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álarcos, reuolueres banditák 
vakmerő fegyveres támadása 

■■■iisti mnaiii...... .

rengss mm behaloltak a herllnl varos! Bank egyik tlMIOba, revolverrel 
lövöldöztek es a megrémült tisztviselők es ügyfelek szemeiatiara kifosztottak 

a pánceiszokrenyt
Kerékpáron menekültek el a bankrablók

Berlin, november 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A német fővárost két nap óta 
óriási izgalomban tartja az az amerikai sti
lusu és páratlan vakmerőséggel elkövetett 
rablómerénylet, amelyet szombatón délelőtt 
hajtott végre két álarcos rabló Berlin leg
előkelőbb negyedében, a Tiergarten város
részben lévő Városi Bank fiókjában. E pil
lanatban Berlin egész rendőrsége lázas iz
galommal nyomoz a vakmerő betörők után. 
egyelőre azonban minden eredmény nélkül.

A Tiergarten negyed egyik legforgalma
sabb és legelőkelőbb utcájában: a Perien- 
berger Sirasson van a Bank dér Stadt Berlin 
fiókintézete. A berlini Városi Bank a német 
főváros hivatalos bankja, amely a város 
tulajdona és amely az összes városi üzlete
ket finanszírozza. Szombaton délelőtt a hét 
végére való tekintettel állandóan

nagy forgalom uralkodott a bank két 
pénztár helyiségből álló Üzletében. 

Reggeltől tizenegy óráig tizesével-huszasával 
állottak a felek a tisztviselők pultjai előtt, 
hogy az ilyenkor szokásos be- és kifizetése
ket eszközöljék.

Tizenegy óra után néhány perccel meg- 
kevesbbedtek a felek és csak mintegy hat 
ember várakozott a pénztárrekeszek előtt, 
hogy takarékkönyvük, csekkszámlájuk ki
fizetése megtörténjen. Tizenegy óra után öt 
perccel, hirtelen

két fiatalember
lépett a perlenbergerstrassei bejáraton át a 
bank pénztártermébe.

A két fiatalember közül
az egyik egy szempillantás alatt fekete 
álarcot csatolt fel az arcára, a másik 
pedig egyik kezével fehér zsebkendőjét 
tartotta maga elé, hogy arca felismerhe- 

tetlcn legyen.
Mindkettőjük kezében megvillant a revol

ver csöve. Az egyik fiatalember fegyverének 
csövét a menyezet felé tartva, azt hirtelen 
elsütötte s ugyanakkor igy kiáltott fel:

— A kezeket fel! Senki ne mozduljon, 
mert aki megmoccan, az a halál fia!

A pultok mögött szorgoskodó három tiszt
viselő és egy pénztároskisasszony ijedten 
kapta fel a fejét a lövés hallatára és ugyan
csak minden lélekjelenlétüket elvesztették 
n pénztárteremben tartózkodók, akik job
bára nők voltak s csak egy férfi: egy idősebb 
tisztviselő. A feléjük meredő revolverek 
láttán

mindenki feltartotta a kezét.
Az egyik betörő ekkor a pulton kivül 

álló felekhez fordult és a fehér zsebkendőt 
niég mindig az arca elé tartva, rájuk paran
csolt, hogy a belső terem legtávolabbi sar
kába húzódjanak. Az emberek

remegve engedelmeskedtek
az erélyeshangu felszólításnak és a vak
merő betörő revolverét állandóan rájuk 
tartva, vigyázott, hogy egyikük se próbál
jon kimenekülni.

Ugyanezen idő alatt a feketeálarcos fiatal
ember az ajtóhoz ugrott, azt belülről be
zárta, a kulcsot zsebrevágta és a pulton át
ugorva

a pénztárhoz rohant.
A halottsápadtan reszkető pénztároskisasz- 
szony elölt nyitvaállott a pénzszekrény, 
amelyben ott hevertek a bankjegykötegek.

A feketeálarcos férfi
egyik kezében a lövésre tartott revol

verrel.
másik kezében pedig egy fekete disznóbőr 
aktatáskával odaállt a pénzlárszekrény 
elé és

az irattáskát kinyitva, a kassza egész 
tartalmát abba besöpörte.

azután újra nekiiramodott, kiugrott a pénz
tárterem közepére.

— Gyere Károly, mehetünk! — szólt oda 
társának, aki újból rárivallt a terem sarká

Masaryk ujabb nyilatkozata 
a magyar határkiigazitásről

II—— ■

Hive a békeszerződések revíziójának
Néhány héttel ezelőtt a Hétfői Napló 

közölte Masaryk elnök szenzációs nyilatko
zatát, melyben megismételte többször han
goztatott kijelentését, hogy Magyarország- 
qal szemben bizonyos területi engedmények
re hajlandó.

