevőköréi.

Az alperes csavargyár védekezésében azt 
állította, hogy közérdekből figyelte a Bá
lint-cég kihordóit, mgrt a cég az. Államvas
utaknak naponta nagymennyiségű

külföldi csavart szállított belföldi áru
ként.

márpedig a közszállitási szabályzat szerint 
külföldi árut szállítani tilos.

A törvényszék cl is utasította Bálint Gé
zát

keresetével, azzal az indokolással, hogy a 
flgyeltetés utján megtudott üzleti titok fel
használás hiányában nem ütközik a tiszt- 
lességtelen verseny fogalmába.

Fellebbezés folytán a tábla elé került az 
ügy, amely az első bíróság ítéletét megvál- 
toztatla és az alperes facsavargyár cselek
ményében

megállapította a tisztességtelen versenyt, 
és esetenkint kiszabandó pénzbírság terhe 
mellett kötelezte, hogy tartózkodjék Bálint 
Géza üzletének és lakásának flgycltetésétól,

Az elvi jelentőségű ítélet szerint már 
maga a cselekmény is tisztességtelen, meri 
az alatlomban való figyeltetése

a kereskedelmi erkölccsel össze nem 
egyeztethető.

Nem volt'elfogadható az alperesnek az a 
védekezése, hogy a figyelletcst közérdekből, 
a közszállitási szabályzat kijátszásának 
megakadályozása érdekében tette, mert erre 
módja lett volna olyképpen is, hogy 

akár a MÁV-nál, akár a kereskedelmi 
miniszternél panaszt tesz.

Az erkölcsi kár iránti keresetével a tábla 
csak azért utasította cl Bálint Gézát, meri 
a facsavargyár a figyeltetés utján megtudott 
üzleti titkot a maga előnyére nem használta 
fel.

Vasárnap délután utazott el Budapestről
Butlcr Wiight, budapesti amerikai követ, 

aki 1027 j'imus 8-án jött az amerikai kor
mány megbízott iáként Budapestre, közel 
három és félévi budapesti tartózkodása 
után, vasárnap délután Ó óra 20 perckor a 
trieszti gyorsvonattal

elhagyta a magyar fővárost.
Bucsuzásánt a Délivasut várótermében meg
jelentek Angelo Botfa pápai nuncius vezeté
sével a Budapesten székelő összes külföldi 
követek, követség! • titkárok feleségeikkel, 
hogy búcsút vegyenek a diplomáciai testü
letben előkelő szerepet betöltő amerikai kö
vettől és családjától.

Horthy Miklós kormányzó képviseletében 
Scholtz Andor folyamőrkapitány vett bú
csút az amerikai követtől és felesége részére 
hatalmas virágcsokrot nyújtott ól. A minisz
terelnökség képviseletében bárciházi fíárczy 
István államtitkár hatalmas piros-fehér-zöld 
csokrot nyújtott ál Buttler Wright feleségé
nek, akiknek búcsúztatására megjelentek 
még Walkó Lajos külügyminiszter, Bud 
János kereskedelmi miniszter. Khuen-Hé- 
derváry Sándor gróf meghatalmazott mi- 

'itiadű laitösoin
Bimbó-utca 1-3-5. sz.

(Hzcmbon a Statisztikái Hivatallal)

egy 3*  óh 5-szobás lakás hallal, 
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Elégana kivitől I OIcbó bérek Bővebbem 
hcly8zmcf^ag^elefononAut2ü8-2ti ,

niszter feleségeikkel, továbbá Perényi Zsig
mond báró, a Nemzeti Szövetség képvisele
tében, valamennyien pompásabbnál pom
pásaid) virágcsokrokkal halmozták el a kö
vet feleségét. Apponyi Albert gróf megbí
zásából a Külügyi Társaság nevében fíadi- 
sics Elemér búcsúzott el az amerikai kö
vettől és a magyar közélet vezetői közül ott 
volt még Samarjav Lajos, a MÁV elnöke is.

Közvetlen az elindulás előtt érkezett meg 
hatalmas virágcsokorral Bethlen Margit 
grófnő, a miniszterelnök felesége, aki 
ugyancsak szívélyesen elbúcsúzott a távozó 
amerikai követ tői.

Buttler Wright és felesége közvetlen egy
szerűséggel búcsúztak el a megjelent előke
lőségektől, majd mikor a vonat 
jelezték,

az amerikai követ fogadta a 
Napló munkatársól.

akinek a magyar nemzet részére 
kező búcsúszavakat mondotta:

— Lehetetlen, hogy Magyarországot ugy 
hagyjam cl. hogy könnyek ne tóluljanak u 
szemembe. Szivem tele van szeretettel Ma
gyarország iránt és sohasem felejtem cl a 
magyaroknak azt a szívélyességét, azt a 
nagyrabecsülését, vendégszeretetüket, -bizal
mukat, amelyet a magyar társadalom min
den rétege részéről tapasztaltam 
országon, ugv érzem, ’ ’ 
különbség nélkül, szivébe fogadott 
természetes, hogy mindig csak

indulását

Hétfői

a követ-

Magyar
mindenki, osztály- 

és Igv 
szeretette'

Svájci, holland és amerikai 
pénzajánlatok érkeztek 

a Városházára
A fővárosi kölcsöntárgyalások egyelőre 

megakadtak, fíeményi Schneller Lajos, a 
Községi Takarék vezérigazgatója, aki né
hány héttel ezelőtt Londonban járt, ahol fő
városi beruházókölcsön plaszirozásáról tár
gyalt, londoni utjának az eredményéről bi
zakodó nyilatkozatokat tett. fíeményi 
Schneller Lajos vezérigazgató londoni tár
gyalásai tehát a beruházókölcsön felvételé
nek az előkészítését célozták, de volt ennek 
a londoni útnak egy’ konkrét eredménye is. 
A Hétfői Napló munkatársa ugyanis illeté
kes városházi körökből ugy értesült,’ hogy

Reményi Schneller Lajos vezérigazgató
nak sikerült félmillió fontos jelzálog
kölcsönt szereznie, sőt c kölcsönnek na

gyobbik felét már haza Is hozta.
Községi Takarék vezérigazgatója három-X Községi Takarék vezérigazgatója három

százezer fontot, vagyis 8.ÍOO.OOO pengőt 
hozott Londonból és ezt a pénzt építkezni 
szándékozóknak adják ki jelzálogkölcsönök 
formájában. A tél folyamán még 200.000 
fontot utal át a londoni Ilambros-csoport 
a Községi Takaréknak, ugv, hogy összesen 
14 millió pengő áll majd rendelkezésre, 
amit teljes összegében az építkezési tevé
kenység fellendítésére fognak felhasználni

A Városházán egyébként közölték a Hét*  
fői Napló munkatársával, hogy

az elmúlt napokban különböző pénz- 
ajánlatok érkeztek a fővároshoz.

/gg például hollandi, svájci, sőt anicrikfli 
kölcsönajánlat is érkezett. Ezek az ajánla
tok általánosságok között mozognak, yagji*  
nem jelölik meg azt a célt, amire az ajánlat
tevők a kölcsön felhasználását engtae- 
lyezni szándékoznak. A Városházán moj 
vizsgálják át ezeket az ajánlatokat, amelyek 
meglehetősen szigorú feltételeket szabna*  
meg. Általános az a vélemény, hogy GW1* 
ajánlatot sem szabad visszautasítani a le
tételek szigorúsága miatt, hanem valamen? 
nyi ajánlattevővel tárgyalásba kell bocsa*'  
kozni és meg kell kísérelni a feltételek cny 
hitesét.

Ugyanilyen természetű bölcső na jánlaty
kot kapott a kereskedelmi minisztérium 
Ezek az ajánlatok az uj Dunahidak mtf 
építésére, valamint a ceglédi vasútvonal 
emelésére vonatkoznak.

fcsináltasson magának dunnájából 
pehelypaplant, m-' “

PiumaPapiangyír, Belvárosi vaszonfiru Rt. Brokátaclycmből AfcQí tP
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— Mn délben dönt n főváros a HÉV W*í*  
váltásáról. A Helyiérdekű Vasutak megvált* ” 
tiak ügye ma délben döntő fordulóponthoz 
kezik. Kozma Jenő elnök lésével hétfőn délc<" 
tartja ülését a Városházán az uj ajánlat tW 
vizsgúlasúra kiküldött szőkébb bizottság és *'  
illetékes körök — értesülésünk szerint - 
lényegesen redukált — mintegy 4-4 milhó Pc"- 
Kővel mérsékelt — feltételek mellett most n”r 
javasolják az ajánlat elfogadását. Az előled”'- 
lés még a hét végén n közlekedésügyi 
jövö héten a törvényhatósági tanács ele »cr ■
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FraSfs*  fiiWás százados
■ megmielifeezto 

a kannal urtság itálalát
Uádöis Ptntái*  de^eneráüsása méaii felmentess kén

Egy budapesti betörőbanda 
sorra fosztogatta a balatoni 

parti villákat
(A Hétfői Napló tudósitójától.) A pester

zsébeti katonadráma ügyében — mint is
meretes — pénteken hirdetett Ítéletet a 
honvédtörvényszék. Pintér András száza
dost tízévi sulyos börtönre ítélte, havonként 
egyszer kemény fekhellyel, kenyérrel és víz
zel, azonkívül azzal a szigorítással súlyos
bítva, hogy minden év május 14-ik napján, 
amikor a revol veres- dráma lejátszódott, 
Pintér András sötét zárkába zárandó.

Az ítélet kihirdetése nagy szenzációt kel
tett a tárgyaláson jelen volt magasrangu 
katonatisztek között. Pintér ellen ugyanis 
gyilkosság és függcleinsérlés injait emelt 
vádat Barkányi örnagyügyész és az első 
vádért kötéláltali halálbüntetés jár, a má
sodikért agyonlövetés. A honvédtörvényszék 
azonban — a felolvasott indokolás szerint 
— tényként megállapította, hogy Pintér 
erősen felindult állapotban követte el tettét 
és az orvosszakérlők szerint a különben is 
degencrált ember a cselekmény elkövetése
kor csak csökkent mértékben volt beszá
mítható. Ezért a honvédtörvényszék eny
hébben ítélte meg Pintér András tettét.

Amikor Kovács Béla százados-hadbíró, 
tárgyalásvezető végzett az ítélethirdetéssel, 
megkérdezte Pintért Andrást:

— Megértette az ítéletet?
— Igen — válaszolta halkan Pintér.
— Fellebbez vagy tudomásul veszi?

EStiint Budapestről 
a körözött Bittner József 

bankár felesége
Nagyszabású bűnüggyé dagadt a I.iberty-bankház 

összeomlása
Három nappal ezelőtt pattant ki a Teréz

köruti Lfbcr/.y-bankház botránya és azóta 
szünet nélkül, szinte éjjel-nappal folyik a 
rendőri nyomozás az ügyben, amely egyre 
nagyobb arányúvá dagad. A megszökött két 
igazgató, Madarász János és Bittner József 
ellen elfogatóparancsot adtak ki a hatósá
gok, rádión is körözik őket, azonban mind- 
ezideig sikerült elrejtözniök búvóhelyükön, 
noha a rendőrségnek az a gyanúja, hogy — 
pénzük nem lévén — messzire nem szök
hettek és valószínűleg a környéken bujkál
nak.

Bittner Józsefnek a felesége Is eltűnt a 
fővárosból

és valószínűnek tartják, hogy férje után 
ment.

Október
27. 

hétfő
A jó tündér

28. 
kedd A szent láng
29. 

szerda A jó tündér
80.

csütörtök A. szent láng
81.

péntek A jó tündér
November 

1. 
szombat

A jó tündér

2.
vasárnap

d.o. Mackó urtl Kalandjai 
d.u. Takslts Alléé 
este A tó tündér

8.
1 hétfő A jó tündér

Pintér nem válaszolt és a kiállott izgal
maktól a vádlottak padjára zuhant.

— Három napi gondolkodási ideje van a 
törvény szerint — szólt most Kovács tár
gyalásvezető a vádlotthoz.

— Tisztelettel bejelentem — állott fel a 
védő — három napon belül nyilatkozunk 
az Ítéletről.

Hétfőn jár le a háromnapos gon
dolkodási idő. A védő hétfőn Írásban 
nyújtja be a honvédtörvényszéknek az íté
letre vonatkozó megjegyzéseit, amiket Pin
tér Andrással szombaton hosszasan meg
tárgyalt.

Ügy Pintér András, mint védője fellebbe
zéssel el a honvédtörvényszék Ítéletével 
szemben. A védelemnek ugyanis az az ál
láspontja, hogy Pintér András százados az 
orvosszakértők véleménye szerint csak 
csökkent mértékben volt beszámítható, ezt 
a bíróság is magáévá tette és ezért az ítéle
tet tulszigorunak tartja. /\ védő az orvos
szakértők elfogadott szakvéleményén felül a 
bizonyítási eljárás során előadott tanúvallo
másokra és egyéb bizonyítékokra hivat
kozva, azon az állásponton van, hogy Pin
tér András degeneráltsága folytán büntető
jogilag nem vonható felelősségre és ezért 
felmentését kéri.

Miután az ügyész is fellebbezett az ítélet 
ellen, Pintér András bűnügye hamarosan a 
honvédfőtörvényszék elé kerül.

Közben egyre-másra. szinte percenként 
futnak be a főkapitányságra az újabb felje
lentések csupa kisexisztencla részéről, akik 
rendszerint utolsó értékes darabjukat adták 
át a bankháznak megfelelő kölcsön remé
nyében és ezek

a féltett holmik három-négy kézen ke
resztül vándoroltak zálogba, vagy ke

rültek eladásra.
Most már kétségtelenül megállapította a 
rendőrség, hogy a megszökött két igazgató 
szoros összeköttetésben állott mindazokkal 
az obskúrus személyekkel, akiknek ügyei az 
utóbbi időben zálogkölcsön-ügyekkel kap
csolatosan nyilvánosságra kerültek és két
ségtelenné vált az is, hogy

egy .nagyszabású, szerteágazó bűnszö
vetkezet garázdálkodott hosszú ideig a 

fővárosban,
azzal a célzattal, hogv a megszorult szegény 
embereket kiforgassák vagyonuk utolsó 
roncsából is.

Vasárnap délelőtt 
újabb tíz feljelentés érkezett 

a Lfbertp-bnnkház tulajdonosai ellen, úgy
hogy most már a lelkiismeretlen „banká
rok" által okozott kárösszeg

meghaladja a harmincezer pengőt.
A szerteágazó bűnügyben tovább folyik a 
nyomozás és a legújabb nyomozási eredmé
nyek alapján biztosra vehető, hogy több 
újabb gyanúsítottja lesz az ügynek. A főka
pitányságon vasárnap délelőtt tanácskozás 
tolt a nagyszabású bűnügyben és az illeté
kes tényezők ugy döntöttek, hogy teljes 
eréllyel kell végigcsinálni a nyomozást 
hogy egyszersmindenkorra vége legyen an
nak a garázdálkodásnak, amely

a megszorult emberek százait károsí
totta meg

és amely nemcsak a fővárosból, hanem a 
vidékről is számos áldozatot szedett.

Siófok, október 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon jelen

tése.) A Balaton melletti községek csendörőr- 
scihez egyre nagyobb számmal érkeztek az 
utóbbi hetekben feljelentések, amelyek arról 
számoltak be. hogy

sorra fosztogatják a balatonpartl villákat.
A följelentések szerint Siófokon, Bogláron, Lel
tén, Fonyódon, Világoson és Balatonberényben 
foszlottak ki több villát és minden elmozdít
ható holmit magukkal vittek a betörök.

A esendőrség nagy eréllyel látott hozzá a 
nyomozáshoz, amelynek során megállapította, 
hogy nem helyi betörők garázdálkodnak a ba
latoni villákban, hanem

egy jól megszervezett budapesti betörő
banda látogat cl a balatoni fürdőhelyekre.
A széleskörű nyomozás mindaddig nem veze

tett eredményre, amig
egy véletlen nem leplezte le a balatoni 

villák vakmerő betörőit.
Néhány nappal ezelőtt történt, hogy a balalon- 
világosi vasúti állomáson Gáspár József állo
másfőnöknek föltűnt, amint egy jól öltözött 
férfi és egy elegáns hölgy több hatalmas bőrön

Négyszázezer pengőt 
sikkasztott és megszökött 

egy ékszerügynök
Országszerte keresik a szökevényt

Nagyarányú sikkasztás ügyéhen inditotla 
meg a nyomozást a budapesti főkapitány
ság.

Néhány nappal ezelőtt megjelent a fő
kapitányságon Bieuenstock Henrik éksze
rész és feljelentést lelt ügynöke: Ziemlicli 
József ellen. Bicnenstock elmondotta a fő
kapitányságon, hogy

Zicmlich hosszú idő óta állt szolgál
tában 

mint ügynök és utazó és főleg az volt a 
megbízása, hogy a nyári hónapokban az 
előkelő fürdőhelyeken megjelenve, ékszer- 
lárgyakat adjon cl a fürdővendégeknek. 
Ziemlicli hosszú ideig pontosan teljesítette 
a kapott megbízásokat. Legutóbb azonban 
B’enenstock hiába várta vissza ügynökét, 
akit

közel félmillió pengő értékű ékszertár- 
gyakkal Püstyénbe küldött.

A budapesti rendőrség megindította a 
nyomozást és megállapította, hogy Ziemlich 
tényleg meg is fordult Pöstyénben, ahol 

Á U.AAhÓViAGA^ Bt EPÉT 
Országos íérfiruha- és szövetakció 

őszi férfi knmgarn év seviot, tiszta gyapjú öltönyszövet, 
eredeti magyar gyártmány, melynek kiváló minőségé ért a legmesszebb
menő felelősséget vállaljuk

részlettizetésre I’ 18.—, készpénz ellenében P 16.20 
Férfi zakóöltöny fenti szövetekből saját szabóságunkban
mérték után készítve elsőrendű szabás gondos kidolgozás teljes 
felelősségünk melleit

részletfizetésre P 110.—, készpénz ellenében P 102.— 

a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási 
Szövetkezete ruházati áruházai:

Budapest, V., gróf Tisza István-u. 18, IX., Mester-n. 15/17 
Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza,

Pécs, Szeged, Székesfehérvár.

döt ad fel személypoggyászként a Budapest- 
nagykanizsai személyvonaton. Az állomásfőnök
nek gyanúsak voltak a hatalmas bőröndök, a 
ezért érintkezésbe lépett a lepsényi állomás
főnökséggel, amelyet arra kért, hogyha a két 
utas a poggyászokkal egyiitt Lepsénybe érke
zik, vizsgálják meg a bőröndöket. A lepsényi 
esendőrség vizsgálta át a bőröndöket, amelyek
ből

egymásután kerültek elő az értékosebbnél- 
értékesehb lakberendezési tárgyak.