Ezt a nyilakozalot a csehszlovák kormány 
cáfolni és letagadni próbálta, azt azonban 
nem sikerült bebizonyítania, hogy a cseh
szlovák köztársaság elnöke nem tette meg 
az ismertetett kijelentéseket.

A csehszlovák kormány cáfolatai után 
most már különös érdeklődésre tarthat szá
mot

Masaryk elnök ujabb nyilatkozata, 
amely lényegében azonos legutóbbi kijelen
tésével, azzal az eltéréssel, hogy ezúttal 
Masaryk elnök rekompenzációképpen

Csehszlovákia részére Is bizonyos terü
letnövekedést kíván.

Hogy kitől, — azt a nyilatkozat homályban 
hagyja.

Ar. érdekes ujabb nyilatkozatról a követ
kező jelentest kaptuk: 

ban reszkető emberekre.
— Én most kint állok az utca sarkán .és. 

aki öt percig ki meri tenni a lábát a bank
ból, azt lepuffantom, mint a neszeit kutyát!

A fekete álarcos gyorsan felnyitotta az qj- 
tót, a két fiatalember kirohant,

felkaptak ,az iizletajtóhoz támasztott 
kerékpárjaikra és vad iramban nekivág

tak a Perlenberger-strassenak.
Elsőnek a bank cégvezetője tért magához 
rémületéből és hangos segélykiáltásokkal ro
hant a betörők után az utcára, hogy a kör
nyéket fellármázva, üldözésükre siessen.

A Perlenberger-strasse ebben az időben 
rendkívül forgalmas, ugy, hogy a segélykiál
tásokra csakhamar igen sokan vették üldö
zőbe a kerékpáron száguldó fiatalembereket 
és mivel az első pillanatban semmiféle közle
kedési eszköz nem állott rendelkezésre, 

gyalog rohantak utánuk.
Néhány perccel később már autó is akadt, 
de mire a támadók után vethették magukat, 
azok a környező mellékutcák útvesztőjében 

kereket oldottak.
Természetesen nyomban értesítették telefo

London, november 2.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Masaryk 
cseh köztársasági elnök cikket tett közzé a 
Saturday Revuc-ban, amelyben kijelenti, 
hogy híve a békeszerződések részleges re
víziójának.

Masaryk mindenekelőtt a cseli fegyver
kezésről beszél és megállapítja, hogy a cseh 
hadsereg oly teljesitőképes, amennyire ez 
csak lehetséges. Minden nemzetnek fel kell 
készülve lennie, hogy ha megtámadják, elég
gé fel legyen fegyverezve. Ila a háborúban 
valamely fél tamndó taktikát alkalmaz, ugy 
ez alapjában véve még nem támadó háború.

„A jelenlegi határokat 
ki kellene igazítani44

A két legveszélyesebb pont — állapítja 
meg ezután Masaryk —, amely Európa bé
kéjét fenyegeti, a lengyel korridor és a ma
gyar kérdés. Sok némettől tudja, hogy soha

non a vakmerő rablótámadásról a berlini 
rendőrséget is, ahonnan riadóautókon egész 
csomó detektiv és rendőr robogott ki a hely
színére. A bank tisztviselői meglehetősen 
pontos szeinélyleírást tudtak adni a vakmerő 
rablókról.

Ezek szerint mindketten 25—30 év kö
zötti, középtermetű, rosszul öltözött férfiak 
voltak, akik világosszürke öltönyben és vi
lágos sportsapkában léptek a bank helyisé
gébe. Azonnal rovancsolást is végeztek és 
megállapították, hogy a két betörő

14.000 márkát vett magához,
50, 20 és 10 márkás bankjegyekben. A bank 
azonnal ezer márka, a rendőrség külön 500 
márka jutalmat tűzött ki a rablók kézrekeri- 
tőjénck és azt is közhírré telték, hogy aki a 
pénzt is visszaszerzi, az összeg 10 százalé
kában is részesül. A detektívek nyomozása 
eddig mindössze csak annyit eredményezett, 
hogy

megtalálták az egyik pisztolyt, 
amelyet a rablók valamelyike elveszíthetett.

A berlini rendőrfőnökség öt delektivcso- 
portot mozgósított az amerikai stilusu bank
rablás kézrekeritésére.

sem nyugodnak bele a mai helyzetbe. Ami 
a magyar kérdést Illeti — mondja Masaryk 
—, a háboruelőtti Magyarország helyreállí
tásáról ugyan szó sem lehet, de megérti Ma
gyarország nehézségeit és kész elismerni, 
hogy a jelenlegi határokat ki kellene igazí
tani. A változtatásoknak Csehszlovákia szá
mára Is területnövekedést kellene hozniuk. 
A változtatáshoz azonban mindenesetre 
szükséges lenne a kisálltán! és a szövetsé
gesek hozzájárulása.