A csendőrök csakhamar rátaláltak arra a fér
fira és nőre, akik a bőröndöket feladták. A 
férfi Mazuler József budapesti fényképész
segédnek mondotta Aiagát, a nő pedig Béres 
Margit budapesti háztartásbeli leány nevén 
igazolta magát. Mazulert és a társaságában lévő 
nőt clőállitották a csendőrségen, ahol rövid 
vallatás után beismerték, hogy egy jól megszer
vezett betörőtársasággal ők fosztogatták a ba- 
lalonparti 'villákat.

Eddig húsz rendbeli betörést Ismertek be, 
bűntársaikat azonban nem nevezték meg. A lep
sényi csendőrség most átiratban kérte a buda
pesti főkapitányságot, hogy indítsa meg itt is a 
nyomozást.

azonban csak rövid ideig tartózkodott. Pös*  
lyénből Sátoraljaújhelyre ment és ott 

sikerült is értékesítenie az ékszereket.
Zicmlich a nála levő néhány darab arany
órát és briiiiáns karkötőt eladta Grossmann 
Bertalan sátoraljaújhelyi ékszerésznek, a 
pénzzel azonban nem számolt cl és

a kapott 405.000 pengőt saját céljaira 
fordította.

& © y s ss ®
Miután Zicmlich József budapesti lakásán 

nem volt megtalálható, a főkapitányság a 
sátoraljaújhelyi törvényszékkel egyidőhen 

elrendelte országos körözését.
Rádión keresik most a megszökött sik
kasztó ékszerügynököt, akinek személvlcirá- 
sát a környező országok bűnügyi hatóságai
val is közölték. A rendőrségen bíznak ab
ban, hogy a nagyösszegű sikkasztás tettese 
hamarosan kézrekerül.
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Gazolt, azután touáhiirouogott 
esv részeg sofőr

ft rondörség elfogta és letartóztatta
A Lchcl-ulcúban szombaton reggel súlyos 

au lógázolás történt. A Bp. 18-611. rend
számú autó, amelyet Székéig József huszon
ötéves sofőr vezetett, elgázolta Kolcszrir 
Gyula gyári munkást, aki súlyos sérülése
ket szenvedett. A gázoló sofőr

megállás nélkül (ovúbbrobogott 
és csak nngynehezen sikerüli a rendőröknek 
a robogó autót feltartóztatni.

A súlyosan sérült munkást a mentők a 
kórházba vitték, a gázoló sofőrt pedig, aki 
szemmcHálhalóan

részeg volt.

kocsijával együtt bekísérték a főkapitány
ságra.

Székely József sofőr a főkapitányságon 
váltig tagadta, hogy a gázolást ő követte 
volna cl. Az autósznkérlők azonban csakha
mar megtalálták a kocsin azokat a sérülése
ket, amiket a gázolás okozott a karosszé
rián. Ennek alapján

a konokul tagadó sofőrt előzetes letar
tóztatásba helyezték

gondatlanságból okozott súlyos lestisérlés 
miatt és átkisérték az ügyészség fogházába

Másodszor is rabló járt 
a hattyu-utcai trafikban

Pöihösy Gézáné trafikjában két hét alatt két rablótámadás 
történt — Az első támadót elfogták, a második elmenekült

A LEGSZEBB TANGÓ

A Ifatlvu-iitca 7. számú házban özv. Pöl- 
hösy Gézáné trafikjában néhány béltel ez
előtt vakmerő rablótámadás történt; egy 
munkanélküli fiatalember leütötte a tra- 
flkosné leányát és nagyobb összeget rabolt. 
Szombaton este

ujabb rablás történt ugyanebben a tra
fikban.

Kilenc óra tájban megjelent az üzlethelyi
ségben egy 38—i0 év körüli lilvatalnokkül- 
sejti férfi és öt Memphist keit. Amikor a 
cigarettákat átvette, 20 pengőssel fizetett. A 
traflkosnő a 20 pengőt otthagyta az aszta
lon és visszaadott 19 pengő 70 fillért. Mi

Vasárnap sikkasztás miatt 
letartóztatták Pest vármegye 
volt szegényíígyí előadóját

P.iccliíaífo Emil dr. elsikkasztotta 
az árvízkárosultak számára gyűjtött pénzt

Vasárnap délelőtt a főkapitányságon sikkasz
tás büntette minit előzetes letartóztatásba he
lyezték Pest vármegye egyik volt tisztviselőjét, gél József-körut 20. s; 
szegényügyi előadóját, nki az árvízkárosultak 
részére cgybegyűlt pénzből nagyobb összeget 
sikkasztott.

A különös ügyben Pest vármegye vezetősége 
telt bűnvádi följelentést. A panasz

dr. P.icchhiITo Emil
harminchat éves vármegyei tisztviselő ellen irá
nyul, akit hetekkel ezelőtt fegyelmi ulon távo- 
liiotlak cl u vármegye liszlikaiál.ól Pacchiaffo 
n megyénél mini

szrgényügyl előadó 
fcljesitcl-t szolgálatot és amikor fegyelmi ulon 
toriént 'eltávolítása után megindult a rovnneso- 
lás. meglepetésszerűen kiderült, hogy a szegény
ügyi előadó több mint

háromezer pengőt 
sikkasztott cl azokból az összegekből, amelye
ket a pestmegyei árvízkárosultak részére kel
lett kezelnie.

Mikor a „jóbarár vezérigazgató miatt 
hatszáz család elveszti a kenyerét

Az Újpesti Posztógyár leállásának kulisszatitkai
I 350 szövőszékkel, apprcturával, festődével és 
| négyszázötven magynr munkással kezdte 

meg a gyár a munkát.
A kezdőt hizlaló volt. A jó és olcsó szövetek 
Kedvelt cikkei lellek a kereskedőknek nemcsak 
Magyarországon, hanem egész Középenrópában. 
Az eladásokul egy D. Goldmann nevű osztrák 
ur végezte, aki a bécsi Wollmaren Verkauf A. 
G. vezérigazgatója. Goldmann, mint Knufmaii
nak. n Mauthner müvek vezért|Hjzga lójának 
testi-lelki jóbarátja nyerte cl ezt a kitűnő ál
lást és ez okból htt ő n külföldi elárusítója a 
magyar kéz. k munka jónak.

A konjunktúra idején a gyúr másik tulajdo
nosa. a cseh Unió Bank hnllgalóság tudomásul 
vette Goldmann kinevezését és szótlanul tűrte, 
hogy Goldmann állandóan

óriási províziókat vágott zsebre a gyár ter
hére.

De jött a gazdasági leromlás. Tömegesen jöttek 
nz inzolvcneiák ugy itthon, mint külföldről. A 
múlt éviién már súlyos deficit jelentkezeti, ami
nek okál főleg Goldmann tulmngas províziói- 
bán lállák a csehországi bank revizorai.

Ar Unió Bank Prágába hívta Veigel Ottói, 
nki hetekig tartó tárgyalások után azzal jött 
haza, hogy a bank hajlandó szanálni a vállala
tot, de csak abban az esetben, ha

Gohlmann elhagyja állasát

Furcsa, a maga nemében páratlan története 
van nz Újpesti Posztógyár megszűnésének, amely
nél nem annyira a rossz gazdasági viszonyok 
játszottak közre, hanem a szép eredménnyel 
dolgozó gyárat Kaufmann urnák, a Mauthner 
Tcxtiimüvck vezérigazgatójának „baráti szere' 
tete" kényszcritelle arra, hogy megszűnjék és 
hat száz emberrel növelje a: állástalanok szo
morú seregek

őz Cgvkori újpesti Kopcczky posztógyár évek
kel ezelőtt n csehországi Unió Bank I ilajdonába 
ment út, majd később ölven százalék erejéig 
érdekeltséget vállalt abban n szomszédos Mandi
ner Textilmüvck i$. Magyar mérnököket, tiszt
viselőket és munkasokat alkalmazlak a gyár
ban, amely Újpesti Posztógyár Rt. név alatt 
meg is kezdte működését. A posztógyár élére 
a csehországi bank részéröl Veigel Ollót, a 
Mauthner müvek részéről pedig Sladter Félixel 
Allilollák nz érdekellek. 
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I megnézni a DADDjHIIQ ,Arn„
F MAr cta»te r» napig ÜÍFjUU? E4VW felléptével.

elölt még a férfi zsebretelle volna a vissza
járó pénzt, két Trabuccó-szivart is kért. 
Abban a pillanatban, mikor a traflkosnő 
hátrafordult, hogy a szivarokat átadja, a 
férfi

felkapta az aprópénzt és a 20 pengőst 
is és kirohant a trafikból.

A megkárosított traflkosnő segélykiáltá
saira a Ilattyu-utca népe üldözőbe vette a 
menekülő tettest, azonban eredménytelenül. 
Az ismeretlen férfinek

sikerült elmenekülnie
és most a rendőrség városszerte keresi.

A feljelentés alapján megindult a főkapitány
ságon a nyomozás és Pacchiaffot vasárnap reg- 

' ’' ' ’ ‘ izám alatti lakásáról
előállították

a rendőrségre. A főkapitányságon eléjetárták n 
vármegyei házivizsgálat és a rendőri nyomo
zás eredményeit és ennek alapján a bűnös útra 
tért szegényügyi előadó

beismerte.
körülbelül háromezer pengői 
gondjaira bizolt jólékonycélu

hogy valóban 
sikkasztott a 
összegekből.

Beismerte, hogy az összeget apróbb tételek
ben sikkasztotta el egy esztendő leforgása alall 
és azzal védekezett, hogy rendkívül .

el volt adósodva
és a sikkasztott összegekkel kínos tartozásait 
akarta törleszteni. Védekezését természetesen 
nem fogadták el, sikkasztás hüntette miatt 

letartóztatták
és vasárnap délután átkisérték az ügyészség 
fogházába.

Fábián Béla
szólalt fel. aki hosszasabban ismertette a dug- 
segé.lyek rendszerei, amelyet tarthatatlannak 
tart, minthogy szerinte a mostani rendszer tel- 
'•ességében tarthatatlan.

A Demokrata Párt vasárnap délelőtt az 
angyalföldi Terézvárosi filmszínházban is tar
tott választási gyűlést.

♦
Vasárnap délelőtt a Friedrich-féle keresztény 

ellenzéki párt a Kinizsi-utca lő. számú házban 
lévő moziban tartotta nagygyűlését. Dcckcrt 
Albert, Rcncze András. Obernylk Béla, Kellner 
István. Takács István dr. és Weisz Konrád 
után Friedrich István kijelentette, hogv teljes 
erővel s minden alkotmányos eszközzel hata
lomra tör. A dolgozók nevében ő akar a Belli- 
len-kormány bukása után kormányozni.

Vasárnap délután négy órakor a kelenföldi 
Sósfürdőben, a rossz idő dacára körülbelül 
kétszáz választópolgár jelent meg a keresztény 
ellenzék nagygyűlésére. Friedrich István beszé
dében a kérlelhetetlen harcot hirdet le a mos- 
leni rendszerrel szemben a választók nagy lel
kesedése közepette. Tóth Gábor plébános 
gyújtó hatású beszéde után Kovács András. 
Nagy István és Draskóczy László szólaltok fel. 
összetartásra szólítva fel a kereszténv ellenzék 
választóit, mire a nagygyűlés Friedrich István 
lelke*  ünneplésével véget ért.

A III. kerületi ürömiuteni kullurházban a 
Keresztény Községi Pórt vasárnap délelőtt 
nagygyűlést tarlóit, amelyen dr. Gajda Béla 
és dr Szokolay Antal cspercsnlébénos beszé
dei után Wolff Károly szólalt fel. aki azt han
goztatta. hogy a Kereszténv Községi Párt, 
amely az elmúlt évtized alatt ezreknek szerzett 

síuiumanii cn?ngy>n ■iihshi . '-cn veret, nem fog pihenni addig, amig minden
és Stadler Ignzgnló, aki többek közöli Görög | 'eresztény magyar meg nem találta a boldogu

A „Zweí Hcrzcn“ nagy 
beszélő- és éneklő-részek. - 

MA PREMIER!
országgal egy oly kriminális üzletet kötött, ho^y 
azzal közel ő/szózezer pengős kárt okozott1 a 
gyárnak, szintén távozik a vállalat éléről. A 
Mauthner müvek vezérigazgatója azonban egy
szerűen kijelentette, hogy

fí ragaszkodik Goldmannhoz
és inkább likvidálja a gyárat, semhogy 
Goldmannal szakítson.

Budapesten
teresiK a csornai svfiHost.

akt Két Baraiiáua! ama barátságos borozgatás után 
agiroimrio Huener fai nazmiRoeot

Érdekes átiratot intézett a soproni rend
őrség a budapesli főkapitánysághoz, amely
ben egy veszedelmes gyilkos kézrekeritését 
kéri. Mint megírtuk, néhány nappal ez
előtt borzalmas gyilkosság nyomára buk
kantak Csornán. A község határában a me
zőre igyekvő munkások kora reggel

vérbefagyva, holtan találták Hupber 
Pál községben gazdálkodót.

A feje szinte a felismerhetetlenségig össze 
volt roncsolva és testén is számos ülés és 
rúgás nyoma látszott.

A megindult rendőri nyomozás megálla
pította, hogy Hupber Pál előző este Vörös 
József. Kovács Gyula, Kovács József és Or
bán József nevű társaival együtt távozott el 
a helybeli vendéglőből, hogv haza menjen. 
Alig értek azonban a község határába, a 
Hupber Pál tanyája fele vezető útra, mikor 
a társaság tagjai között veszekedés kezdő
dött.

A veszekedés során Vörös József és tár
sai keritéslécekkel, karókkal és akinek már 
szerszám nem jutott, ökölcsapásokkal

addig ütlegelték a szerencsétlen em
bert. amíg nz holtan össze nem rogyott.

Választói gyűlések
a tővárosban

A Nemzeti eDmokrata Párt vasárnap 
előtt két helyen rendezett nagygyűlést.

A Budai Vigadóban Hann Arnold ny. állam- 
titkár elnököli a nagygyűlésen és megnyitó 
beszéde után Vőrösváry Miklós törvényható
sági bizottsági tag. Nagy Lajos dr., a Hegy
vidéki Demokrata Párt elnöke, majd

Bródy Ernő
szólalt fel, aki Bethlen István gróf miniszter
elnök azon kijelentésével foglalkozóit, hogy 
nem akar forradalmat és nem akar diktatúrát. 
A Demokrata Pártnak sem ez kell, hanem vá
lasztást sürget.

Pakots József
felhívta a miniszterelnököt, aki tegnap Anka
rába utazott, hogy utazzon egyszer Csonka- 
Magvarországba is és nézze nieg ennek a pol
gárságnak az életét. Végét kell mór vélni a 
mostani állapotoknak és a polgárság köteles
sége, hogy arra nz útra térjen, hogy végre 
Riidapest polgárságának jogait kell érvényre 
•altatni a fővárosban.

Végül

főszereplőivel. Magyar

CÁRITÓL
így történt azután, hogy Kaufmann direktor 

baráti szcretcle miatt hatszáz család elveszítette 
kenyerét...

Mór állnak a gépek, a négyszázötven munkást 
szélnek eresztették. Csupán a tisztviselők vég- 
zik még a felszámolásnak részükre kétségbe
ejtő, de Kaufmann vezérigazgató urnák közöm
bös munkáját. ..

Természetesen a vad ^éjszakai dulakodás 
nem folyt le simán és Hupber segítségért 
kiáltozott. A segélykiáltásokra hamarosan a 
helyszínen termett Ccitlag József éjjeli őr, 
aki szét akarta a verekedőket választani. 
A támadók ekkor az éjjeli őr ellen fordul
tak, aki kénytelen volt a túlerő elöl meghát
rálni. Amig aztán az éjjeli őr segítséget 
hozott,

ITupbert agyonverték társai.
A támadók közül a két Kovács testvéri és 
Orbán Józsefet elfogta a csornai rendőrség,

Vörös Józsefnek azonban sikerült ke
reket oldania.

A soproni rendőrség átiratában azt jelen
tette a budapesti főkapitányságnak, hogy a 
szándékos emberölés bűntettével és hatói 
sági közeg elleni erőszakoskodás vétségé
vel vádolt

Vörös József tudomása szerint a fővá
rosban bujkál.

Vörös József személy leírását még a mai 
nap folyamán kiadták a detektiveknek, akik 
erélyes nyomozást kezdtek meg a bestiális 
gyilkos felkutatására.

lását Utána dr. Toperczer Akosné beszélt, majd 
dr. Csilléig András hangoztatta, hogy a keresz
tény pártban minden keresztény vallásfeleke
zetnek tömörülni kell.

♦
A népligeti vendéglőben vasárnap délelőtt 

Fehér Béla elnöklésével az egységes polgári 
párt választói gyűlést tartott, melyen Payr 
Hugó és Hatolkay Kázmér szólaltak fel és 
hangoztatták a X. kerület speciális kívánságait 
a fővárossal szemben.

♦
á magyarországi szociáldemokrata párt va

sárnap délelőtt négy helyen tartott választói 
gyűlést. A Lágymányoson, a Nap mozgóban 
dr. Győrky Imre beszélt és éles szavakkal os
torozta a városházi uralmat. A hegyvidéki párt
szervezet kékgolyó-utcai gyűlésén Kéthly Anna 
a munkásasszonyok súlyos helyzetét ecsetelte. 
Felszólalt még Katona Sámuel törvényhatósági 
bizottsági tag. A Haller-utcai Szabadság
mozgóban Propper Sándor és dr. Révész1 Mi
hály. n Krisztinavárosban dr. Ránóczy László, 
Kéthly Anna és Propper Sándor beszéllek

Erősen csökkentik 
a közmunkaváltságot
Tudvalevőleg a kormánypárt agrárképviselöi- 

nck régi kívánsága az. hogy különösen n vidéki 
lakosságra nagy terheket jelentő közmunkavált- 
súgót a kormány csökkentse.

Rttd János kereskedelmi miniszter erre vonat
kozólag szakértckezlctet hívott össze, amelyen a 
különböző szakférfiúkon kivül résztvetlek Szabó 
Sándor dr., Rottlik József, Marschall Ferenc és 
Ivády Béla országgyűlési képviselők is.

Információnk szerint, a szakérlekezletcn ki
mondották,

hogy a küzmiinknyúltségot általánosságban
30 százalékkal fogják csökkenteni.

Ez a mérséklés még nagyobb méretű lesz, eb 
sősorban azoknál, akik egv vagy kétszobás ház 
után teljesítenek közmunkaváltságot, mert ezek
nek az elfogadott javaslat szerint ezután évente 
egy nap lesz a közmunkaváltságiik. Különös 
tekintettel lesznek még azokra, akiknek csak 
egy pár lovuk van, vagy akiknek csupán igás- 
lovnik vannak. Ezek — a tervezel szerint — még 
a .'10 százaléknál is magasabb engedményben ré
szesülnek. _________________ ______

BMI jrerceliazas 
Szí. isM-teieoen 

t’Altíy térrrtl tartató Szt. Endrei HIÍV, 
Szt (stvAn-telep AllomAs, Kiépített 
kertváros, ollem’ Iskolával. lAaftva, 
kitűnő levonó és víz

TeiKeü se m 
27 pengős réSZÍSíre 
Fcgiató nincs

Heveimébe a Anljitk iJ'nest rtunanarti 
kertvA osn ik telkeit, közmüvekkel. 
KtvlnráíM nrosi ek'ust küld és leivb 
lé?o«lte.s' ad Epllö és l arcellAzó R T. 
Újpest, Beniczky-nc a 3 Te'. í»<0—'4 
•< - 3 lg. Várost Iroda V . EzebadsAr- 
fér 7. I. em. >-3. 1-3-fg és ö-7-lg 
' aaArnap 9—t-íg.
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Meggyilkolta a szeretőiét ts gyermekét, hogy ne keiden tartasdiiat fizetnie
Árainkat leszaiiiiottuk!

’ujtani. hogy szövet-, 
DICSŐD szerezze be.

Csurgó, október 26. 
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je

lentése.) Megdöbbentő bűntény ügyében fo
lyik a nyomozás Somogy hárságy községben. 
A soniogyhárságyi csendőrségre névtelen fel
jelentés érkezeit nemrég, amely elmondotta, 
hogy Fáth József 35 esztendős vendéglős 

meggyilkolta barátnőjét, Horváth Kata
lin 32 esztendős leányt és annak né

hány hónapos gyermekét.
A névtelen feljelentés alapján a csendőrség 

megindította a nyomozást és megállapította, 
hogy Fáth József vendéglős, aki nős ember 
és öt gyermek apja, viszonyt kezdett Hor
váth Katalinnal. A szerelmi viszonynak kö
vetkezményei lettek s Horváth Katalin ál
dott állapotba került. Miután a leány gyer
mekét megszülte,

követelte, hogy Fáth József tartásdijat 
biztosítson maga és gyermeke számára.

tartásdijért beperelte Fáth Józsefet.
Néhány héttel ezelőtt tűzte ki a kaposvári 

bíróság a gyermektartási per tárgyalását, 
amelyen azonban Horváth Katalin nem je
lent meg. A nyomozás eddigi megállapításai 
szerint Fáth József, hogy a tarlásdijtól meg
szabaduljon.

közvetlen a tárgyalás előtt, meggyilkolta 
a leányt és a gyermeket és holttestüket 

elásta.
Ezekután előállították a csendőrségre Fáth 
Józsefet, aki tagadta a gyilkosságot. A su
lyos bizonyítékok alapján azonban

a csendőrség a vendéglőst letartóztatta s 
beszállította a kaposvári ügyészség fog

házába.
Most a csendőrök különböző helyeken ása
tásokat végeznek, hogy felkutassál: Horváth 
Katalin és a kis gyermek holttestét.

| A vendéglős letartóztatása és a kipattant

Mindenkinek módot akarunk nyu; 
selyem- és bársonyszükségletét C

Ez ma hazafias kötelesség!

hihetetlen*Öicsönadjuk  el
Káhánv tájékoztató ár

| selymek es Bársonyok | [ Szöveieü

A vendéglős azonban nem akart tudni volt i bűncselekmény az egész megyében nagy fel
barátnőjéről és gyermekéről, mire a leány I tűnést és megdöbbenést kellett.

Száznyolcvan betöréses
lopást ismertek be a dél
baranyai rabló cigányok

bélésselycm nehéz minőség P 

crepe de chine .,y.m r

Crepe de chine s”, 
crepe sunerlor :.°.s 
Crepe satin 
msselyem rima . >■ 
seorgeüe selyem . _ >. 
GcröhálFSGEíy ........
mmtes cordbarsony , 

rs Mawarsony 
minden létező színben ................................... I’

1.98
4.60
9.80
6.80
9.60
3.90
5.90
2.90
3.30
6.90

llfii habatheime
KUlonféie 

ruhahelmfih 
Sötétkék és fekete 

hadat- és kesziíim- 
szoveteh _____ .
Sötétkék és fekete

aös ruhaszövetek t' 5.90 

syapiu georgette
< unlnsz les. mi den színben

Feríiszüveteít
garantált i. inúségek .. .. _

16.

6.80

14.

___ p

p ie.-

Huszonkilenc községet raboltak végig
Pécs, október 26.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Hosszas 
hajsza után a csendőrség négy cigányt fo
gott el, akik lopásaikkal és rablásaikkal 
állandóan izgalomban tartották egész Dél- 
baranyát.

Mintegy három hónap óta Pécs környé
kén, sőt egész Délbaranyában napirenden 
voltak a betörések. A betöröbanJa különö
sen a kisebb falvakat és az uradalmakat 
látogatta. Nem egyszer megtörtént, hogy 
éjszaka a borjukat, teheneket kivezették az 
istállóból, sőt elkölötték a lovakat is. A még 
mezőn lévő terményt leszedték, aminthogy 
nem kímélték a szőlőt sem és nem egy táb
lát teljesen leszüretellek. Tizenegy falu 
csendőrsége hajszolta hónapok óta ered
ménytelenül a tolvajokat és már-már ugy 
látszott, hogy véglegesen sikertelen marad 
munkájuk, amikor két nappal ezelőtt a

bükkösdi csendőrőrs a falu határában 
gyanúsan viselkedő cigányt fogott el: 
szerint Bogdán Sándort, Bogdán Lajost, 
Bogdán Józsefet és Kalányos Józsefet.

Bekísérték őket a pécsi ügyészségre és 
itteni kihallgatásuk során aztán kiderült, 
hogy elfogatásukkal

a reltcget délbaranyai rablóbanda ke
rült rendőrkézre.

Szombaton, a késő esti órágban fejezték be 
az ügyészségen a 
akik

eddig összesen 
lopást ismertek 

kilenc község
Arra vonatkozólag, hogy a rablóbanda 

többi tagja ki volt, a cigányok megtagadlak 
minden felvilágosítást, csak annyit ismerlek 
be, hogy cinkostársaik A!agyarbolynál állí
tólag átszöktek Jugoszláv területre.

négy 
név-

négy cigány kihallgatását.

száznyolcvan betöréses 
be. A lopásokat huszon- 
területén követték cl.

A lelki botbüntetést és a politikai 
tordizmust támadták a szónokok 

a Nemzeti Szabadelvű Párt nagygyűlésén
A Nemzeti Szabadelvű Párt vasárnap délelőtt 

tartotta a Pesti Lloyd nagytermében kereskedői 
nagygyűlését, amelynek tárgya a kormány 
dasági programjának megvitatása volt. A 
kadó cső eilenére a nagy termet

zsúfolásig megtöltötte a közönség.
Tizenegy óra után néhány perccel 

Madarassy Beck Gyula báró, 
a Kereskedelmi Csarnok elnöke nyitotta meg a 
nagygyűlést. Beszédében a sulyos gazdasági 
krízist a mérges gázhoz hasonlította, amely 
mindenhová behatol. A gazdasági válságnak el
sősorban a kormány szerencsétlen politikája az 
oka. Csak radikális, gyökeres változásban látja 
az ország megmentésének lehetőségét.

Utána
Baracs Marcell

állott fel szólásra.
— A miniszterelnök azt mondotta, — kezdte 

beszédét Baracs — hogy legyünk óvatosak a 
I bírálatban, mert egy éles bírálat alkalmas arra,

gaz- 
sza-

7.80
5.60
22.

Kü?Cufia?t?a íOgjllEl llinni. hogy ezen kizárólagosan finom anyagok 
iegoicsoooan nasonn oasaroiataicuti

HEMZETIRUHAHAZ
E38jn>/4F>tEST, nAKÖCZI-UT 7 (Pannonia-szálló mellett)

Az országnak nem jótékonykodó kormányra van 
szüksége, hanem olyanra, amely dolgozik és 
munkát teremt. A polgárság kénytelen nézni, 
hogy adófillérciből a Filmipari Alap például öl 
esztendő alatl hárommillió pengőt költőit el 
minden eredmény nélkül. Az uj Rókus-kórházra 
nem telik, de a Károlyi-palotát megvásárolták 
és nem tudják, mit csináljanak vele. A válasz
tások idején

a kormány megvalósítja a politikai fordlz- 
must és százszámra gyártja az egységes 

politikusokat.
Nagy Andor tőzsdetanácsos után

Sándor Pál 
mondott nagyhatású beszédei, ő

Rassaybon látja egyedül a kibontakozás 
útját.

Tiltakozik a miniszterelnöknek azon beállítása 
ellen, hogy az ellenzék demagogizál, mert az 
ellenzék soha nem Ígért olyasmit, amit nem tel
jesíthet. Bethlen elmondotta beszédében, hogy 
ő volt az, aki az országot a legválságosabb hely
zetből kivezette, arról azonban elfeledkezik, 
hogy a diktatúra irányában vezette az egész 
parlamentet. Mert amig szolgabirák és forgalmi
adóellenőrök léteznek, a változás eredménye 
nein bizonyít semmit.

A Nemzeti Szabadelvű Párt jól sikerült nagy
gyűlését Madarassy Bcck Gyula báró zárta bo 
néhány szóval.

Tömeges sulyos 
széngázmérgezési okozott 

az eldugult kályhacső

hogy felforgassa a társadalom rendjét. Én azt 
mondom, hogy az. ami felforgathatja a mai 
rendet, nem más, mint maga a mai rendszer. 
A bírálat jogához ragaszkodnunk kell, meri 

bírálat nélkül nincs élet és nincs haladás.
A kormány, mini az ujzélandi maorik, akik ér
téktelen holmikat teszbek meg szentségnek, 
tabunak kiáltja ki a maga rendszerét. Én ezzel 
szemben arra az álláspontra helyezkedem, ame
lyet Apponyi Albert fektetett le választóihoz in
tézett mai levelében. Ha Apponyi Albert kétség
beesettnek látja a mai helyzetet, nincs több 
szóra szükség.

Balkányi Kálmán, az OMKE igazgatója a 
kormány adózlatási rendszerét lámadja. Fischer 
Ödön, a Cobden-Szövctség elnöke azt hangoz
tatta, hogy

a szegedi ünnepségek mellett nagy fájdalom 
az, hogy még mindig érvényben van a lelki 
botbünletés, még mindig érvényben van a 

numerus clausus.

Tömeges széngázmérgezési esethez hív
ták vasárnap a mentőket, a Toldy Ferenc- 
utca 76. számú házba. Ebben a házban több

tömegiakás
van s ezek egyikében történt a tömeges 
széngázmérgezés. A szoba lakói közül haj
nali hat óra tájban valaki arra ébredt, hogy 
rettenetes

széngózszag terjeng
a szoba levegőjében.

A felriadt lakó gyorsan ablakot 
de a szoba lakói közül ekkor már

nyitott,

heten eszméletlenül feküdtek.
A mentők Sélyes Dénes munkást és felesé
gét, Hajdú Lukács munkást és feleségét, 
Szabó Domonkos munkást és feleségét sú
lyos gázmérgezéssel a Rókus-kórházba vit
ték. Állapotuk

életveszélyes.
A rendőri nyomozás megállapította, hogy a 
lömeglakás lakói az este befütöttek és az 
éjszakai órákban

a vaskályha csöve eldugult
és ez okozta a széngáz keletkezését.

Heves választási küzdelem 
a regöcei kerületben

magyar szinusz
Minden este fél 9 órakor

A GYÖNGE NÉNI
a legnagyobb párisi és a 

legnagyobb budapesti 
vlgjátékslker

37 — 4 5. előadás

llss

Baja, október 26.
fA Hétfői Napló kiküldött tudósítójának 

lelefonjelentésc.) Láng János, a regöcei ke
rület kereszténypárti képviselője, mint isme
retes, lemondott mandátumáról és a MÁV 
igazgatóhelyettese lesz. A gazdátlanul ma
radt regöcei kerületben megindult a válasz
tási agitáció, amelynek során Láng helyébe 
Wild József volt nemzetgyűlési képviselőt 
jelölték hivatalos kereszténypárti program
mal.

Wl'dnek azonban komoly ellenjelöltje 
akadt dr. Mojz.es János bajai ügyvéd 
személyében, aki ellenzéki programmal 

lépett fel.
Wilden és Mojzesen kivül még hét ellen
jelölt próbálkozott, vasárnapra azonban 

mind a heten visszaléptek s most már 
csak Wl’d József és Mojzes János 

maradtak a küzdelemben.
A regöcei választókerület hét községből 

áll és 7300 szavazó dönti el. kié legyen a 
mandátum. A községek lakói legnagyobb
részt föidmivesek és kisgazdák. A hét köz
ségből négy szinmagvar falu, mig hármat 
németajkú lakosság lakja. Már vasárnap, 
amikor Wild József és Mojzes János végig- 
iárlák a községeket, megállapítható volt, 
hogy

a választók nagy lelkesedéssel fogadták 
az ellenzék jelöltjét.

Ma, hétfőn kezdődik meg az ajánlások 
összegyűjtése s

a választást november 9-én tartják meg.
Az eddigi jelekből következtetve, igen heves 
választási küzdelemre van kilátás a regöcei 
kerületben.

Mojz.es
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HÍREK
23 lakó felmondott - 

a 24-dik lakónak
A bíróság elutasította 
a keresetet, mert csak 
a háziúr mondhat lel

Páratlanul érdekes lakáslelmondási port tár 
rynlt tegnap nz I—Hl. kerületi járásbíróságon 
Csillag Benő járásidról

Gerger János a Csalogány-utca 37. számú 
ház egyik lakója volt az alperes, inig

r felmondási keresetet nem a háztulajdo
nos, hanem a húz huszonhárom lakója 

adta be ellene.
A lakók előadták n keresetükben, hogy Cer- 

ger és hozzólnrlozói hangos botrányokat okoz
nak é» háborítják a Csalogány utcai ház bóké 
jét, azonkívül Gerger és ti fia veréssel fenyeget
tek több lakót, akik kifogást emeltek a Gcr- 
ger-család viselkedése ellen. A lakók azért kér
tek a járásbíróságot, hogy kötelezze őket a la
kás elhagyására.

Gerger János képviselője Gáspár Pál dr 
ügyvéd a furcsa és példátlan felmondással 
szemben azzal érvelt, hogy a felmondási pert 
nem a háztulajdonos, hanem

a lakók Indították, akiknek erre semmiféle 
jogalapjuk nincsen 

és ezért n per megszüntetését kérte.
A járásbíróság helyt ndott u> ügyvéd előter

jesztésének,
a keresetet elutasította és kötelezte a lakó

kat a perköltségek megfizetésére, 
olvan módon, hogy mind a huszonhárom fel
mondó együttesen felel a költségekért.

— Véres féltékenység! dráma. Vesrpréni- 
böl jelentik: Koszorús Károly, királyszentist- 
sáni gazda viszonyt kezdett Gáspár Eszlcr 
községbeli leánnyal, aki miatt feleségét is 
elhagyta. Hosszabb ideig együtt éli a leány
nyal, aki azonban nemrég megszökött tőle. 
Koszorús vasárnap felelősségre vonta Gás
pár Eszlcr s a veszekedés hevében pisztolyá
val a leányra lőtt, aki eszméletlenül esett 
össze. Gáspár Esztert a veszprémi kórházba 
szállították, Koszorús Ferencet pedig letar
tóztatták.

Ha pénzre van 
szüksége

W..r. 

homahb Wrleaztéare

SOLTI LAJOS
Tlun IstvAn (volt FUr»IO»Ptcn) ta.__________

__ Háromhónapos kisfiával együtt mag- 
kabaláit akart halni. Kraus: Emma hu- 
szonnégyévcs munkásnő vasárnap délután 
Kolozsvári-utca öl. számú házban levő laká
sán magára zárla az ajtót s háromhónapos 
csecsemőjével a szalmazsákjára feküdve 
rncggyujtolla azt maga alatt. Szerencsére a 
szomszédok figyelmesek leltek a lakásból 
kiáramló füstre, feltörték nz ajtót s megmen
tették az élelunt asszonyt.

— Sikkasztás miatt letartóztatták a sárospa
taki végrehajtót. Sátoraljaújhelyről jelentik: 
Nagy feltűnést kellett vusárnap Sátoraljaújhe
lyen egv sárospataki állami tisztviselő, Scholler 
József letartóztatása. Seholtcr József, a sáros
pataki adóhivatalnál mint végrehajtó volt al
kalmazva. A felek feljelentették az adóhivatal
nál. hogy már egyszer kifizetett adójukat má
sodszor is követelik. Megindították a vizsgala
tot. amelynek során kiderült, hogy Scno/íCr az 
adóiveket meghamisította s ezen a módón kö
rülbelül háromezer pengönyi összeget sikkasz
tott cl. Az adóhivatal feljelentést tett ellene a 
sárospataki csendőrségen. A csendőrök megva
salva bevitték Sátoraljaújhelyre, ahol a vizs
gálóbíró, miután tettét beismerte, letartózta
tásba helyezte.

— Nagy károkat okozott a vasárnapi esfi a 
Hegy-alján. Sátoraijaujhelyröl jelentik: A szom- 
bat-vnsárnap tartó, egész országra kiterjedő 
hatalmas esőzés miatt megakadt Tokajhcgyaljan 
a szüret. Ha nz esőzés tovább tart, akkor a ter
més nagyriszc odavész.

— Házawág. László Györgyiket, László Vil
mos. a László és Fekete cég beltagjának leá
nyát eljegyezte Imrédi György, az Imrédi és 
Társa cég beltagja. Kiéin Manó bankar fm. 
(Minden külön értesítés helyeit.)

— Riadalom a I)crl utcában. Vasárnap este 
nagy riadalom támadt a Déri-utcában. Pillana
tok alatt hafal mos csődület verődött össze n 
Dóri-utca 11. számú húz clő». A húz párkány
zata ugyanis a nagy esőzések követkéz- 
kéziében annyira megrongálódni!, hogy mint-; 
egy Ints: méter szélességben leszakadt s nagy 
robajjal zuhantak alá a levált párkánydarabok a 
járdára Szerencsére senki nem tartózkodott a 
ház előtt, úgyhogy baleset nem történt.

— Sós Endre előadása Balassagyarmaton. A 
Balassagyarmati Kereskedők Egyesületének 
meghívására szombaton este Sós Endre elő
adást tartott ..Magyarország helye a nap "*«** ’* 
címen. Az előadáson megjelent a város teljes 
intelligenciája. Sós Endre megállapította, hogy 
Magyarországon a kereskedelem még mindig 
nem’ részesül megfelelő elismerésben. Azután 
a mngvnr gazdasági válsággal foglalkozott, a 
melyről megállapította, hogy méreteiben arány
lag Sokkal nagvobb a világválságnál és ifiben 
a válságban részes a kormányzat helytelen 
adópolitikája. Sós Endre egv óráig tartó elő
adását nagy tetszéssel fogadta a közönség.