További külpolitikai kérdéseket taglalván, 
Masaryk ezután annak a nézetének ad ki
fejezést, hogy Mussolini aligha foglalkozik 
a támadó háború gondolatával. Fontos sze
repet fog játszani KÖzép-F.urópában a Vali' 
kán. A Vatikán az osztrák-magyar monar*  
chia szétbomlásával nagyhatalom támogató 
sát veszítette cl és most uj lépések megtés 
tele előtt áll, amelyeknek az a céljuk, hogy 
növelje befolyását a katolikus országokban.
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Nyolctagú család 
halálos szángázmárgezáse

A kílvhaööl kiomio szengflz okozta a borzalmas katasztrófa!
Békésgyula, november 2.

(A Hétfői Napló tudósítójától. A békés
megyei Doboz községben szombaton este 
Szabó József jómódú gazdálkodó feleségé
vel és hat gyermekével a temetőből hazatér
ve, megvacsoráztak és lefekvésre készültek.

IxtJekvé*  előtt alaposan begyújtottak a 
kályhába, elzártak minden nyílást, ne
hogy a meleg elpárologjon h azután 

nyugodtan lefeküdtek aludni.

A szomszédoknak feltűnt a reggeli órák
ban, hogy a gazda házában még minden 
csendes, holott máskor már szürkületkor 
megkezdődik a házkörüli munka. A nagy 
csöndesség felkeltene a szomszédok gyanú
ját és bezörgettek a házba. De hiába 
römböltek, senki sem jelentkezett a 
beliek közül, mire betörték nz ajtót, ahol 
rémes látvány tárult szemeik elé.

A nyolc tagból álló család néhány tagja 
teljesen eszméletlenül feküdt, néhányon pe
dig hörögve, szörnyű kínok között fetreng- 
tek fekvőhelyükön. A szobából erős, fojtó 
széngázsz.ig terjedt az udvarra, mire kinyi
tották az összes ab’akokat és ajtókat és 
azonnal orvosért szaladtak. Mig az orvos 
jött, addig kicipelték a gazdát és családját 
az udvarra a friss levegőre,

de már ők is megállapították, hogy a 
gazda felesége és az egyik gyermek 

meghalt.
Az előhívott orvos megállapította, hogy 
széngáz, amely nem talált kifelé utat,

Sokorópátkai és Kuna P. András 
rendőrrel koboztatták el egy ki- 
rakatból a róluk készült figurákat

dö- 
ház-

a ..... ________
okozta a tömeges és súlyos szerencsétlensé
get. A gazdát és az öt eszméletlen állapot
ban lévő gyermeket beszállittatta a gyulai 
közkórházba, azonban állapotuk nagyon sú
lyos, úgyhogy élelbcnmaradásukhoz kevés a 
remény.

Árvíz öntötie el Bresiau
városát

Bres’au, november 2.
f.4 Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Bresiau városa huszonnégy óra 
óla n legnagyobb rémületben él. A városban 
végighúzódó Odera folyó ugyanis az óriási 
esőzések következtében

kilépett medréből és a város elővárosát 
eddig már teljesen elöntötte.

Az Odera folyó eredője nz Ohle folyócska, 
amely rendes körülmények között három
négy méter szélességű. A kis folyó most az 
áradás következtében négy kilométer széles
ségűvé dagadt. A városnak úgyszólván va
lamennyi lakója talpon van és

hirtelen épített homokzsák gátakon dol-

gozik, hogy a várost az árvízveszélytől 
megóvja.

Vasárnap éjjel az Odera főlöltésén, Seedorf 
község mellett hetven méter szélességben 
benyomta az ár a gátat. Karvastagságu szö
kőkutak törnek elő mindenütt. A brcslaui 
mérnöki hivatal intézkedésére vasárnapról 
hétfőre virradó éjszakán több utászezredet 
várnak a városba és remélik, hogy a meg- 
feszitelt munkával meg tudják menteni 
Breslaut. Ez azonban csak abban az esetben 
sikerül, ha az esőzések nem kezdődnek 
meg újra, mert

ha a viz szintje továbbra is emelkedik, 
Bresiau meg nem menthető.

A Kamermaver-utcábari levő Belvárosi 
vászonáru r. t. is résztvett a Magyar Hét ki- 

, rakatversenyében. Az egyik kirakatuk egy 
szállodát ábrázolt, amely elölt művészies ki
vitelben sokorópátkai Szabó István volt kis- 
gazdaminiszler és Kuna P. András, a kun
szentmártoni kisgazdaképviselő ismert figu
rái álldogálnak. Szöveg is volt a kirakatban. 
Elmés és ügyes reklámszöveg. Azt mondja 
ugyanis Sokorópátkai Kuna P. Andrásnak:

— Ehun-e komám, ez a jó szálloda, mert 
itt Pluma-paplannal takarózhatunk!

A kirakatnak állandóan sok nézője 
és a versenyben a Belvárosi vászonáru 

dijat is nyert ezzel az ötlettel.
Ám a cég nem sokáig örülhetett n siker

nek. Egyik napon megjelent az üzletben 
személyesen a volt kisgazdaminiszter és jó- 
ban-rosszban osztályos társa Kuna P. And
rás

Sokorópátkai kegyelmes ur külső terje
delméhez illő erélyességgel

megbotránkozását fejezte ki 
afelett, hogy jól sikerült hasonmását kira
katba tették.

— Vegyék be azonnal azokat a figurákat 
— mondotta —, mert az mégsem járja, hogy 
igy csúffá tegyenek bennünket. ..

A cég főnöke próbálta megmagyarázni a 
kegyelmesnek, hogy hiszen nincs abban 
semmi sértő és eszük ágában sem volt csu- 
folkodni.

— Engem 19.000 magyar polgár válasz
holt meg képviselőnek — replikazott Soko

rópátkai — és nem engedem meg. hogy en-

volt 
r. t.

gém kifigurázzanak.
Ez a szóváltás nem folyt le túlságosan 

halkan és hamarosan
nagy tömeg gyűlt össze az üzlet előtt.
A cég főnöke sehogy sem tudta lecsilla- 

pitani a háborgó kegyelmest, aki ki is ment 
az üzletből,

rendőrt hívott és bevétette, sőt clkoboz- 
tatta vele a figurákat.

S kézbe véve Sokoropátkai is. Kuna is a 
saját figuráját a közben mind nagyobb néző
közönség sorfala közölt, kezükben ' 
a bűnjeleket, eltávoztak az üzletből.

De elmenőben még vissza fordult 
gyelmes:

— Becsukatom magukat is, még 
aki ezt a csúfságot kitalálta rólunk...

S elballagtak kelten a Belváros felé...
Kuna P. András bácsi azonban sehogysem 

tudott haragra gyulladni. Miközben egy-egy 
rejtett pillantást vetett a kezében lévő ha
sonmására, ugy befelé jóizüket kacagott és 
oda-oda szólt Sokorónak-

— Ne izélj mán komám, nagyobb baj 
ennél, ha a hizó 90 kilós korában elpusztul...

Hogy most hol van a két figura, a rend
őrségen-e, vagy eleven modelljüknél, azt a 
cég nem tudja.

De hogy készülnek már a másodpéldá
nyok, az bizonyos ... S ha — amint tudjuk 
— nem lesz belőle bűncselekmény, akkor 
hamarosan újra olt látjuk a kirakatban a 
két kisgazda képviselő jól sikerült hason
mását ...

lóbálva

a ke-

azt is,

Ablakon keresztül agyonlőtte 
feleseget ás az asszony udvariojet

Fáktyafény mellett mentettek ki 
vasárnap éjjel egy. uriasszonyt 

a Dunából

A gyilkos gazda azzal uóíiakeziH. hogy csak rd akart ijeszteni 
áldozataira

Vasárnap a késő esti órákban izgalmas 
életmentés folyt le a Margithid budai hídfő
jénél. Amikor legforgalmasabb voll a hid és 
a Budáról érkező kirándulók csapatosan 
öntötték cl a gyalogjáról, hirtelen

egy jól öltözött nő kapaszkodott fel a 
korlátra és mielőtt még végzetes tette 
elkövetésében megakadályozhatták vol
na, éles sikollyal a vízbe vetette magát.

Az öngyilkossági kísérletnek rengeteg szem
tanúja volt, akik azonnal fellármázták a 
mentőőrséget. A Margithid budai hídfőjé
nél ál'omásozó Adrcma menlőcsónak indult 
az öngyilkos nő felé, akinek a feje fölött 
múr összecsaptak a hullámok. A rendőrök 

fáklyákat gyújtottak s azoknak fényé- I

nél kezdődött meg a mentés.
A partokon és a hídon az emberek százai 

figyelték lélegzetvisszafojtva a rendőrök 
munkáját. Már-már, ugy látszott, hogy a 
szerencsétlen asszonyt nem sikerül meg
menteni, mert a sebes viz majdnem a par
lamentig lesodorta, az utolsó pillanatban 
azonban, bármennyire is ellenkezett, mégis 

a mentőcsónakba emelték.
Amint a partra értek vele, az asszony el
vesztette eszméleté;. A rendőrség megállapí
totta, hogy az öngyilkos Bissz György né 28 
éves háztartásbelivel azonos, aki a Hor
vát h-utca 11. számú házban lakik. A mentők 
a szerencsétlen fiatalasszonyt a Rókus-kór
házba szállították.