Revolveres rahiötamaúas 
egy venni kenyárárt

Temésl Istvániié, egy nyugalmazott csend
őrtiszthelyettes 38 eves felesége és Emma 
nevű 18 éves' leánya szombaton este nyolc 
óra tájban hazafelé mentek a Táborhegyen 
lévő lakásukba. Amikor a 2265. hrsz. üres te
lek előtt haladtak el, hirtelen két munkás- 
külsejű férfi támadt rájuk. Az egyik

revolvert rántott elő és ráfogta a két 
nőre.

A másik pedig rárontott Temesi Istvánnéra, 
aki hóna alatt papírba csomagolt hosszú ke
nyérveknit vili haza és azt kiáltotta:

— Adja ide a kenyerei!
Temesiné és leánya annyira megrémültek 

•a váratlan támadás miatt, hogy segítségért 
sem tudlak kiáltani. Különben is a Tábor

A kormány távozását követelte 
Sígray Antal gróf 

körmendi beszámolóján
Gróf Siyray Antal, a körmendi választó

kerület országgyűlési képviselője, vasárnap 
délelőtt beszámolót tartott kerülete szék
helyén, Körmenden, nagyszámú választó
polgárság érdeklődése melleit. Az ellenzéki 
képviselők közül megjelentek a beszámolón 
Gaál Gaszton, Nagy Emil, Farkas Tibor és 
llunyady Ferenc gróf.

Kluge Pál. a körmendi inarlestület elnöke 
nyitotta meg az ülést, majd

GRÓF SIGRAY ANTAL
tartotta meg beszámolóját, melyet mind
végig nagy érdeklődéssel hallgattak az 
''gvbcgyült választók.

Siyray gróf beszéde elején ismertette a 
inai súlyos gazdasági helyzetet, melynek 
oka. hogy a kormánynak nincs átfogó gaz
dasági politikája és hiányzik a politikai 
gnzdasági előrelátás minden intézkedésé
ből. A kormány az elmúlt években túl
méretezte a költségvetést, nagy feleslegeket 
teremtett, amelynek azonban az adózók 
semmi hasznát nem látták. .4 mai kő tséy- 
velfis olyan magas, hogy annak kétharma
dát sem bírjuk, viszont leszállítani erre a 
mértékre drasztikus eszközök nélkül nem 
lehet. A maga részéről a gazdasági válság 
megszüntetésére szükségesnek torija a leg
szigorúbb takarékosságot, az álláshalmozá

Érdekes bonyodalmak 
egy uj magyar regény körül, 

amelynek ismeretlen szerzője nem jelentkezik a honoráriumért
Különös bonyodalmak, eddig még soha nem 

hallóit viharok dúlnak Budapest és az ország 
irodalmi berkeiben — egy könyv körül. Ezek a 
bonyodalmak most már olyan széles hullámokat 
kezdenek vetni, hogy túlnőnek nz irodalom házi 
ügyein és érdekes részletei nyilvánosság ele kí
vánkoznak.

Több mint egv hónapja annak, hogy
a budapesti könyvpiacon megjelent egy Zá
tony cimü regény, amelynek szerzőiéként 

Székely Mózes szerepel.
A könyvre erősen felfigyeltek nz irodalmi kö
rök. a fővárosi napilapok hasábjain hosszú kri
tikák jelenlek meg róla és szerzőjét mint nz uj 
magyar irodalom egyik legnagyobb ígéretéi 
könyvelték cl regénye igen értékes és maradandó 
kvalitásai eredményeként. A könyv n mai ma
gyarság problémáival foglalkozik és részleteinél 
fogva azt engedi sejtetni, hogy írója — Erdély
ben cl.

A könyv megjelenése utón —
keresni kezdték az írót.

Székely Mózes nevű írót azonban sem Budapes
ten, sem az országban, sem pedig Erdélyben se
hol som ismernek. Nyilvánvaló lett, hogy a Szé
kely Mózes név csak egy

álnév, amely egy egészen más nevű embert 
takar.

— A román hndsereg hadgyakorlatai Se
gesváron. Bukarestből jelentik: A román 
hadsereg e hó végén tartja őszi hadgyakor
latait Segesváron, amelyen most az első al 
kálómmal mint katonai attassé résztvesz n 
magyar hadsereg részéről Tomanovszky al
ezredes is.

Érdekes újítást vezetett be egy ismert férfiruha cég 
október 27-31-iű

Iffen érdekes újítást hozott be a kitűnő 
hírnévnek örvendő László Lajos cég 
(V., Vilmos császár-ut 40) azon el
határozásával, hogy olyan módon akarja 
amúgy is nagy vevőközönségét növelni, 
hogy a fősulyt a nagy forgalomra és 
nem a haszon elérésére fekteti. Mint
hogy a napokban sikerült egy nagy 
posztógyártól jelentékeny mennyiségű 
finom férfiruhaszövetet olcsón meg
vásárolni, ezt feldőlCcztatva az igen 
tisztelt vevőközönség rendelkezésére 

hegynek ez a vidéke olyan elhagyatott, 
hogy kiáltásukat nem is hallhatta volna 
meg senki. A két támadó kiragadta az asz- 
szony hóna alól a kenyeret és anélkül, 
hogy pénzt követelhettek volna tőlük, vagy 
más értéket akarlak volna elrabolni,

a kenyérrel elmenekültek
Temesiné a legközelebbi rendőrőrszobán 
bejelentette a rablási esetet és elmondotta, 
hegy az egyik támadó 35—40 év körüli szür
kesapkás, iparoskülsejii férfi, a másik pedig 
28 év körüli, kalapnélküli fiatalember volt, 
akinek külseje napszámosra vallott.

A személyiéirások alapján a rendőrség 
most keresi a táborhegyi kenyérrablókat.

sok megszüntetését, a felesleges hivatalok 
likvidálását, a protekció kiirtását, a vissza
élések üldözését s követeli ezenkívül, hogy 
a revíziót a hivatalos politika tengelyévé 
tegyék.

Az a meggyőződése, hogy a kormány 
képtelen a gazdasági válságot orvo
solni s éppen azért uj emberekre van 
szükség s a kormány távozását kö

veteli.
Utána Gaál Gaszton szólalt fel. aki a kor

mány politikájának éles bírálatát azzal fe
jezte be, hogy azt üzeni a miniszterelnök
nek: a maga részéről teljes önzetlenséggel 
meg ezt a kormányt is hajlandó támogatni, 
ha szakit eddigi politikájával és minden 
tekintetben a polgárság jó'élét tartja szem 
előtt.

llunyady Ferenc gróf a közéleti tisztes
ség kérdésével foglalkozóit, mert szerinte 
enélkül nincs kivezető ut a mostani nehéz 
helyzetből.

Farkas Tibor rövid beszéde ulán kétszáz 
terítékes bankett volt.

Mint érdekes tünetet megemlítjük, hogy 
Siyray Antal gróf beszámoló gyűlésén, me
lyen éles kritika hangzott el a kormány 
ellen, résztvetlek Lingauer Albin és Vargha 
Gábor kormánypárti, illetőleg keresztény 

i parti képviselők is.

A regény nagy sikere ulán nzt várták, hogy Szé
kely Mózes ki fog lépni az ismeretlenség homá
lyából és inkognitóját levetve, jelentkezik, hogy 
a sikereket learassa. Azonban nem igy történt. 
Székely Mózes nem jelentkezett.

Nem volna különösen érdekes ez az egész his
tória, ha legalább a Zátony cimü regény kiadója 
tudna a szerzőről. A regény a kiadóhoz azon
ban

névtelenül érkezeit és a Székely Mózes ál
név alatt rejtőzködő ismeretlen iró a re
gényhez mellékelt levélben egy szóval sem 
említette, hogy kiadatás esetén a honorá

riumért jelentkezik-e?
A könyv kiadója nemrégen az erdélyi lapok

ban
felhívást lett közzé, hogy Székely Mózes je
lentkezzék, mert — pénzt aknrnak neki 

adni.
A felhívásoknak eddig semmi eredménye nem 

volt, — Székely Mózes nem jelentkezett. Az or
szág Irodalmi köreinek most óriási szenzációja 
n „Zátony-ügy", de ugyanolyan érdeklődéssel 
várja a kiadó is, hogy ki fog jelentkezni a 
pénzért, amelyet ha Székely Mózes ur huzamo 
sabb ideig nem adna életiéit magáról, ugy tu
dó mányus célú, jótékony alap támogatására for
dítanak.

— Ha elegánsan akar rubázkodnl, keresse 
fel László Sándor férfisznbómesler kitűnő hír
nevű üzletét, Rákóczi-ut 50, ahol elegáns férfi
öltönyöket, felöltőt vagy léliknbúlot készít ren
delésre mérték után, kétszeri próbával 60. 70 
és 80 pengőért a legdivatosabb őszi és téli szö
vetekből a legtökéletesebb kivitelben és szabás
sal Vidékre minták bérrn.

bocsátja olyan meglepő olcsó árakon, 
amire még kevés példa volt. Saját ké- 
szitményü divatos férfiöltönyök, vagy 
nehéz doubl átmeneti felöltők remek 
szabásban, kifogástalan kivitelben 48 
pengőért. Férfi téhkabátok finom fe
kete posztóból, bársony gallérral, meleg 
betéttel 58 pengőért kaphatók. Fel
hívjuk t. olvasóink Ügyeimét, használja 
ki ezen olcsó vásárlási lehetőséget, mert 
ilyen alkalom többé nem lesz.

— Üldözés közben öngyilkos lett egv be- 
törő. Szombathelyről jelentik: Kánion köz
ségben nemrég betörtek Zslfkovics Márton 
főszámvevő lakásába. A betörőt munkája 
közben megzavarták, mire elmenekült, *de  
elejtette zsebkését, amelyről megállapították 
hogy Mészáros István 24 éves csavargó akart 
betörni a Zsifkovics-házba. A nyomozó haló 
súgok megtudták, hogy Mészáros Szombat- 
helyre menekült. A detektívek meg is talál
ták Mészárost, aki a vasúti állomás felé mene
kült, s miután látta, hogy a detektívek t0^ 
vább üldözik. Szombathely közelében a vas' 
úti pályán a budapesti gyorsvonat elé vetette 
magát. Mészárost darabokra tépték szét a 
vonat kerekei.

— Október 3Í. a reformáció ünnepe. A ma- 
gyár protestáns társadalom október 31-én, a re- 
formáció emlékünnepén nagy ünnepségeket 
rendez ugv a pesti, mind a Budai Vigadó helvi- 
sé.geiben. Az ünnepségek este 6 órakor kezdőd- 
nek cs azoknak, akik a V.gadókban elhelyez
kedni már nem tudnak, a Deák-téri evangé
likus és a Szilágyi Dezső-tcri református temp
lomokban külön ünnepségeket rendeznek. A 
posli Vigadóban rendezendő ünnepségeken Pé
kár Gyula és Muraközy Gyula mondanak be
szédet. A Budai Vigadó ünnepségén Ra//oi/ 
Sándor evangélikus püspök, dr. Lázár Antal és 
Ziermann Lajos soproni evangélikus lelkész 
beszélnek. A Deák-téri templomban Volk La- 
jós kerületi lelkész a Szilágyi Dezső-téri temp
lomban pedig Haypál Béla református lelkész 
szónokolnak

— Anyát és leányát megölte a széngáz. Szék- 
száráról jelentik: Borbély Júnosné dunaföldvári 
lakost és leányát lakásán felöllözötten halva 
találták. Az asszony és a leánya előzőleg po
rosz szénnel bcfütötlék folvlonégő kályháju
kat. Heggel a házbeliek a lakásból kilóduló 
széngázra lettek figyelmesek. Bementek Bor
bélyukhoz, ahol az anyát és leányát élettelenül 
találták. A rögtön előhívott orvos már csak a 
beállott halált állapíthatta meg.

— Budapestnek új látványossága a 
ferencrendiek templomával szemben, 
Kossuth Lajos utca 4. szám alatt, a 
Maiitliner Ödön fít. gazdasági és kerté
szeti kiállítása. Ne mulassza el senki 
ennek megtekintését. Most van a legal
kalmasabb ideje az eredeti hollandi vi
rághagymák, jácintok, tulipánok, stb. 
ültetésének, melyek Maiit hner-né\ nagy 
választékban kaphatók, őszi árjegyzé
két az érdeklődőknek ingyen és bér
mentve küldi.

— Divatiparotok nagygyűlése. A budapesti 
divatiparosok vasárnap délelőtt demonstratív 
nagygyűlést tartottak az ipartestületi székház 
nagytermében. A gyűlést Vadász József ügyve
zető elnök nyitotta meg, majd Iiolzer Sándor 
bizottsági tag ismertette azokat a fontos pro
blémákat. amelyek a divatiparosok érdekeben 
megvalósításra várnak. Különösen fontos ezek 
közölt az egyfázisú forgalmiadó megvalósítása, 
a kisipari hitel könnyebb megszerzési lehető
sége, a vámkérdés rendezése, a vizűm eltörlése 
és olyan törvény élefrehivása, amely a kontár
kérdésben végre rendet teremt. Gaár Vilmos 
felsőházi tag, majd Ullmann Jiikó és Lukács 
Adolf méltatták Holzer Sándor felszólalását.

— A Pesti Izrcallta Hitközség rendkívüli 
közgyűlése. A Pesti Izraelita Hitközség vasár
nap délelőtt Slcrn Samu elnökletével rendkí
vüli közgyűlést tartott, amelyen Eppler Sán
dort, a hitközség régi, érdemes főtisztviselőjet 
főtitkárrá, dr. Munkácsy Ernő hitközségi 
ügyészt főügyésszé és dr. Hevesi Ferenc, székes
fehérvári főrabbit, a hitközség új rabbijává 
választották meg. Többek felszólalása után a 
közgyűlés az előterjesztett javaslatokat elfo
gadta.

SZfiHVEGUASAR
rendkívül olcsó Arakon

Valódi perzsa, magyar perzsa, angol velúr, 
axminster. moket sezontafiato. tuggony.

terítő, nggelO nagy választékban

SOMOGYI LAJOS
MOST MVZEUM.KÖRUT í -W»

— Nyilatkozat. Sokan nem tudják megma
gyarázni maguknak, hogy mily módon képe’ 
a Fenyves Áruház hetenként más-más cikket 
oly rendkívül olcsón árusítani, hogy amellett 
bizonyára ráfizet. Erre vonatkozólag felvilágo- 
sitúskép kijelentem, hogy ezen árusítás tényleg 
nagy anyagi áldozatokkal jár, azonban mégis 
szívesen hozom meg ezen súlyos anyagi áldo
zatot, mc.rt ezáltal vevőközönségünk szemlá
tomást folyton emelkedik. Fenyves Dezső

— Még nem tudták kihallgatni az outótasl 
öngyilkosát. Szombaton délután, mint ismere
tes, Povázsonyi Lili 22 éves táncosnő luminállal 
megmérgeztc magát egy autótaxiban, amely a 
Népszínház-utcából a Népliget felé vitte a tán
cosnőt. A taxi sofőrje a Rókus kórházba vilié 
be az eszméletlen Povázsonyi Lilit és itt meg
állapították, hogy súlyos belső sérüléseket szen
vedett. Vasárnap a táncosnő még nem nyerte 
vissza eszméletét és igy nem lehetőit kihall
gatni, hogy megállapítsák öngyilkossági kísér
letének okút. A táncosnő állapota változatlanul 
si’lvox.

Dr- FÉNYES
ver-, bár- és nemi-betegeknek rendel egész nap

Vil, R«k«osl*ut aa. i. em. t. Rókául
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Leleplezték Beöthy Zsolt 
síremlékét

Vasárnap délelöt leplezték le a Kerepesl- 
temetöben Beöthy Zsolt síremlékét. A kegye- 
jeles aktuson a zuhogó eső ellenére számosán 
jelenlek meg a közélet és a tudományos világ 
előkelőségei közül .Ott voltak Berzevlczy Al
bert, Szász Károly, Ugrón Gábor, Ravasz 
László püspök. Antal Géza püspök, Balogh 
Jenő, Herezeg Ferenc és még sokan.

A síremléket, amely Kallós Ede szobrász
művész alkotása,

Berzevlczy Albert 
avatta f’l magos szárnyalást! beszéddel, amely
ben kifejezést adott a Kisfaludy Társaság, a 
Tisza Emlékbizottság és az Akadémia közös 
kegyeletének.

Utána
Közi Andor

mondotta cl erre az alkalomra irt ódáját. A 
család nevében gróf T hol vay né Beöthy Cla- 
risse köszönetét mondott a síremlék felállítá
sáért. Ezután rövid beszéd kíséretében szépen 
megkoszorúzták a síremléket. Az Akadémia, n 
Tudományegyetem, a Petőfi Társaság, n Tisza 
István Emlékbizottság és számos más előkelő 
intézmény és testület képviselői.

— Változatlanul esős idő. Vasárnap egész 
nap szünet nélkül esett az eső és igen ba
rátságtalan idő volt. A Meleorologiai Intézel 
prognózisa: változatlanul esős idő várható 
éjszakai faggyal. Hétfőre a csapadék szö
vése éjjeli fagyokkal.

— Pesthy Pál beszámolója. Az Egységes 
Párt elnöke, Pesthy Pál ny. igazságügymi
niszter vasárnap beszámolót tartott kerülete 
székhelyén. Gyünkön. A gyűlést Székely Já
nos gimnáziumi igazgató nyitotta meg, majd 
Pesthy Pál a mostani gazdasági válságról 
beszélt s azt hangoztatta, hogy ennek oka a 
világgazdasági helyzet és a trianoni béke
szerződés. Majd beszélt a kormány terveiről 
s azután Kálmán Jenő, Perlaky György. Ta
kács Géza képviselők szólaltak fel, mire a 
beszámológyiilcs végétért.

— Nagyatádi Szabó-emlékünnep Erdő- 
csokonyán. A nagyatádi Szabó István ser
legbizottság Erdőcsokonyán gyászünnepélyt 
tartott az elhunyt kisgazdavezér sírjánál. 
Mayer János vezetésével a kormánypárt 
több képviselője jelent meg az ünnepségen, 
melyen Patacsi Dénes országgyűlési képvi
selő tartotta meg az emlékbeszédet, majd 
Ifaypál István voll nemzetgyűlési képviselő 

a kisgazda társadalom nevében rótta le ke- 
gyelcladóját a vezér sírjánál s utána Mayer 
János a földmivclésügyi minisztérium ba
bérkoszorúját helyezte el nagyatádi Szabó 
István örök nyugvóhelyén, amelyet azután 
különböző küldöttségek teljesen elboritoltak 
koszorúikkal.