Rejtélyes haláleset 
a Karap-utcában

Érdekes szerelmi dráma epilógusa játszó
dott le a múlt hét végén a pestvidéki törvény
szék elölt, ahol

erős felindulásban elkövetett kettős gyil
kosság bűntettével 

vádoltan került bírái elé Varga Menyhért fia
tal, huszonhétéves pestkörnyéki gazdálkodó. 
A vagyonos fiatalember, akinek kétszáz hold 
földje van. a múlt év novemberében

belőtt felesége hálószobájának ablakán és 
két puskalövéssel megölte a feleségét: 
Szabó Katalint és a vele együtt n szobában 
tartózkodó lleiner István harmincegyévé*  

uradalmi intézőt.
A vádlott egy pillanatig sem tagadta a bű

nösségét. Beismerte, hegy tényleg belőtt az 
ablakon, azonban a védekezés elején már 
hangoztatta, hogy nem akart ölni, csak meg 
akarta ijeszteni a szohábanlevőket

— Dehogy is akartam megölni a feleségemet, 
— védekezett a vádlott — azt az embert, akit 
a legjobban szerettem a világon. A dolog ugy 
történt kérem, hogy az uradalmi intéző nagyon 
sokat legyeskedett az asszony körül. Én nem 
vagyok féltékeny természet, de felbőszített a 
dolog. Az asszony, szegény, ugy látszott, szí
vesen fogadja a férfi udvarlását. Az intézőt 
nem utasíthattam ki lakásomból, mert nz ura
dalommal szoros anyagi összeköttetésben ál
lottam és egyenesen a csődöt jelentette volna, 
ha ez az összeköttetés megszakad. Mikor egy
szer újra ott volt az intéző a feleségemnél és

én a kerti ablaknál beleselkedve, meggyőződ
tem róla, hogy együtt ülnek az asztalnál.

kihoztam a vadászfegyveremet és belőttem 
kétszer az ablakon.

Pont az ellenkező irányba céloztam, mint ahol 
ők ültek, a fegyvert azonban nz ablak alatt 
álló fának -egy ága elcsapta és igy a golyó az 
ellenkező irányba repült.

— Nagyon zavaros ez a védekezés kérem, — 
szól közbe az elnök — hiszen ha csak ijeszteni 
akart, akkor miért lőtt kétszer? Nem volt ele
gendő egyetlen lövés?

— Az ujjam
önkéntelenül kétszer rántotta meg a ra

vaszt!
— válaszol n vádlott, akinek kihallgatása után 
sorra vonulnak fel a tanuk, akik többé-kevésbé 
megcáfolják a védekezést. Elmondják, hogy a 
férfi régóta haragos viszonyban volt az ura
dalmi intézővel és a feleségével sem élt együtt. 
Mind a kcilen a ház egy másik szobájában 
laktak.

A védelem ezután több tanú kihallgatását 
kéri, akikkel azt kívánja bizonyítani, hogy

az uradalmi intéző elcsábította az asszonyt
ós hogy a vádlóit éppen ellenkezően a legjobb 
viszonyban volt a feleségével. A törvényszék 
elrendelte Varga Menyhért cselédségének a ki
hallgatását a védelem által tisztázni kívánt kö
rülmények bizonyítására és ezért a tárgyalást 
elnapolta.

n találtak a lakásán egy 65 éves magánzónőt 
lehetett megállapítani, hogy mi okozta a halálát

meg
és miután a mérnöki hivatal szerint nem 
történt gázömlés, füstgáz-mérgezésre gon
dolnak.

Most intézkedtek, hogy n ház kéményeit 
szakértők vizsgálják meg, de közben 

elrendelték n holttest felboncolását 
és n törvényszéki orvossrnkértők monda
nak végleges véleményt arról, hogy mi 
okozta Fábián Józsefné rejtélyes halálát.

Holtan találtak a lakásán 
ós nsm í

Ma délelőtt jelentették a főkapitányság
nak, hogy a Karap-utca 5. számú házban 
levő lakásán titokzatos körülmények között

holtan találták Fábián Józsefné (15 éves 
magánzónőt.

Kendőn bizottság ment a házba ós az volt 
hz első megállapítás, hogy Fábiánnét 

gázmérgezés
ölle meg.

Értesítették a kerületi mérnöki hiva
talt, ahonnan szakértők jöttek és megvizs
gálták a gázvezetéket. A 
emberei

a gázvezetékei teljesen 
Iák

és megállapították, hogy 
ömlés. A szakértőknek ez a megállapítása 
megdöntötte azt a feltevést, hogy gázmér
gezés okozta volna a mngánzónö halálát.

Az orvosi vizsgálat adatni azonban azt 
bizonyítják, hogy

Fábiánná nem természetei halállal hall

mérnöki hivatni

rendben tnlál-

nem történt gáz-

— Nagykanizsa polgármestere és Vesz
prém rendősrsége az olcsó kenyérért. Nagy
kanizsáról jelentik: Dr. Kralky István pol
gármester felszólította n pékmestereket, 
hogv szállítsák le a kenyér árát. A pékek 
elhatározták, hogy ma értekezleten beszélik 
meg az árleszállítás lehetőségét. — Vesz
prémből jelentik, hogy itt a rendőrség inté
zett felszólítást a pékekhez a kenyér árának 
leszállítására. A rendőrség felhívásában utal 
arra, hogv egv pcküzlelben máris oipcsóbb 
áron: 22 ifllé'rért árusítják a félbarna ke
nyér kilóját. ________

Nercleszkövér 
naPIt.AVlN int.let áva’ktartlt lenyAfttidO. 
hon tUMik. mórt aa tengert la innal m 
PII.AViN kaphv.ó paUkAbnn. drog*r  Ahnn

A személyi kiadások 
csökkentését javasolja 

a takarékossági bizottság
képviselőhöz hétfőn délelőtt megkezdiA képviselőhöz hétfőn délelőtt megkezdi 

üléseit és az első ülés napirendjén külön
böző mentelmi ügyeket, majd lakásépítési 
törvényjavaslatot és esetleg utána a felső
házról szóló törvény módosítását tárgyal
ják.

A hétfői ülés alatt az egységes párt érte
kezletet tart, amelyen a napirendre tűzött 
törvényjavaslatokat fogiák letárgyalni.

Egyébként értesülésünk szerint a takaré
kossági bizottság letárgyalta az államház
tartásban szükséges takarékosságra vonat
kozó javaslatokat és azok most mór a mi
nisztertanács elé kerülnek, melynek elvi 
döntése után különböző minisztériumok fel
dolgozzák a takarékossági bizottság javas
latait. *

Jól értesült helyről szerveit Informá
ciónk szerint, a takarékossági bizottság 
elsősorban a személyi kiadások regük

dóját óhajtja pedig a tlselvl.elók 
létszámának fokozatos csökkentésével.

Javasolja a különböző rendkívüli jutalma
zások és illetmények beszüntetését, a kikül
detések és különösen a külföldi tanulmány 
utak legminimálisabbra való csökkentését, 
mert általános elv az, hogy az államháztar
tás kiadásainak redukálását sikeresen csak 
a személyi kiadások mérséklésével lehet 
elérni.

SZŐNYEGUftSAR 
rendkívül olcsó Arakon 

Valódi perzsa, magyar perzsa. anBOl VSW- 
axmlnsttr. moket sez.onlasaro. függöny- 

ISHW. agyelO nagy választókban 
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Fürdés közben haléira sujtoit 
egv urlasszonyt a villanyáram

nedves kézzel meglógta a viiianyiampa szakadt vezetékét 
és nyomban szörnyethalt

' Tragikus szerencsétlenség áldozata lett 
Kőbányán a Liget-tér 3. számú házban Sza- 
lánky Pál üzletvezető 31 éves felesége. A fia
talasszony vasárnap reggel, mig hozzátar
tozói aludtak, korán felkelt és a fürdőszo
bába ment. Mivel még sötét volt, magával 
vitte a hálószobából az éjjeliszekrény bronz- 
talpu villanylámpáját és ezzel világított a 
fürdőszobában.

Amikor körülbelül egy óra múlva a ház
népe felébredt és keresni kezdték Szalánky 
Pálnét.

a fürdőszobában holtan talállak rá a 
szerencsétlen fiatalasszonyra,

aki a fürdőkádban ült, de feje a fürdőkád 
szélére hanyatlott mozdulatlan merevséggel. 
Élesztgetni próbálták, de csakhamar kide
rült, hogy Szalánky Pálné fürdés közben 
hirtelen meghalt, halálát azonban nem ful
ladás okozta, mert feje egyáltalán nem volt 
a vízben.

Azonnal értesítették a főkapitányságot, 
ahonnan bizottság szállt ki a helyszínre s 
megindult a kutatás a rejtélyes haláleset 
okainak felderítésére. Csakhamar meglepő 
megállapításra jutott a rendőri bizottság. 
Kiderült, hogy a szerencsétlen asszony tra
gikus halálát

vlllanyáramiilés okozta.
A hálószobából kihozott éjjeliszekrény
lámpának a szigetelője több helyen kikopott 
és a szigetelés hiányában az áram, még pe
dig a 120 voltos egyenáram valósággal meg
töltötte az egész bronz alapzatot. A szeren

A rendőrség nem ad engedélyt 
a röntgenszemü embernek 

hipnotikus nyomozásra
Nagy feltűnést kellett a minap, hogy Haar 

Pál, a Sziv-utca 69. számú házban lévő orvosi 
rendelő asszisztense, akit a röntgenszemü em
bernek neveznek,

hipnotikus utón való nyomozásra ajánlko
zott

a rendőrségen.
Beadványt intézett a főkapitányhoz, amely

ben vállalkozott arra, hogy rendőrorvosi fel
ügyelet alatt, hipnotikus utón világosságot de
rít az utóbbi i lőber. kinyomozatlanul maradt 
gyilkosságokul.