— Leesett az első hó. Bécsből jelentik- Auszt
riában ma esett az első hó. A Bécsi-erdőt is hó 
borítja, amelv egészen a külső városrészek ha
táráig ér. (MTI.)
~ Szocialista gyűlés Pécsben. Recsböl jelen

tik: A szociáldemokrata párt vasárnapra nagy 
Anschluss-gyülésl hirdetett, amely azonban a 
Becsben is szakadatlanul zuhogó cső miatt 
csak nagyon kisméretű értekezletté olvadt 
össze. A gyűlésen dr. Loebe. a német birodalmi 
gyűlés szociáldemokrata elnöke hangoztatta, 
hogv az osztrák munkásság ne tekintsen hát
rafelé a Habsburgokra, se oldalt a fasizmusra. 
hanem előre a nagy német köztársaságra, mely 
a: Alpcsektűl az Északi tengerig és a Dunától 
a Rajnáig terjed.

— A romániai Magyar Párt szatmári gyű
lése. Szatmárról jelentik: A Magyar Párt 
vasárnap tartolla nagygyűlését, amelyen gróf 
Bethlen Györgv elnökölt. A gyűlés többek 
felszólalása után határozati javslatot foga
dott cl és ebben felhatalmazza a pártvezető
séget, hogy a magyar kisebbség esetleges 
panaszaival a Népszövetséghez fordulhat.

— Autószerencsétlenség két sebesülttel. A 
Népszínház utca és n Fiumei ut sarkán va
sárnap hajnalban a Bp. 18—.389. rendszámú 
taxi nekirohant egy előtte haladó tejeskocM- 
nak. A taxit Czuknr Gyula 28 éves szerelő 
vezette és mellette László Ferenc 22 éves 
szerc’ő ült. Utas nem volt a kocsiban. Az 
összeütközés olyan nagy erővel történt, ho«y 
hz autó elülső rcsze összetört, a két szerelő 
pedig a földre zuhant. Mindketten sulvos 
•fejsérüléseket szenvedlek és a mentők a Ró
kus kórházba szállították őket. A rendőrség 
a nyomozást megindította

— Felek? Sándor előadása a Petőfi Házban. 
A Petőfi Társaság vasárnap délelőtt előadást 
rendezeti a Petőfi Házban. I’etri Mór igazgató- 
házgondnok nyitotta meg nz előadást. Ezután 
Feleki Sándor a kegyelet hangján emlékezett 
meg Petőfi Sándornak szülei iránti végtelen 
gyermeki szerelőiéről. Sok megható emléket 
sorolt fel és megállapította, hogy a világ vala
mennyi költője között Petőfi irta szüleihez a 
legtöb verset. 

MSSDHltOttUK
Csöka Feri 
kombinált 
cigányzenekara

a Mőnuiseiöház arKfidjai alatt
idunai oldalon)

Gönci

Egv állítólagos EsztórMzy 
hercegnő halálugrása 

a bécsi rsndérl tag»z második emelőiéről
Eszterházv henceg netónak adta hl magát egv rejtélyes 
életű táncffisne. ahu csalás miatt letartóztatott a rendőrség

A bécsi rendőrigazgatóság vasárnap meg
keresést küldött Budapestre, amelyben egy 
állítólagos Margaréta Bea nevű táncosnő 
kiléte után érdeklődik.

A megkeresésnek rejtélyes és tragikus előz
ményei vannak. Az idén májusban az egyik 
bécsi mulatóhelyen voll szerződésben egy

Margaréta Bea
néven szereplő táncosnő.

A fiatal leány megismerkedett egy bécsi 
házaspárral, akikkel ezután gyakran járlak 
együtt. Margaréta Bea egy napon vendégül 
látta magánál a házaspárt és megmutatta a 
lakását. Az asszony ekkor meglepődve látta, 
üogy

Margaréta Bea minden holmiján az M.
B. ínonogranun fölött kiiencúgu hercegi

korona ékeskedik.
Érdeklődni kezdett és a lánéosnő eleinte nem 
akart beszélni, de később, hosszas faggatás 
után a következőket mondotta:

— Az én életemnek nagy titka van, amit 
eddig gondosan megőriztem. A Margaréta Bea 
név csak álnevem és

a valóságban Esztcrházy hercegnő va
gyok, de összevesztem a tériemmel, ott

hagytam 
és most itt élek Bécsben.

Elmondotta még azt is, hogy az ura feje
delmi vagyont bizlositotl számára, de

a büszkesége tiltja, hogy pénzt fogadjon
cl

és ezért inkább mint táncosnő keresi meg 
a kenyerét.

A házaspárt nagyon meghatotta az elbe
szélés és boldogok voltak, hogy egy valódi, 
vérbeli hercegnőt sorozhatnak az ismerőseik 
közé. így azután érthető, hogy mikor

a hercegnő kisebb kölcsönöket kért tő
lük.

nem zárkóztak el előle. Rövid idő alatt két
ezer schillinget vett föl tőlük azzal az Ígéret
tel, hogv kamatostól visszaadja majd, ha a 
válópere befejeződik és óriási végkielégítést 
kap.

Közben a házaspár magyar ismerőseitől 
azt a felvilágosítást kapta, hogy

válófélben levő Esztcrházy hercegnőt 
Magyarországon nem Ismernek.

Most már gyanút foglak és feljelentették 
rendőrségen. Margaréta Beát clőállitották 
rendőrségre és

letartóztatták.
Pénteken reggel ki akarták hallgatni és 

egy rendőr a második emeleti cellájából a 
tisztviselő elé akarta kisérni. Útközben azon
ban a táncosnő kiszakítana magát a rendőr 
kezeiből, hirtelen lendülettel

átvetette magát a rácson és a követ
kező pillanatban összetörött tagokkal 

holtan terült el az udvar kövezetén.
Miután a személyazonossága még nincsen 

teljesen tisztázva, a bécsi rendőrség a ma- 
Igvar hatóságok utján is érdeklődik utána.

. Contsnesstai ónertm s?..
táncos vacsorái olcsók és nagyszerűek

TÁNCJÁTÉKOK vaimsa-jazz
XXEgy előkelő rulettező társaság 

a bíróság előtt
A bíróság felmentette őket, mert nem bizonyosodott be, 

hogy pinkát szedtek
törvényszék B/gnrr-tanácsa érdekes 
tárgyalt most. Egy előkelő társaság 
kerültek tiltott szerencsejáték miatt a

A 
ügyet 
tagjai 
bíróság elé. A vád szerint néhány héttel ez
előtt egy elegánsan berendezett városligeti 
lakásban: Guttray Béla nyugalmazott pos
tatiszt, Aréna-ut 17. szám alatt levő lakásá
ban a főkapitányság kárlvaellenörző delek- 
livjei I

hogy a 
érkezeti,

rulett-

razziát tartottak.
A razziára az szolgáltatott okot, 
rendőrségre bizalmas jelentés 
amely szerint

az Aréna-uti lakásban nagy 
csaták folynak.

A detektívek váratlan megjelenése igen 
nagy konsternációt keltett, a játékosok sá
padt arccal nézték, hogyan szedik össze a 
rendőrség emberei a zsetonokat, amelyeket 
azután a rulett játék egyéb rckvizilumaival 
együtt beszállítottak a főkapitányságra.

Több ezer pengő értékű zseton került 
a rendőrségre az Aréna-uti lakásból.

A razzia során igazoltatták a ruleltczö 
társaság tagjait és ekkor kiderült, hogy 

igen előkelő társadalmi állású emberek 
voltok együtt Guttray Béla lakásán. 

Több nagyvállalat vezető főtisztviselője, 
jónevü ügyvédek, orvosok rulclleztck az 
Aréna-uti lakásban. Gultrav Bélával, a In-

— A Rokkantegylet gödöllői gyűlése. Gödöl
lőn vasárnap gyűlést tartott a Rokkantegylet, 
ismertetve a Nyugdíjas Magánalkalmazottak Or
szágos Szövetségének akcióját, az egylet talpra- 
állítása érdekében. Somlay Gyula főtitkár is
mertette a Rokkantegylet válságos helyzetét. A 
beszédek elhangzása után a gyűlés határozati 
javaslatában követelte az alapszabályok vissza
állítását, a tagok megfelelő ellátását és a műi 
vezetőség elmozdítását. A Rokkantegylet csat
lakozott a Nyug. Magy. Örst. Szőtt, akciójához.

— Zamárdl legjobb helyén tnnárvilláknál 
vasút és vízhez közel .300 négyszögöles telek 
1500 pengőért. Cím: Mészáros. Sziv-u. .31. IV.

napsugara s. csodás szép 

söröző-, borház- és 
nyilvános éttermeinket

sze-

a 
a

kás főbérlőjével együtt összesen 
tizennégy rulettjátékost igazoltattak 
jelentettek fel a detektívek tiltott i 

rencsejáték elmén.
Ilyen előzmények után kerültek a bíróság 

elé a ruleltczö társaság tagjai. A tárgyalá
son a detektivjelentés és a bizonyítási 
anyag ismertetése után kihallgatták a tiltott 
szerencsejátékkal vádoltakat, akik nzzal vé
dekeztek, hogy nem a játékszenvedély vitte 
őket az Aréna-uti lakásba, hanem

rulettszisztéiuájukat tanulmányozták, 
mivel legtöbben a nemzetközi játékkaszi
nókban szoktak szerencsét próbálni.

Az ügyész vádbeszédében
indítványozta valamennyi vádlott meg

büntetését,
mig Róth Béla dr. és Nagy Kálmán dr. vé
dők felmentést kértek. A bíróság hosszabb 
tanácskozás után ugy ítélkezett, hogy a til
tott szerencsejátékkal vádolt tizennégytagu 
társaság valamennyi tagját

felmentette.
Az ítélet indokolása szerint nem bizonyo
sodott be, hogy a lakásban rendezett rulett
játék során pinkát szedtek volna és igy a 
tizennégy vádlott rulettjátéka egy magán
társaság szórakozásának is tekinthető, amit 
nem büntet a törvény.

— Elmaradt a Magyar Hét reklámfclvo- 
nulása. A „Magyar Hér*  rendezősége ugy 
tervezte, hogy a múlt vasárnapi, nagy si
kerrel tartott ipari körmenelet most, vasár
nap megismétli. Ezt a felvonulást a Kor
mányzó és a kormány tagjai, számos köz 
életi előkelőséggel együtt, az Opera erkélyé
ről nézte voli.a végig. A váratlanul rosszra 
fordult Hőjárás miatt, azonban a menetet 
nem lehetett megtartani. A „Magyar Hét" 
különben vasárnap befejeződött. Most már 
csak a zsűrik munkája, a különböző dijak 
és elismerő okiratok kiosztása van hátra.

— öngyilkos lett egy 17 éves fiatalasz- 
szony. Pesterzsébeten, a Kertész utca 10. 
számú házban vasárnap reggel megmérgezte 
magát Lenesük Ferencné, egv magánhivn- 
lalnok 17 éves felesége. Eszméletlen állapot
ban találtak rá nz életunt fiatalasszonyra. A 
mentők n Szent István kórházba vitték, ahol 
még nem leheléit kihallgatni élelunlsága oka 
leiül. A rendőrség a nyomozást megindította

— Árad a Mura. Nagykanizsáról jelentik: \ 
Mura folyó a nagy esőzések következtében Fel- 
ső szemen ve községben kilépett medréből s 
mintegy másfél kilométer szántóföldet elöntött 
Attól tartanak. hogv a megáradt folyó Mura- 
kercszlurnál is kiönt.

A teaiosvasztas
egy nemzet kultúrájának fokméi 
rője. Aki rájön arra, hogy mi
ként kell a teát fogyasztani, az 
sokat fog teázni, mert a tea nagy
szerű élvezetet nyújt. Jó teát és 
jól bevált főzőutasitást adunk 

teaszaMzieWnKüen.
Meinl Gyula r. t.

— Leleplezték Pósa Lajos szobrát a Vá
rosligetben. Vasárnap délelőtt a zuhogó eső 
ellenére is díszes és előkelő közönség elölt 
leplezték le Pósa Lajos szobrát a Városiig 
getben. A szoboravaló beszédet Gaál Mózes 
tartotta, utána a különböző irodalmi társa
ságok koszorút helyezte el a szobor talap
zatán. Végül az En Újságom kis olvasói vo
nultak cl a szobor előtt.

— A vasárnapi katolikus nagygyűlés Szege
den. Szegedről jelentik: A szegedi ünnepségek 
sorún vasárnap rendezték meg a fogadalmi 
templomban a VII. katolikus nagygyűlést, 
amelyet megelőzően ünnepélyes szentmise volt. 
A nagygyűlésen Ernszt Sándor népjóléti mi
niszter szólalt fel, aki valláserkölcsi problé
mákról beszélt. Ezután Klebelsberg Kunó gróf 
kultuszminiszter mondott beszédet.

— Hatvannégyéves szovjetkémnőt fogtak 
Csehországban. Románia után Csehország
ban is kiterjedt szovjet kém szervezetet lep
leztek le. A podjebradi rendőrség letartóz
tatta dr. Biska Karla asszonyt. A hatvan
négy esztendős Biska Karla a legelőkelőbb 
körökben forgott, sőt a prágai egyetemen 
előadásokat is tartott. A fia ügyvéd Szovjet- 
Oroszországban. Házkutatást tartottak az 
asszony lakásán, ahol nagyösszegii takarék
betétkönyvet és dollárcsekket találtak. A 
nyomozás szerint kémkedést folytatott 
Szovjet-Oroszország számára.

— löO éves korában meghalt egy asszony. 
Londonból jelentik: Buenos-aircsi jelentés 
szerint Brazíliában a minap halt meg Rosa 
da Costa, a világ legöregebb asszonya, száz
ötvenéves korában. Halálát siratja tizen
nyolc gyermeke — tizennégy fiú és négy 
leány -— valamennyi százévnél idősebb és a 
következő leszármazók: százhuszonnégy 
unoka, kétszázharminc dédunoka, tizennégy 
ükunoka, akik közül a legifjább tizenhá
rom éves.

— Változások a Rokkantegylet tisztikará
ban. A .Magvar Rokkantsegélyző cs Nyug- 
dijegylcl most tartotta meg októberi rendes 
választmányi ülését, amelyen Ilipper Sándor 
igazgatót és László János főszámvevői nyug
díjazta és szorgalmas, lelkiismeretes tevé
kenységükért jegyzőkönyvi köszönetét sza
vazott. Ezután a választmány egyhangú ha
tározattal Bárdos Ferenc országgyűlési kép
viselőt, az egylet eddigi helyettes igazgatóját 
választotta meg igazgatónak. Az igazgató elő
terjesztésére főtitkárnak Meder Dezsőt, az 
eddigi titkárt, főszáinvevőnek Halászovich 
Leó eddigi számvevőt választották meg, egy
ben kimondták, hogy az előléptetések foly
tán megüresedő állásokat megszüntetik. Az 
előléptetett tisztviselők ezután bejelentették, 
Hogy az előléptetés folytán a szolgálati sza
bályzat értelmében őket megillető fizetési 
különbözeiről az egylet javára lemondanak.

A NŐK EGYENRANGÚSÁGA 
iskolákban, hivatalokban, üzletekben, a sport
pályákon, szénái mindenütt egyre jobban kitű
nik a férfiakkal szemben. A dolgozó nő ennek 
tudatában van és ez nagyobb önállóságot, biz
tonságot kölcsönöz neki. Mégsem feledkezik 
meg természetadta elhivatottságáról: tetszetős, 
kellemes, üde külsővel bírni, hogy munkája 
után, családja, társasága, önmaga számára is
mét a „Nő" legyen, aki a bájt, kellőmet, fel
frissülést, ideált jelenti n .,PEREINEK". Ta
gadhatatlan, hogy a munka, a sport a nő voná
sait megkemény ítélték. Nélkülözhetetlenné telto 
számára oly szépségápolószerek használatát, 
amelyek a napi munkában szépségét megóvják, 
munkája után pedig felfrissítik. E szépség- 
ápolószerck közölt legfontosabb a jól megvá
lasztott arcápoló szappan, amely a bőrt üdévé 
és rugalmassá teszi. Egv jó arcápoló szappan 
sok mindent pótol; de a jó szappant nem pó
tolja semmi! A tapasztalni szerint a dolgozó- 
sportoló nők számára a legmegfelelőbb a TAL
MIRA SZAPPAN, amely káros alkatrészektől 
mentes, enyhén túlzsirozoil és üde illatú. Hasz
nálata erősen felfrissítő hatású. Illata beszivó- 
dik a bőr pórusaiba és ezért tartós.
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Hiába mosdatják

Molnár Ferenc szerecsenjét...
Ax olasx Ricordi-c<fg Hit népviseltje előtt Hangzott el 
a sxatiriHus tiijelentis — Mást cáfol a NewyorH Times 
budapesti tudósi tója, mint amiről a Hétfői Napló fiirt adott

„ Nagy győzelme volt ez a magyar 
színeknek"

Békeffl-Lajtal operettléről és Biller Irénről elragadtatással Ir 
a bécsi sajtó

Ar. dinül! hóién n budapesti, bécsi és 
berlini színházi világban másról sem be
széltek. mint a Hétfői Nnpló-ban közölt 
Molnár -apcrszüről, amely ugyancsak meg
mozgatta a jobb- és baloldali köröket. Meg
írtuk, hogy a Newyork Times egyik tudósí
tója járt Molnár Ferencnél és interjúja be
fejezése után egy meglehetősen tapintatlan 
megjegyzést tett arra vonatkozóan, hogy 
Molnár Ferenc miért nem került színre a 
Nemzeti Színházban.

Molnár Ferenc ekkor egy ragyogóan szel
lemes riposzltal válaszolt:

— Newyorkban is vannak hotelek, ahol 
nem szállhatnak meg négerek, bármilyen 
Világhíresek legyenek. És hogy ezt a sza
bályt annál biztosabban betartsák, a ho
telbe egy néger portást szerződtettek. Ez az 
én esetem a Nemzeti Színházzal...

E körül a szerccsen körül támadt vihar
ban jobbról és balról is olyan nyilatkozatok 
jelentek meg. amelyek vitatták, hogy Mol
nár ezt n kijelentést megtelte volna ós a 
Newyork Times budapesti munkatársa oda
nyilatkozott, hogy a Newyork Timesbcn 
nem jelent meg ez a nyilatkozat.

Minden cáfolattal szemben
maga az apersz.il molnár! szelleme hl- 
telcslJ legtökéletesebben ezt a nyilat

kozatot.
I)e hogy minden kétséget eloszlassunk, ki

A nagy sikerre való tekintettel októberi műsorunkat

nouemberGigmeghosszabbitottuH!
Mindennap két olöaJás 6 6s 0 órakor B8llll8n-I6rl SZÍlipatf

A Vígszínház akciója 
rejtőzik a magyarszinházi 

. darabbetiltás mögött 
Bírósági döntés ellenére Is tovább próbálják a Magyar 
Színházban a „Kis Katalln“-t — Uj bizonyítékok alapján 

uj döntés lesz e héten
Furcsa dolog a színigazgatói hála. Alig né

hány héttel ezelőtt n Vígszínházban nagy ribil- 
lió támadt, mert Molnár Ferenc, a premierje 
előtt két nappal kijelentette, hogy ragaszkodik 
Góth Sándor szerepléséhez és nélküle „A jó 
lindér"-! nem engedi előadni. Roboz Imre, a 
Vígszínház igazgatója azonnal autóba ült, a 
Magyar Színházba hajtatott, ahol „A gyönge 
nem" cimü darabot játszották, Góth Sándorral 
n főszerepben, sorozatos táblás házakkal. Ro- 
l'oz. Imre igazgató ezután megcsclckcdte a le
hetetlent, — amit ámulton vett tudomásul a fő
város színházi közönsége. Addig-addig kapaci- 
tállá dr. Julii Marcell és Bárdos Artúr igazga
tókat, amig ezek engedtek Roboz érvének.

Steinhardt Színpad
Akácfa-utca 4. Rákóczi-ut sarok

Fotelon: J. 429-74.

ünnepélyes megnyitása
október 28-án 

kedden este "<9 órakor 

Vidámság g Hangulat 

úrin at hacagas 
Helyárak 1 pengőtől 8 pengőig 
Elővételi dij nincs. Vasárnap délutáni 
előadás Vv5-kor, teljes es i műsortal. 
Olcsó helyárak Villamos- és autóbusz
közit kedés a város minden pontjáról.

Magyar művészek 
magyar szava 

szól az első Paramount-filmen.

BAJOR GIZ', SOMLAY 
A It t UH, GÓTH SÁN DOR, 
KERTÉSZ DEZSŐ 

FÓRUM

kell jelentenünk, hogy Molnár ezt a meg
jegyzést nemcsak a Newyork Times egyik 
munkatársa vagy alkalmi tudósítója előtt 
lelte, hanem a nyilatkozat megtételénél az 
olasz Ricordi cég két képviselője is jelen 
volt, akik

előttünk megerősítették ezt az infor
mációt.

A Newyork Times budapesti tudósilójának 
cáfolatára pedig a következőket kell kije
lenteni.

1. Sohasem állítottuk azt, hogy Molnár 
Ferenc ezt a kijelentést mint nyilatkozatot 
adta volna a Newyork Times munkatársá
nak és hogy ez megjelent volna a Newyork 
Timesben.

2. A Newyork Times budapesti tudósítója 
megjegyzi, hogy a sokat vitatott nyilatkozat 
egyáltalán meg sem jelent, mert nála októ
ber H-ig minden Newyork Times-példúny 
található. Ha Molnár október 18-án tette 
ezt a megjegyzését, nem valószínű, hogy ez 
az október 11-iki lappéldányban megtalál
ható volna.

Ezekből kiderül, hogy amit Molnár Fe
renc kijelentése körül állítottunk, minden
ben fedi a valóságot s illetékes és illetékte
len körök mást cáfolnak, mint amiről a 
Hétfői Napló cikkében szó volt.

Ezekután pedig hiába mosdatják Molnár 
Ferenc szerecsenjét... (s. z.)

nmely szerint egy színházat — nem lehet ki
tenni annak, hogy sokezerpengős befektetéssel 
készült darabját premierre ne vihesse — és sa
ját darabjuk veszélyeztetése árán Góth Sándort 
átengedték a Vígszínháznak.

A Magyar Szinház ekkor elővette fiókjából a 
Kis Katalin cimü Sauoir-darabot és próbálni 
kezdte. Ezt minden lap megírta akkor és se
honnan sem hangzott tiltakozás a darab elő
adása ellen. E hét elején azonban váratlanul 
jelentkezett Révész Ferenc színpadi kiadó, aki 
okmányokkal tudta igazolni, hogy Savoir neki 
eladta a darabot és efelett ö rendelkezik. Az ő 
rendelkezése pedig az, hogy a Kis Katalin

nem a Magyar Színházban kerüljön színre. 
Perre került a dolog, a Magyar Szinház a pert 
— mint ismeretes — elvesztette és a bíróság 
betiltotta a Kis Katalin próbáit is.

Alig hagyták cl a tárgyalótermet a peres fe
lek, a Magyar Szinház irodájában jelentkezett 
egy ur, aki a Kis Katalin ügyében Berlinből 
jött. Ez az ur Marton György berlini színpadi 
kiadó, aki elhozta magával a Société des 
Auteurs levelét, amelyben

a francia színpadi szerzők egyesülete hiva
talosan igazolja, hogy Savoir a Kis Kata

lin cimü darabot a Sociétének adta el, 
aki viszont Kiírton György ur óllal a budapesti 
Comocdia-ügynökség rendelkezésére bocsátotta, 
amely ügynökség ezt a Magyar Színháznak el
adta.

A váratlanul jött és perdöntő hiteles bizonyí
tékok alapján a Magyar Szinház jogorvoslattal 
élt és a törvényszék ítéletét megfellebbezve, uj 
tárgyalás kitűzését kéri a Kis Katalin ominózus 
ügyében és addig

tovább folytatja a Kis Katalin színpadi elő
készületeit

A darab előadhatásának jogi szempontjai 
mellett rendkívül érdekes arra rámutatni, hogy 
vájjon ini iejtőzik Révész Ferenc színpadi ki
adó cég szokatlanul erélyes lépése mögött. A i 
Magyar Szinház ugyanis, tekintve azt, hogy az • 
előkészületekre már igen sokat költött, Révész I 
Ferenciül is meg akarta vásárolni a darabot. 
Révész Ferenc azonban kijelentette, hogy a da
rab a Magyar Szinház részére nem eladó. A 
darabot ugyanis a Vígszínház szerezte meg elő
adásra, tz pedig nem hajlandó lemondani So- 
voir Kis Katalinjáról. Pedig erről könnyebb lett 
volna lemondani, mint a Magyar Színháznak 
annak idején Góthról. I

DELR
a világ legnagyobb dizőze csütörtöktől

.Terézköruti Színpad
ujj műsorában hmm

Budapesten alig tudtunk arról, hogy két 
dalul niagyar szerző és egy magyar prima
donna milyen bravúros küzdelmet folytat a 
császárvárosban a magyar színek diadaláért. 
A napokban mutatták be ugyanis a bécsi 
Johann Strauss-Theaterbcn, Bécs tradicioná
lis múltú nagy színházában BéketTi—Lajtai 
operettjét, a Sisters-t, amelynek külön érde
kessége az, hogy az egyik primadonnaszere
pet Biliér Irén kreálta, a darabot pedig Sza
bolcs Ernő rendezte felül. Tehát

magyar előadás Bécsben.
Ma érkeztek meg Bécsből azok a lapok, 

amelyek BéketTi, Lajtai és Biller diadalmas si
keréről számolnak be. Tényként kell megálla
pítani azt, hogy már hosszú idő óta nem volt 
Bécsben olyan egységes sajtósiker, mint ami
lyent a két fiatal magyar szerző elkönyvelhet 
magának. Liebstöckl, Bécs egyik legelőkelőbb 
kritikusa, az Extra Blatt-ban a következőket 
írja: A könyv tiszta, egyszerű, vidám és ara
nyos, a zene friss, pikáns, jól hangzó és meló- 
dikus. Biller olyan sztár, amilyent Kosóry,

SZÍNHÁZI napló
Fedák Sári a hét elején váratlanul nagy

szerű ajánlatot kapott Amerikából. Egy 
amerikai menedzser az ötszázéves magyar 
dal-turnéra hívja Fedákot, heti kétezer dol
lár gázsival. Fedák természetesen szívesen 
menne, dehát Lázár Ödön, a Király Szinház 
igazgatója nem engedi. Fedáknak tudniillik 
a Király Színházhoz van szerződése, ahol 
Az okos mama főszerepét kell eljátszania 
február hónapban. Bár a tárgyalások meg
indultak Fedák szabaddátétclérc, de ezek 
egyelőre eredményre nem vezettek s igy a 
primadonna és az igazgató között áll a harc. 
Ahéten elterjedt a hire annak, hogy 

Titkos Ilona „kiugrik” a Csodabár elő
adásaiból és két hét múlva egy másik szín
házban fog játszani. A primadonna valóban 
tárgyalásokat folytatott . az egyik prózai 
szinház igazgatóságával. Már-már a szerző
dés aláírására került a sor, amikor váratlan 
akadályok merültek fel: a primadonna ki
békült a Fővárosi Opcrettszinliázzal.
JD övidesen Hollywoodban filmet készítenek

Kálmán Jenő Omszki randevú című köny
véből. Kálmán Jenő ma levelet kapott Holly
woodból Korda Sándortól, akit baráti kőre Bu
dapesten csak „Laci“-nak titulál. íme itt a levél: 
...... Tamarád sorsát végigkísértem és remélem, 
hogy a legrövidebb időn belül nyélbe is tudom 
ütni a vásárt. Bemek, tehetséges, bájos könyv, 
disznóság, hogy az első és halálos vétek lenne, 
ha nem jönne egy ilyen csomó és jobb utána... 
„írj öregem egyszer Pestről. Tényleg: a hon
vágy, ami hosszú időn keresztül ismeretlen 
szenvedés volt számomra, most elkezd bántani. 
Kicsit elég volt már a csavargásból és ebből a 
nagyon kemény, nagyon feszült, cn garde-ból, 
amiben esztendők óta állok. Egy kis pihenés, 
egy kis Pest, nagyon jő lenne. Talán jövőre, 
ölellek öregem, sok szeretettel: Laci.”

Premiert ad a héten az Uj Szinház is. Vándor 
Kálmán „Fehér kócsag* ’ c. darabját mutat

ják be. A prózai darab főszerepét Lábass Juci 
látssza, aki mégis ideális primadonnaszerepel 
kapott. Tudniillik, ő az egyetlen nő a darabban 
és tizenöt férfi játszik körülötte.
n esten mindenből viccet csinálnak, igy 
* még a fiatal Gyergyai István szomorú 
sorsa — eltanácsolták a Nemzeti Színház
ból — sem kerülte el a pesti sorsot, fíadó 
Sándor egy táviratot küldött Hevesi Sán
dornak, a Nemzeti Szinház igazgatójának a 
következő tartalommal: „Anyagi viszonyaim 
rendben, noeuegyeim nincsenek, kérem 
gyergyai helyére szerzoedtetni stop radó.”
T .ekvár Peti Afrikában a címe Lakner bácsi 

és Barna Pál uj zenés gyermekvigjátéká- 
nak, amelyet vasárnap délelőtt zsúfolt nézőtér 
kacagott végig a Royal Apollóban. Szívd érit ő 
látvány volt nézni az ezernyi kacagó aprósá
got, akik vörösre tapsolták kezeiket Szécsi Hé-

A BELVÁROSI SZÍNHÁZ 
NAGY SIKEREI:

TÖLTŐTOLL 
IIUSKA 
(GAÁL FRANCISKÁVAL) 
EGYLÁW AKI MER

Fedák. Pálmay óta nem láttunk és nem is lát
hattunk. Ez a napsugaras primadonna néha 
emlékeztet (különösen a mosolya) a fiatal 
Kopácsyra, aki szintén Budapestről jött és 
szintén magába bolondította a bécsieket . . .

A Wiener Journal rendkívül komolyan fog. 
lalkozik ezzel az operettel s ezeket írja: Az
után az ember érezni kezdi, hogy

uj emberekkel van dolga, akiknek mon
danivalójuk van és még több mondani

valójuk lesz.
A Der Wiener Tag szerint az operett előadá
sának tetőpontja az, amikor

Biller egy csárdást magyarul énekel, 
majd táncol. A Stunde pedig egyszerűen azt 
jegyzi meg, hogy „nagy győzelme volt ez a 
magyar színeknek.”

Nagy örömmel regisztráljuk a két fiatal ma
gyar szerző bécsi sikerét, amely egyúttal azt 
is jelentheti, hogy a sokáig bécsi gyámkodás 
alatt álló magyar operettszinpad végre felül
kerekedve, önálló exporttal is szolgál, éppen 
az operettek hazája. Becs felé.

dit, Váradi Katót, Igaz Lussyt, Polgár Zsuzsit 
és az Orvos titka gyermekprimadonnáját, a bű
bájos Szombathelyi Blankát ünnepelve. Lakner 
bácsi gyermekszinháza a legnívósabb és legjobb 
ebben a műfajban.

Premier után
NZ ELCSERÉLT EMBER. Már régen 

megszoktuk azt, hogy inkább a színpadi téi 
mák feldolgozásának mikéntjét, mint ma
gát az ötletet vizsgáljuk. Ezzel a mértékkel 
mérve egyest kap tőlünk Bónyi Adorján, 
aki nem is uj és nem is teljesen hihető lés 
mát feldolgozásának bravúrjával vadonat
újjá avítt és minden kétségen felül elhitet. 
Az elcserélt ember szerzőjének éppen ezért 
volt olyan nagy sikere, mert Bónyi Adorján 
a drámaírói tollat is éppen olyan bravúrral 
forgatja, mint ahogy ezt tőle elbeszélései
ből, regényeiből megszoktuk. A Kamara
színház, amely műsorára tűzte Az elcserélt 
embert, jó előadással segíti a szerzőt. Kiss 
Ferenc sejtelmes, borongós, elmélyülő 
figurája tökéletesen életszagu. Tasnády 
Ilona, Vizváry Mariska, Mátrai Erzsi és 
Gömöri Vilma egy-egy portréja, Rózsahegyi 
Kálmán ragyogó epizódja és Hosszú Zoltán 
lisztiszolgája az előadás igaz értékei.

Filmpremierek...
OLYMPIA

A Rádius filmszínházé az érdem, hogy végro 
eldőlt az a kérdés, vájjon mennyiben hasonlít 
és mennyiben konkurrál a hangosfilm a szín
házzal. Mi, akik Molnár Ferenc Olympiáját 
láttuk a Magyar Szinház színpadán, most 
ugyanezt a müvet a hangosfilm vásznán is 
hallottuk és láttuk — hollywoodi rendezésben, 
reinhardti művészekkel, most már megállapít
hatjuk, hogy mindkettő más és más. A szin
ház és a film is más művészetet és másféle él
vezetet nyújtottak, bár mindkettőben megnyi
latkozott Molnár zsenije és mindkettőben köz
vetlenül kaptuk Molnár szellemesen épített 
dialógusait. Az Olympia filmje a mű sohasem 
sejtett értékeit hozta felszínre. Olyan részletek
ben gyönyörködhettünk, amely Molnár szín
padján elsikkadt volna. Az Olympia-hangos- 
film egyúttal a Tonfilm jövőjének legbiztosabb 
bázisa. Az Olympia filmszínészei ragyogóak.

EGY JOBB CSALÁD
A Kamara- és Décsi-filmszinházak e hé

ten tűzték műsorukra a német filmgyártás 
egyik legragyogóbb zenés vigjátékát, Anny 
Ondrával a főszerepben. Ennél kedvesebb, 
bájosabb, mulatságosabb filmet aligha lát 
tünk. Az első pillanattól kezdve a legutol
sóig mulattat és elérzékenyit. Ebben a 
filmben nemcsak újszerű ötletek sokasága, 
hanem szív is van. Ezt érzi a közönség, 
amely olyan szívesen keresi fel a két szin*  
házat, ahol ezt a filmrcmekct játsszák.

— UJ szórakozóhelyet, illetve éttermet favo
rizál tegnap óla a pesti szinészvilág. Megnyílt 
ugyanis a Parlament-söröző és borhóz, a kép
viselőház árkádjai alatt. A szombati megnyitón 
oltláltuk a szinészvilág szine-javál, akik ala
posan megcsodálták az éterem eredetien szép, 
magyaros freskóit, elragadóan Ízléses, ötletes 
berendezéseit — amelyek Eric tervezőművész 
sikerült alkotásai. A Parlament-söröző valóban 

I uj látványossága Budapestnek.

apersz.il
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
Sárbafulladt a magyar győzelem
Mandl és Skvarek a meccs előtt beteget jelentettek, helyettük Korányi és 
Hirzer játszott -— Az első félidő négy gólhelyzetéből csak egy gól született 

meg, a második félidőben pedig egy tizenegyes veszendőbe ment 
Magyarország—Csehország 1:1 (1: 0)

Amilyen komor volt az időjárás a ma- 
gyar-cseh mérkőzés vasárnapján, ugyan
olyan komor idők futkosnak Európa fut- 
ballsportjának egén. Recsegnek-ropognak a 
régi építmények s bizonyos, hogy rövid idő 
múlva bővül azoknak a nemzeteknek a 
sora, amelyek álamatőrség helyett a úyill 
professzionalizmust vezetik be.

Fontos lett volna tehát, hogy ezekben 
a nehéz Időkben, amikor egy-egy ered
mény pozícióban és anyagiakban is so

kat jelenthet, legyőzzük a cseheket.
Nem sikerült. Elsősorban nem sikerült ez n 
példátlanul rossz időjárás folytán, másod
sorban a véletlen miatt, hiszen

a magyar csapatot nyugodtan a véletle
nek csapatának nevezhetjük.

Közvetlenül a mérkőzés előtt borult fel az 
előre tervezett összeállítás s a közönség 
nagyrésze csak hosszú idő múlva ismerte 
fel a meggypiros dressz viselőit. Az eldön
tetlen eredmény,

ha az adott körülmények mellett fáj
dalmas is, de nem felejthetetlen.

A szokásos magyar-cseh találkozó volt ez, 
amelyet a nemzeti érzésen kívül semmiféle 
dijmérkőzés izgalma nem fűszerezett. Nem 
hoztuk tehát helyre végeredményben a 
drezdai vereség mérlegét, de viszont nem is 
rontottunk azon s igy a tavaszra vár a nagy 
feladat: rehabilitálni a csapásoktól sűrűn 
sújtott magyar profifulballl.

A kihalt város fsővsrte utcáin 
üres villamosok száguldanak 

a pálya felé
Déli egy óra. Az ólomszinü fellegckböl vi

gasztalanul hull alá a későőszi cső. A magyar- 
cseh mérkőzés aligha érdekli az embereket. A 
körúti kávéházakban mindenfele ismerős sport- 
emberek ülnek. Nem mennek ki a meccsre. A 
közlekedés miatt nem kell aggódni.