A beadvány a főkapitány elé került. Haar 
Pál hivatalosan még nem kapott értesítést, de, 
mint értesülünk, a beadvány sorsa már eldőlt: jára kívánkozott, lemondhat a rejtélyes 

a rendőrség nem fogadja el az ajánlkozást. kosságok kiderítéséről. Nem lesz belőle 
Munkatársunkat egy magasrangu rendőr | detektív.

Bethlen István gróf nyilatkozata 
törökországi útjáról

A miniszterelnök hétfőn reggel érkezik Budapestre
Ankara, november 2.

Bethlen István gróf miniszterelnök pénte
ken este elhagyta Ankarát. Az ankarai álló-
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csétlen asszony, akinek vizes volt a keze és 
aki a vízben ült, hozzáért a lámpa bronz 
alapzatához és ebben a pillanatban

a 120 voltos egyenáram a szó szoros 
értelmében halálra sújtotta.

A rendőri bizottság tagjai élesztgetni pró
bálták a szerencsétlen asszonyt, mert hiszen 
gyakran előfordul, hogy mesterséges légzés 
alkalmazásával még életre lehet kelteni az 
áramsujtotta embereket. Ez a fáradozás 
azonban teljesen hiábavalónak bizonyult, 
Szalánky Pálnét nem lehetett már vissza
hozni az életbe.

A rendőri bizottság megállapította, hogy 
a tragikus halálesetet a szigetelő kopottsá
gán kivül főként az a körülmény okozta, 
hogy Szalánkyné nedves kézzel nyúlt a lám
pához. Ha ugyanezt száraz kézzel követte 
volna el, vagy cipőben állt volna a kövön, 
a halálos szerencsétlenség nem következett 
volna be.

Ugyanekkor a főkapitányságon feleleve
nítették a néhány hónappal ezelőtt ugyan
csak Kőbányán történt hasonló tragikus 
esetet, amikor is egy mérnök mezítláb lépett 
lakása betonpadlójára és a villany rézkap
csolójához nyúlt. Abban a pillanatban öt is 
százhúsz voltos áramütés érte és ő is áldo
zatául esett az áramcsapásnak.

A két tragikus esettel kapcsolatosan a fő
kapitányság felhívja a nagyközönséget, hogy 
mindenki szigorúan tartsa be azokat az óva
tossági rendszabályokat, amelyek mellett 
ilyen eseteket ki lehet küszöbölni.

tisztviselő a következőkben informálta az ügy
ről:

— Külföldön több esetben igénybevettek már 
telepatikus vagy hipnotikus képességekkel ren
delkező embereket a nyomozásnál éppen ugy. 
mint ahogy hipnotikus, szuggeszliós és magne- 
likus gyógymódot is alkalmaznak. De mindezl 
csak hallgatólagosan és nem hivatalosan.

A budapesti rendőrség semmiféle formában 
se alkalmazhat hipnózist a nyomozásnál, 

mert minden ilyesféle eszköz felhasználása a 
a perrendtartásba ütközik.

A rendőrség tehát döntött és a röntgenszemü I 
tüskés pályó-

S.vi) 
lelki-

ember, aki a bunugyi nyomozás

máson a köztársasági elnök nevében a ka
binetiroda íőnöke és az elnök első szárny
segéde, továbbá Izmed Pasa miniszterelnök, 
Tevflk Rusdi bej külügyminiszter, a gaz
dasági miniszterek, az ankarai nemzetgyü-1 
lés elnöke, képviselők és magasrangu állami 
tisztviselők búcsúztatták a magyar minisz
terelnököt, akinek üdvözlésére Venizelos 
görög miniszterelnökön kivül megjelentek a 
pályaudvaron Anglia és az Amerikai Egye
sült Államok nagykövetei, Görögország és 
Ausztria követei, valamint a diplomáciai 
testület néhány más tagja.

A kabinetiroda főnöke az állomáson át
adta Bethlen gróf miniszterelnöknek és 
Csáky István grófnak, a külügyminisztérium 
sajtófőnökének Kemal pasa igen meleg 
hangú sorokkal ellátott fényképét.