üres kocsik futnak az MTK-pálya felé.
Taxi is akad bőven. Jegygondok sincsenek. 
Szombaton egész napon keresztül tömegesen ; 
számolták vissza a jó jegyeket az MLSz fő
pénztáránál. Nincs semmit kétség:

„leégett" a válogatott mérkőzés.
Ijesztő szimptomújaként a futballválságnak. Uj 
szó, de találó. A tömegnek a hó elején is üres 
a tárcája, a hónap végén pedig?. és elsején 
házbcrnegyedl A helyárak pedig borzalmasan 
drágák. És végül: az eső szüntelenül szakad. 
Magyarázat tehát akad bőven, de ettől bi
zony nem lesz tele az MLSz kasszája. A szám
adásokban azonban akad egy nagyszerű aktív 
tétel:

az csőblztosltás,
amely ezúttal ,.bevágott". A kötvény szerint a 
biztosítótársaság fizetési kötelezettsége akkor 
vélik esedékessé, ha a meteorológiai intézet ki
rendeltsége 12 és 2 óra közölt legalább

egy mllliméternyl csőt
konstatál. Ez az egy milliniéternyi cső —• ha jól 
láttuk — megvolt. (Legalább a két szélsőcsatár 
ezt állította.) Nos, ez az egy milliméter

tízezer adómentes pengőt 
jelentett a szövetségnek. Nem sok, de ez is 
valami.

Viztócsáh a pályán, riasztó hírek 
a válogatott csapat betegeiről

A Hungária-uti pálya előtt kevés dolga van 
a kirendelt rendőrségnek. Bent a sporttelepen 
víz alatt áll a salakpálya. Az öltöző alagutjá- 
tói a pálya belsejéig egymáshoz illesztett pa
dok szolgálnak híd gyanánt. A publikum las
san gyülekezik. A hangulat?... Salamon Béla 
felgyürt kabátgallárja alatt bágyadt tekintettel 
mered maga elé... Ez jellemzi talán legjob
ban a hangulatot. Az Öltözőből hírnök jön és 
jelenti, hogy

Mandl Gyula és Sárvári lemondott. 
Izgatott tippelés következik az eredményt ille
tően. Az öltözőkből kitóduló újságírók nemso
kára jelentik, hogy

a szövetségi kapitány Hlrzert és Korányit 
állította be a csapatba,

Amely a következő öszeállilúsban lép pályára:

j«», *
Síérazoíemek és telepek 
zseblámpa és anótftelopels 

számára.
Telle.Kményüh folUlmulhalaUan. 
Minden .lahűzlolben kaRhaJók.

Fehér (III kér) — Török (Nemzeti), Korá
nyi (Ferencváros) — Lyka (Ferencvárosi, Kié
ber (Hungária), Berkessy (Ferencváros) — 
Ströck (Újpest), Barátky (Hungária). Steiner 
(Budai 11), Hirzer (Hungária), Ticska (Hun
gária).

Nagy taps köszönti a bordópiros címeres 
dressz fölé húzott fehér szvetlerben kifutó ina

Erőt és lendületet adott, rettenthetetlen oroszlánoki á tette 
a magyar csapatot az első percben esett gól
tönkreázott pályán megindult a 
kezdés után Slröckhöz kerül a

A csatakos,
harc. Rögtön, . .. _.. ___ _ _____
labda, a jobbszélső lefut és a labdát beadja.

Stelner elhibázza ? labdát, de Tlcska el
fogja és az gondolkodás nélkül, védhetet- 
leniil vágódik a labda a frappirozott Pla- 

□icka hálójába.
| ELSŐ 1‘ÉŰPO ELLÓ PEB.C ...

’ TiCSKA lA ■PLANicUA 

csotXmoiiu i tiCSHA
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A slopper 1 perc 58 másodpercet mutat. A ma
gyar csapatot hihetetlenül föllelkesíti a gyors 
siker, de a csehek kétségbeesetten kísérlik 
meg nz offenzivát. Nem sikerül. Minden labda 
a magyaroké. Rettenetes harc folyik a labdáért, 
amely a feneketlen sárban minden pillanatban 
elmerül. Steiner messziről próbálkozik a gól
lövéssel, de nem sikerül semmi. Hasztalan bőm 
húzzák a cseh kaput, Planicka most már óva 
tos. A 10. percben Stelner éles lövése csak haj-

Elenyészik a magyarok gólelőnye
Szünet után az első pereljen Barátky hagyott I lesen tizenegyest adott a csehek ellen. Sokáig 

kihasználatlanul egy kecsegtető alkalmai,....................
majd a csehek lendüllek ellentámadásba. A 3. 
percben Sim| 
labdájára rúfuloi|, az egész 
Fehér elébük fafölt és a tizenhatos vonal 
sikerült is elvetéssel elkaparintani előlük a 
labdái, de érthetetlenül kicsusszant a kezéből 
és

Snltys elé perdült, aki gondolkodás nélkül
mintegy busz méterről a teljesen üresen 
álló kapura lőtt s n labda a vlrtócsákon is 
kereszlülugrálva, a hálóba gurult (1:1).

ipci'tt.ynck egy élesen előreadott 
ifuloff, az egész cseh csatársor s 

•lőtt

SWOBODA

n«R.VA A HÁl.NÍHCS WACAGa's... 
ERR.C MÉG A CSEHEK SE 'GONDOL
TAK. —

cseh játékosokat láthatóan felvillnnyozta a 
siker s egymásután vezették szél

támadásaikat. A 7. percben 
kapu fölé lőtt. Majd mintegy 

ül középjólék fejlődött ki,

BERUESSy

A 
vám lián 
söikrc bazirozott 
Swoboda közelről
20 percen keresztül középjólék 
amikor is a játékosok sokat csúszkáltak és 
cmberfeleltien küzdve, taposták a feneketlen 
sara!. Ez az időszak Klóber fizikumát teljesen 
felörölle s Berkessy is fokozatosan visszaesett. 
A csatársor nem tudott oktalan rövid passiói
val a támadásoknak folytonosságot biztosítani, 
mert a két-hórom méteres gyenge passiók 
sorra elakadtak a sárban s a jól helyezkedő és 
pompásan feljavult cseh halfsor zsákmányai 
lellek. A 20. percben Lyka megunta a csillárok 
lehelellenségét és góliszonyút s mintegy har 
minc méterről hatalmas bombát küldött a cseh 
kapura, amelyet Planicka csak nagyszerű bra
vúrral tudott elhárítani — kornerre. A követ
kező percben ujnbb kornerrel veszélyeztetett a 
magyar csapat. Majd két perc múlva Ströck 
egyedül száguldott el a cseh védőjátékosok 
mellett s már-már lövőhelyzclbc került, ami
kor Novak hátulról felvúgla. A biró termesze- '

Egyensúlyban a teljesítmény mérlege 
telve lehetett egyik oldalról > má.lkra 

átvinni.
Ezt a félidőt n szél segítségével alaposan 
kihasználta a magyar csapat s 

csak a véletlenen múlott, hogy ez a fél
idő nem hozott a magyar-cseh mérkő
zések mérlegébe egy ujabb rekordot.

Pontosan négy vitathatatlan gólyhelyzclet 
teremtett ekkor a magyar csapat összjátéka. 
ezek közül azonban góllá egyik sem érett 
.1 második félidőben azután a cseheké volt

Ae egész mérkőzés a félidők által ponto
san kettéosztott egyenlő arányú részekből 
állott.

Az első félidő szinte kizáróan a magya
roké volt.

amelyet a gyors gólndla nekibuzdulás, de 
főként » viharos szél magyarázott. Jellem
zésül csak annyit, hogy

olyan erős volt ez a pálya howttnn 
ftijó nyugat) szét, hogy a szó' ásos hir
detőtáblákat a fordulókban csuk lekk

gyár válogatott csapatot, amelyet nemsokára 
követ a piros-fehér dresszes csapat:

Planicka (Slavia) — Burger (Sparta), Novak 
(Slavia) — Vodicka (Slavia), Simpersky Srbek 
(Sparta) — Junek (Slavia), Soltys (Slavia), 
Swoboda, Silny, Fait (Sparta).

Bauwens dr., a kölni biró sorsol és rögtön 
megindul a mérkőzés.

szálnyira kerüli el a kaput. A 20. percben Stei 
ner lövését Planicka kiejti, de Novak kornerre 
ment. Hirzer elgáncsolása miatt Berkessy kap 
szabadrúgást. Kapura megy és Planicka fogja 
is, de kiejti. Novak még idejében kivágja a lab
dát kornerre. Ugy ez, mint a következő korner 
eredménytelen. A 29. percben Silny átdolgozza 
magát a védelmen, de lövése a kapu mellett 
talál kiutat. A 40. percben Lyka faultja miatt 

n csehek jutnak szabadrúgáshoz, m"g pedig n 
tizenhatos vonalról, óm Sinipcrsky lövése kapu 
mellé megy.

tanakodtak a magyar játékosok, hogy ki löjje, 
de ugy látszik, egyiknek sem volt kedve hozzá. 
Végül

Barátky állt a labdához, aki éles, lapos lö
vést küldött a kapura, de pontosan Pla- 
nJckúnak célozva, aki először kiejtette 
ugyan a labdát, de másodszorra megkapa-

A cseheknek ez az ujahb negatív sikere további 
erőt adott. A 30. percben Silny a tizenhatosról 
szabadrúgást lő a magyar ka. ura, Fehér is
mét elnézte a labdát, amely szerencsére a 
kapufa mellett süvített el. A 33. percben Soltys 
került jó helyzetbe, azonban kapu fölé lőtt. 
Egy-két erőtlen magyar támadás után a 42. 
percben Ismét szahndrugóssnl veszélyeztetlek n 
csehek, de Swoboda bombája a magyar csapat 
falankszában akadt meg. A 44. percben viszont 
a magyar csapatnak volt Ströck szép lefutása 
és beadása révén kihasználható helyzete, 
azonban Planicka macskniigycsséggel, levegő
ben úszva, fogta el ne éles beadást csatáraink 
elől. A mérkőzés utolsó negyedórájában a kö
zönség nagy tömegekben hagyta el a mérkőzés 
színhelyét.

Ll...... . . ■ ■ ■ ■ ----

raym-cwoK 
50% ksdvözmánnyel!

Hotfón, Koddon ea Szerdán
— csak ezen a 3 napon — 

bármely cipő vásárlásánál 
eddigi lutdnvoh áraink fentartaaa mellett 

minden 1 pengőst 
eriéküon fosadunk el. — A kiváló 
H'onyvoB-cipőket óhajtjuk még ismer- 
ebbé tenni azért hozzuk ntog ezen 

súlyos áldozatot.

FISWÉS
Calvin tér 7 Vámház-körut 6

iontrök. Seri*  tatait*  is Háti- 
cioükie szint .i: imlkoiik ezen t edvezmtn}

el szél segítsége, úgyhogy a félidő túlnyomó 
részét az ő irányításuk alatt játszottuk le. 
Az első periódusban több volt a csehek 
erélye, de azután a finisre ismét a magvar 
csapat lángolt fel. A vaktában clöreküldött 
ólomsulyu labda azonban nem került a 
csehek hálójába. Még egy jogosan megítélt 
tizenegyes sem. .4 Korányi—Török hátvéd
pár és a magyar csatársor első félidöbell

Cl.I.ftl ÚTI SPORTTI5I.KP
Vasárnap, november 2 Aq, délután

2 órAkoi:

FerenctfáB’os-Htmgária
az eisőorztalyu ligaba:noksáRért.

Előtte 12 órakor a
(arlalékcsapatok mérkőznek.

szereplése az adóit körülmények között 
minden dicséretet megérdemel, míg a töb
bieket alaposan megzavarta a kiszámítha
tatlanná változóit pálya. A cseheknél körül
belül ugyanez volt a helyzet: a közvetlen 
védelem és a csatársor munkája tűnt fel, 
mig a halfsoruk körülbelül cgyivásu volt a 
miénkkel, pusztán Klébcr első félidőbeli 
szereplése jelentett pluszt a magyarok ja
vára.

A mérkőzést vezető Bmiwcns biró hibát
lanul látta el feladatát s erélyes, gyors, 
minden faultot észrevevő figyelme miatt a 
mérkőzés, a lehetetlen pálya ellenére is, a 
legfairebbek közé tartozott.

Az Attila legyőzte 
a Bocskayt

A vasárnapi barátságos 
mérkőzések

Attila—Bocskay 4:2 (1:1).
Miskolcról jelentik: Barátságtalan eső de ez

zel szemben barátságos, vendégmarasztaló »ór 
fogadta a Miskolcra érkezett Bocskayt. A Bocs
kayt, amely mint az I. liga rettenthetetlen kép
viselője, arra vállalkozott, hogy otthonában 
mérkőzzék, a II. ligába pottyant Attilával. A 
mérkőzést le is játszották, de a debreceniek le- 
fékezhctetlennck látszó harci kedve a mérkőzés 
folyamán fokozatosan lanyhult.

Vince lőtte a debreceni vezető gólt, amelyet 
azonban Simányi a félidő végefelé egalizált. 
Szünet után már sűrűbben potyogtak a gólok 
és Szabó, majd Rudas két gólja után 4.1 re ve- 
zettek a hazaink, amikor Keviczky, mintegy 
szépségtapaszképpen. még egy gólt rúgott.. .

Ferencváros—VÁC FC 4:1 (2:1).
Sáros talajon, szitáló, de kellemetlen esőuen 

vívta meg barátságos mérkőzését a két csapat 
s a Ferencváros fölényes játék ulán, biztosan 
győzött.

TSnzer nyitota meg a gólok sorát, majd 
Toldi lőtt még egv golt a VAC-ék hálójába, 
amire n VÁC Schwartz révén válaszolt Szünet 
utón ismét a fentiek lőtték a Ferencváros gól 
jait, de most a változatosság kedvéért fordítóit 
sorrendben: előbb Toldi és azután TSnzer.

X A Pécsi Vasutas Sport Klub nj sporttele
pének felavatása. Vasárnap avatták fel a MÁV 
állni létesített PVSK pólyát, mely Alkalommal 
a PVSK 7 2 I.T2I arányú győzelmet aratott n 
Szegedi Vasutas SE felelt. A pécsiek, különösen 
a második félidőben játszottak kitűnően, de a 
gólarúny kissé túlzottnak mondható.
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Budapesti és szlovenszhói amatőrök 
barátságos vagdalkozása a sárban 

Budapest—Szlovenszkó 3:1 (1:0)
Vasárnap délben üres tribün előtt játszották!/o,/ jó labdáját Regner a tizenhatos vonalról 

le barátságos mérkőzésüket a budapesti és"' 
szlovenszkoi válogatottak. A bokáig érő sárban 
lejátszott mérkőzést nem sok izgalom kísérte 
és u fclisnirrhclctlenül sáros játékosok bukdá
csolása nem tudta fölkelteni a ügyeimet, élénk 
bizonyságául annak, hogy a déli ebédidő alatt 
lejátszandó ilyen előmérkőzéseknek nincsen 
sok értelme. Az nmalőrszövetség is inkább a 
hagyományok kedvéért tartotta meg ezeknek a 
meccseknek a folytonosságát. Mindenesetre ta
nácsos volna éppen ebből az okból egy kedve- 

terminust keresni.
első gól a 24. percben esett, amikor Sza-

félmagasan a szlovenszkóiak kapujába irányí
totta. A budapesti csapat volt fölényben ezután 
is, de újabb gólt már csak a második félidő
ben, n megváltoztatott csatársorral játszó bu
dapestiek érhettek el, még pedig a második 
percben. Deutsch két szlovenszkói védőjátékost 
is kicselez s magát tisztára játszva, védhetetle- 
nül megszerezte a második gólt. Most már a 
szlovenszkóiak is támadásokkal kísérleteznek 
és Zsarnóczay nevii jobbszélső csatáruk beadá
sából Krauss a hatos 
szlovenszkóiak egyetlen 
Sárosí állította be.

vonalról megszerzi a 
gólját. A végeredményt

KÜLFÖLDI SPORTNAPLÓ
Kispest győzelme Nagyszombatban

Kispest—Rapid (Nagyszombat) 3:2 (1:1)
Nagyszombat, október 26.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 
tése.) Kispest csapatának vendégszereplésére az 
esős idő ellenére is mintegy 2000 főnyi közön- 
ség volt kiváncsi. A napok óla tartó eső telje
sen felázlatta a pályát, amelyen alig volt víz
tócsától mentes hely. Az egész mérkőzés folya
mán is zuhogott az eső, ugy, hogy ezek a kö
rülmények teljesen irreálissá telték a mérkő
zést.

Az első félidőben a lelkesen játszó helyi

csapat teljesen egyenlő ellenfele tadott 
lenni Kispestnek,

amelynek játékkulturája csak szünet után bon
takozhatott ki, de ekkor is a mély s sáros ta
lajon a legbiztosabb gólhelyzetek is kiaknázat
lanul maradtak. A nagyszombatiak szerezték 
meg a vezetést, amelyet c Kispest hamarosan 
kiegyenlített. A második .élidőben Kispest egy. 
másulán lölt két góljával szemben a Rapid a 
meccs vége felé szépített az eredményen. Az 
eredmény tehát 3:2 (1:1) Kispest javára.

A Sabaria a bajnoki listán megelőzte 
a Ferencvárost

Sabaria—Pécs-Baranya 3:1 (1:0)

Az „osztrák" Himmer amatőr 
balszélső lesz Jugoszláviában

Szombathely, oki. 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 

tése) Az egyetlen elsőligabcli bajnoki mérkő
zés a Sabária megérdemelt győzelmét hozta. A 
meccset megelőzően egész héten esett az eső, 
majd szombaton éjjel nagy orkán támadt, 
amely azonban nz esőfelhőket elsodorta és a 
pályát annyira felszántotta, hogy a két vidéki 
csapat egészen jó talajon játszhatta le bajnoki 
mérkőzését.

A Sabária n kezdet utón azonnal felnyomult 
és nz egész első félidőn keresztül támadott. A 
7. percben

Belko beadása Kovácshoz került, aki 
Holzbauert szöktette és a Sabaria máris 

megszerezte a vezetést (1:0).
A szombathelyi csapat további támadásai csak 
kornereket eredményezlek. A 17. percben Ko
vács a .kifutó Biril is kidriblizle, lövése azon
ban a kapufáról a mezőnybe patlnnt. Közvet
len ezután ismét n szerencse mentette meg a 
pécsiek kapuját n góltól. Szünet után is a Sa
baria volt a többet támadó, míg a Pécs-Bara- 
nya csnk a mérkőzés vége felé lendült ellen
támadásba. Az 5. percben Biri kiejtette Belko 
lövését, ám

Borbély megkaparintotta a labdát és a 
hálóba küldte (2:0).

Kevéssel később Foor a 16 oson belül gáncs
csal akasztotta meg Holzbauert,

■ megítélt It-cst Kovács a rendeltetési 
helyére Juttatta (3:0).

A pécsiek nem adták meg magukat, hanem 
nagy lendülettel játszottak s egy támadás al
kalmával a jobbszélő

Kovács centcrczctt labdájával, Halas meg
szerezte a vendégcsapat egyetlen gólját 

(3:1).

ÍPéCS-Bnrnnva n meccs végéig folytatta túrna- 
Ásfllt, de újabb eredményt mór nem tudott 
elérni. A győztes csapatban a halfsor, továbbá 

Holzhauer és Weinhardt tiint ki. mig a Pécs- 
Baranya egyben a mezőny legkiválóbbja, So
mogyi cenlerhnlf volt. Rajtuk kivül a kél 
szélső csatár is jól játszott.

A mérkőzést Bíró Sándor kitünően vezette.1

A Somogy vezet a második 
ligában

Somogy—Józsefváros 11:1 (3:1)
A vendégcsapat tiz emberrel állt fel a 

kompiéit Somogy ellen lejátszandó II. liga
bajnoki mérkőzésre. A Somogy mindvégig 
nyomasztó fölényben volt és tetszés szerint 
érte el góljait. A góllövők sorrendje: Mészáros, 
Miklóssy. Jakubc. Juszt (Józsefváros), maid a 
H. félidőben: Miklóssy, Tullián, Miklóssy, Joós, 
Joós Jakubc Pétre cs végül ismét Joós. Biró 
Orova Ilcimi volt.

Sportesemények, 
amelyeket a vasárnapi 

esőzés elmosott
A vasárnapi cső a következő sporteseménye

ket áztatta cl:
A Maglód—Terézváros, II. liga bajnoki mér

kőzési. — A Fér. Vasutas—MTK amatőr baj
noki mérkőzést. — A MAC ifjusági atlétikai 
versenyét. — Az FC házi atlétikai versenyéi. 
— Az MTE monstre versenyéi. — A kaposvári | 
kegyeleti slnfítát.

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

X A Duna Sport Club autó- és moloros- 
oszlálva november 2-án. vasárnap délelőtt fél 
12 órakor nz Erzsébct-hid pesti l.ullöjétől zárt 
sorokban felvonul ar „Ismeretlen kntonn" sír
jához. ahol koszorút helyez el.

X Kgy futballista a lábát törte. A Budafoki
ul! pályán vasárnap délelölt Szccscy Ferenc 20 
éves játékost ugy incgruglák, hogy jobblábn 
eltörött. A mentők a szerencsétlenül járt fut
ballistát n Glück-srnnntóriumba szállították.

X l'-R.v amuhírmcccsct lejátszottak, egy el
maradt. A vasárnapr.1 kitörött két amnlőrmér- 
kőrés közül nz MIK — Ferencvárost Vasutas 
hajnoki jatékn elmaradt. Lejátszották ellenben 
a Postás Népióléti mérkőzést. amelyet 4.7 
arányban a bajnoksóiban vezeti Postás nyert 
meg

X Pozsony d'ónletícnill végzett Krakkóval. 
Pozsonyból jilcnli'i. begy n Po sony - Krakkó! 
városok közötti futballmérkőzés 2;2 (1:0) dön-1 
telién eredménnyel végződött. '

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA.
Pont Mérkőzés

1. Hungária 24:6 9 5
2. Újpest 14:7 9 5
a. Sabária 9:7 8 6
4. HL kerület 12:5 7 5
5. Ferencváros 10:4 6 5
6. Bástya 9:8 5 5
7. Bocskay 10:13 5 5
8. Vasas 7:11 4 5
9. Nemzeti 5:9 3 5

10. Kispest 8:13 2 5
11. Budai 11 6:17 2 5
12. Pécs-Baranya 6:20 2 6

Debrecen atlétái 125 :96 
azányban győztek 
Nyíregyháza ellen

Debrecen, október 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Kevés közönség előtt, folytonosan szi
táló csőben mérkőztek meg a két város atlé
tái, amelyből Debrecen atlétái fölényesen ke
rültek ki győztesen

A verseny legjobb eredménye
Cseley 5370 cm-es gerelyvetése.

Részletes eredmények: 100 m. i. Labancz 
(Debrecen) 11.9 mp 2 Dalmy (D) 12.1 mp. 3. 
Varga (Nyíregyháza) 12.3 mp. — 400 m. 1.
Mana (D) 55.9 mp. 2. Szenliványi (D) 56 mp.
— 800 m. 1. Arady (D) 2:08 mp. — 1500 m. 1.
Móna (Ny.) 4:29 mp. 2 Papp (D.) 4:45 mp. — 
5000 m. 1. Némcthy (D.) 17:28 mp. — Magas
ugrás. 1. Létray (Ny.) 165 m. — Távolugrás. 
1. Létray (Ny.) 615 cm. 2. Kinély (D.) 590
cm. — Hármasugrás. 1. Létray (Ny.) 1271 cm.
— Rúdugrás. 1. Hadházy (D.) 300 cm. — Suly
dobás. 1. Gally (D.) 1161 cm. — Diszkosz
vetés. 1. Gally (D ) 3576 cm. 2. Létray (Ny.) 
3271 cm. — Gerelyvctés. I. Cseley (D.) 5370
cm. — 4X/00 m. 1. Debrecen 48.6 mp. — 
Svédstaféta. 1. Debrecen 2:18.9 mp.

X Nemzetközi kerékpárverseny Brüsszelben. 
Brüsszelből jelentik: Az itt megtartott nemzet
közi kerékpárversenyen Peters Stcác? kölni 
versenyző, német bajnok is résztvett, de csak 
negyedik lett a nyerek versenyében. A ver
senyt a svájci Kaufmnnn nyerte, a belga Ariéit 
és nz olasz Bergainini elölt. A hosszutávu ver
senyben a belga Lignard győzött, második Tol- 
lonbeck, a harmadik Miqucl s a negyedik Ble- 
kcmolen let.

X Francia kerékpárosok Ausztráliában. Syd
neyből jelentik: Mauclair és Bidot francia or
szágúti kerékpárversenyzők első ausztráliai 
startja sikerrel járt, amennyiben a Sidney- 
Melbourne 1126 kilométeres távon 56 óra 20 
perces idővel győztek az Európában is ismeri 
Oppcrmannal szemben.

X Gycpliokklmérkffzés. Az eső mialt esik 
gyephokkimérkőzést tartottak meg. A ló

versenytéri pályán játszották le az FTC— 
BBTE meccset, mely 1:1 (1:0) döntetlen ered
ménnyel végződött. Az FTC gólját Battlay, a 
budaiakét pedig Gedcy ütötte. Biró Fischer 
volt.

X Elmaradtak a vasárnapra kitűzött bécsi 
mérkőzések. Becsből jelentik: A vasárnapra ki
tűzött bécsi elsöosztályu professzionista mér
kőzések elmaradlak, mert az esőzés az összes 
futhnllpályákat felázlatta. Az Admira—Rapid 
drbymcérkőzést november 23-án játsszák le.

X A professzionista blrkőrómérkőzésck. Va
sárnap folytatták a professzionista birkózó
mérkőzéseket, amelyek során Marlinoff n 18-ik 
percben győzött Neström ellen, az észt Petrr- 
són pedig a 36-ik percben fejdobással győzött 
Weimura (Mandzsúria) ellen.

JUGOSZLÁVIA.
Vnsárnnp folytatták a Jugoszláv országos 

bajnoki küzdelmeket. Az eredmények a követ
kezők:

Zágráb: Konkordia—Hajdúk (Spalato) 1:1 
(1:1). A jelenlegi országos bajnok és a favo
rittá előlépett Hajdúk találkozása várakozáson 
alul gyenge sportot nyújtott, de a két csa
patnak mentségére szolgál nz erősen felázoll 
sáros talnj. A mérkőzé«t a bécsi Goe.bel vezette.

Belgrád: BSK—Slavia (Eszék) 6:0 (3:0).
Eszék: Makkaben—Vasutas 1:0 (0:0), Croathi 

Victória IX) (0:0).
Apatln: Tri nezde— Hódsági SC 2:0 (1:0).
Zombor: Soko—ZTK 2:0 (0:0). Sport—Z

Zsnk 4:2 (4:1).
Zenta: Soko (Obccse)— Radnicski (Zenta) 3:1 

(2:1).
Újvidék: Radnicski—NAK 1:0 (1:0), Mák

kabea—Postás 5:0 (3:0).

Szabadka, október 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjc- 

’entése.) Himmer Rezső, a Vasasok volt 
gyorslábú, sokszoros válogatott balszélsője, 
tudvalevőleg egy év óta Apatinban, az ottani 
Tri zvezde (Három csillag) csapatánál tre- 
nereskedik. Himmer csapatánál nemcsak 
tréner, de játékos is akar lenni s ezért

szombaton a szabadkai aiszövetséghez 
benyújtotta visszaamatőrizálási kérel

mét.
Ennek az érdekessége az, hogy Himmer a

A német szövetség feladta a harcot 
és elismerte a professzionalizmust

Berlin, október 26.
A késő éjjeli órákban érkezett a szenzá

ciós hír Berlinből.
a német szövetség feladta a harcot a 

professzionalizmussal szemben!
A rendkívüli fontosságú eseményt hét órás 
tanácskozás előzte meg, amelyen az alszö- 
vetségek öszes vezetői résztvettek. Győzött a 
józan felfogás s a Bund menti, ami még 
menthető. A kiadott hivatalos jelentés szó- 
szerint a következőket mondja:

A DFB a német professzionalista spor
tot ellenőrizni és a jövőben nemzetkö

zileg képviselni fogja.
Az erre vonatkozó szabályok már készülnek

Rossz napok várnak
Würzburg, október 26.

Huszonegy délnémet egyesület tartott vasár
nap zárt ülést, amelyen a fulball-professzioniz- 
mus kérdésével foglalkoztak. Az ülés után egy- 
'intető sajtónyilatkozatot adlak ki, amely

német óvatossággal minden ajtót nyitva ha
gyott az clkövetkezendő eseményeknek.

A nyilatkozat elismeri, hogy a' Német Labda
rugó Szövetség kénytelen felfogását a profesz-

Lejátszották az európai 
amatőrkupa 

utolsó mérkőzését
Csehszlovákia - Lengyelország 

2:1 (1:1)
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 

lése.) Az európai amatőr kupamérkőzések 
utolsó meccsét játszotta le a két csapat.

A lengyelek, vereségük ellenére Ls, a kupa 
győztesei lettek,

mig a csehekén a győzelem sem segített, mert 
a tabella utolsó helyezettjei maradlak. Magyar
ország tudvalevőleg a lengyelek után a máso
dik helyet foglalja el. A mérkőzést a Sparla- 
pályán a lipcsei Fuchs bíráskodása mellett 
játszották le. Prágában is egész nap, sőt , a 
mérkőzés ideje alatt is esett az eső. A játék

LÖSPORT
Káposztásmegyeri versenyek

A nap középpontjában az Újpesti akadály
verseny állott, melyben a rcás favorit, Grana
dát megverte a régen nem futott Ki tudja? 
A részletes eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. v. Marjai K. Pandúr (4) Frosch. 2. 
Rózsabimbó (4) Valkó. 3. Szamos (pari) Kovács M. 
F. m.: Beatrice, Durazzo, Eszék. 3 h . rossz. Tót.: 
10:42. ló, 16. — II. FUTAM. 1. Fehérvári istálló öreg 
Slgnorn (2'á) Balázs J. II.. í. Kurlkóka (2*,4)  Kovács 
L., 3. Csokor (12) Szabó B. F. m.- Pillangó, Rege. De
tektív, Túzok, Örvösgalr.mb, Fuvolás, Lucretia, 2 h.. 
li h Tol.: 10:37. 17. II,. 34. - III. FUTAM. 1. Szír- 
may S. gróf Ki tudja? (3) Fetling, 2. Granada (8:10 
reá) Csató. 3. Rondino (2’4) Klnsánszky. I'. m.: Szor
galmas. Serpentin. Lucky strike. ötnegyed h.. 15 h. 
Tnt.: 10:82. 24. 15. - IV. FUTAM 1 Szt. Győrgy- 
istálló Gondtalan (2) Túrái, 2. Mecies < 1 *-->)  Balózsoviis. 
3 Sopron (2) Hujber. F. m : Bábé. M.irgaretq. Rab 
Ráby. Theresinn. 1 h.. 4 h. Tót.: 10:29. 12. 12. 12. - 
V. FUTAM. 1. Horváth K. Bohóc (3) Herberslein gróf,
2. Alhnmbra (3) Szabó .1. 3 Rillikotn (6) Valkó. F m : 
Arabella. Reteky Bandi, Szinusz. Apor. Frau Wunder 
Heh, Felhő Rózsi. Nyakh.. 4 h. Tót.: 10:54. 19. 22 ..
- VI. FUTAM. 1. Mr. Grey Tailyhó (6) Klselkn. 2 
■'onvoda’om (A) Blaskovits 3. Yolbynin (I2» Józsa. 
F. m : Mó<|os, Százszorszép. Drágám. Párduc. Pim- 
'•óka. Hcrbstzrillosc. Platán Forgatag. Knio'n. Pttyke, 
Maxima. Sohase. Ritkaság. Fi»v|cc, Vértes. Fejh. 1’ú h 
Tót.: 10:1’6. !H. 32. 192. -■ VII FUTAM. 1. Szunvogh 
A. etr. Hadúr (4) Pé'er, 2 Rnmbtis (19) Jótsa. 3. 

uisszamatőrizálását nem a magyar szövet
ség .utján kéri, melynek szabályai értelmé
ben ugyanis csak két év múlva válhatna 
amatőrré, hanem az osztrák szövetség ut
ján. Himmer ugyanis mielőtt Jugoszláviába 
ment volna, a bécsi Brigittenauer AC szer
ződtetett játékosa volt, de a csapatban nem 
játszott egyetlen alkalommal sem. Az 
osztrák szövetség szabályai szerint Himmer 
hat hónap után válik amatőrré s igy még a 
tavaszi szezonban résztvehet csapatának 
bajnoki mérkőzésén.

és a legközelebbi ülésen döntenek felette. 
Mindazokat az uj profialakulatokat, ame
lyek a DFB fenhatóságát el nem ismerik, 
kizárás fenyegeti:

A DFB ellenzi ugyan az általános amnesz
tiát, mégis

felkéri az ószövetségeket, hogy azok
nak a játékosoknak, akik okt. 26-ig 
vétettek az amatőrség ellen, büntetését 

egyévi időtartamra felfüggessze, 
ha ezalatt újabb vétséget el nem követnek.

Ezzel a középeurópai hármasszövetség uj 
korszak elé érkezett s nem sokat tévedünk, 
ha megállapítjuk, hogy a profifutball ezzel 
elkerülte a biztos —■ halált.

a német prof (futballra
szionalizmusról megváltoztatni. Elismeri, hogy 
a ,,szabályozatlan profizmus" elterjedi, de egy
előre csak „hathatós ellenintézkedést" tesznek 
az elterjedés meggállására s ebben szolidáriasan 
járnak el.

Kétségtelen, hogy a már megalakait német 
proflegyesülctekre rossz napok várnak, 

de az is bizonyos, hogy ezt a folyamatot kés
leltetni Ián lehet, de megakadályozni, kiirtani 
többé már lehetetlen.

téren nagy viztócsák keletkeztek, úgyhogy reá. 
lis játék nem fejlődhetett ki. Váratlanul a cse
hek bizonyullak jobbaknak és eredményeseb
beknek és minimális góldiíTerenciával, meg
érdemelten nyerték a mérkőzést. A gólokat 
Stalinsky (15. perc), Kánig (23. perc), Mottak 
(II. félidő 4. perc) lőtték. A mérkőzést 1500 
főnyi közönség nézte végig.

Szétoszlott a Bodola-legenda
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelep- 

tésc.) Nagy érdeklődés mellett játszották le Ko
lozsvárott a Kolozsvár—Nagyvárad városközi 
mérkőzést, melynek kettős vonzóereje volt: ré
szint a váradi alakulóban lévő profiklub leendő 
játékosát, részint a Budapesten és Nagyváradon 
agyonreklámozott Bodola bemutatkozása. A 
mérkőzést teljesen megérdemelten Kolozsvár 
nyerte meg 4:1 (0:0) arányban. A váradiak 
nagy „krekkje" Bodola teljesen „leégett", te
hetségét csak nagyon gyengén csillogtatta.

Takaros (4) Herberslein gróf. F. m.: Arme Gredl. Lel
kem. Annab I. Jagnjilo, lobogó. Viglcgény. Mirakel. 
Haragon. Fátyolos, Kirgiz, Szanálás. Maisy. */i  h.. Iá. 
Tót.: 10:120, 43. 41, 29.

Bécsi versenyek
A vasárnapi bécsi versenyek eseménye az 

Ausztria-dij volt. Az értékes verseny magyar 
ló, Wenckheim Dénes gróf Kapitányának a 
győzelmével végződön. Részletes eredmény:

I. FUTAM. 1. Kinizsi (5) Schejbal, 2. Volat (4) 
Szabó L. H.. 3, Dark Rock (8) Jiurban. F. m : Ked
venc, Prettv Molly. Buborék, Bolka. % h.. Ml h. 
Tót.: 10:54. 23 . 31. 76. - II. FUTAM. 1. Tourtereau (2) 
('.suta. 2. Suzy (4) Balog. 3. Flame.i (2*4)  Schejbal. 
F m.: Francbe. Daphnc. 1*4  h.. 1 h. Tót.: 10:31. 18, 
14. - III. FUTAM. 1. Blcak (16) Martin, 2. Derítő («) 
Balog, 3. Feldkopf (3) Csuta. F. m.: Poslillon . Neva. 
Happy End. Silisfria. Pan. Griotte. Fejh.. nyakh. 
Tol.: 10:35, 22. 14. - IV. FUTAM. Ausztria-dlí. 1. gr. 
Wer.ckhcim D. Kapitány (2*4)  Schejbal, 2. Pbönfx (5) 
Szilágyi. 3. Corvus (5:10 reá) Szabó I.. H. F m.: Zá
polya. Slnr. *4  h., 3 h. Tnt.: 10:47. 21. V>. - V. FU
TAM. 1. Old Hand (3) Hinlschich. 2. Fvian (6) Vargá. 
3 Vlasta (2) Németh F. m.: Saint Louis. Paalrane. 
lláHmn. h.. 5 h. Tol.: 10:45, 15. 19. - VI. FUTAM.
1. Moselwcin (2*4)  Húrban. 2. Rest honé (5) Rojik, 3.
Száladon (4. Balog. F. ni : l.nvkonn. Ezer év. work- 
man. Fabula Hnieuru. Pjz Palö. Hionos. 5 h.. 2 h.

I ot.: 10:37. 17. 20. 16. - \ II. FUTAM. 1. Hlatrlo Cl) 
Szabó L. II.. 2. Glöhwurmchen ff) Tuss. 3. Patrlot 
•3) Radakovicli, F. in.: Rohirtson. Ilokobal. > h.. 1 b. 
Tol.: 10;6á Sfl. 2A.

A szerkesztésért és klndásérl felel:
Pr. EI.EK HUGÓ
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