Bethlen István gróf hajnalban elhagyta 
a különvonatot és kíséretének tagjaival — 
köztük Behidzs bej budapesti török követ
tel. Tahy László törökországi magyar kö
vettel és Esszad beyjel, a külügyminiszté
rium politikai osztályának főnőkével. Brun- 
szán át automobilon folytatta útját Yalova 
felé. Útközben, ahol az autókat felismerték 

a lakosság lelkesen ünnepelte a minisz
terelnököt

és kísérletét. Különösen meleg és lelkes volt 
Orchangázi városka lakosságának ünnep
lése.

Yalova kikötőjében diadalkaput állítottak, 
amely előtt a helyi hatóságok képviselői fo
gadták és üdvözölték a miniszterelnököt. A 
kikötőben már ott várakozott a török kor
mány virágokkal feldiszitett különhajója, 
amelynek

a főárbocára felhúzták n magyar nem
zeti lobogót, ’

majd a hajó a miniszterelnökkel és kísére
tével fedélzetén a lakosság lelkes ünneplése 
közepette hagyta el a kikötőt.

A yalovai helyi hatóságok képviselői 
Sztambulig elkísérték a hajót. Sztambulban l

Bárki megmondhatja Önnek, hogy 
a legegYenlőtlenebb köve

zeten milyen könnyen lép, milyen 
könnyedén és fáradtság nélkül 
jár. kiméivé testét és idegeit, ha 
PALMA KAllCSUK-SARKOT hord.

Egészség, kényelem, teknrékosság megköveteli a PAI.MA KAllCSUK-SARKOT.

MAGYAR GYÁRTMÁNY.

a hatóságok képviselői a tartományi kor
mányzóval élükön üdvözölték Bethlen Ist
ván grófot a hajóból való kiszállásakor.

Tahy László követ a miniszterelnök tisz
teletére reggelit adott, amelyen résztvettek 
a sztambuli hatóságok fejei.

A reggeli után a miniszterelnök fogadta 
a magyar kolónia és a török hírlapírók kül
döttségeit, majd este hét órakor elhagyta 
Sztambuli. A török külügyminisztérium 
kiküldöttei és Tahy László követ a határig 
kísérték el Bethlen István grófot.

Bethlen István gróf miniszterelnök eluta
zása előtt fogadta a Török Távirati Iroda 
tudósitóját és kijelentette neki, hogy az 
Izmet pasa miniszterelnökkel és Tevflk 
Rusdi bég külügyminiszterrel folytatott 
eszmecseréi nagy megelégedéssel töltik el.

A tanácskozások a mély és szoros barátság 
légkörében folytak le, amely a két ország 
viszonyát jellemzi.

A két országot érdeklő valamennyi po
litikai kérdés igen beható mérlegelés 

tárgya volt.
Azt az erős benyomást szereztük — foly
tatta Bethlen gróf — hogy minden tekin
tetben teljes összhang van közöltünk. Ter

A Drasche-téglagyór 
feljelentést tett volt 

vezérigazgatója ellen
A Drasche-téglagyár és volt vezérigazga

tója közötli háborúság vasárnap uj és vá
ratlan fejezettel szaporodott. A főkapitány
ságra bűnvádi följelentés érkezeit, amely
ben a Drasche panaszt emel elbocsátott ve
zérigazgatója, Lukács József ellen

hűtlen kezelés és csalás büntette cimén.
Lukács József és a Drasche ügyébe tehát 

a rendőrség is kénytelen beleavatkozni. 
Amikor néhány héttel ezelőtt a Drasche 
szabadságolta Lukács József vezérigazgatót, 
nem közölte vele, hogy ez az intézkedés mi
lyen okból történik. Hiába kért Lukács fel
világosítást, a vádak nyilvánosságra hoza
talát, mert a Drasche elzárkózott az adatok 
közlése elől. Napok múlva közölte végül a 
Drasche Lukács Józseffel, hogy

szerződését felbontottnak tekinti és állá
sából azonnali hatállyal elbocsátja.

Ekkor inár megírta a Drasche igazgatósága, 
hogy egy építkezés körül Lukács József ve
zérigazgató valamelyik rokonát kedvezésben 
részesítette a cég hátrányára és ezt a csele
kedetét tekintik olyan súlyosnak, amely föl
jogosítja a Drasche-t arra, hogy vezérigaz
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mészetes, hogy a jövőben is folytatni fog
juk a kapcsolat szorosabbátételét a két test
vérország között.

Bethlen gróf sajnálatát fejezte ki, hogy 
egyes sajtóorgánumok különleges jelentő
séget tulajdonítanak az ő és Venizclosz gö- 
rög miniszterelnök egyidejű ankarai láto
gatásának és

kijelentette, hogy e látogatás egyetlen 
nemzet ellen sem irányul, hanem ter
mészetes és elmaradhatatlan következ
ménye a két ország között meglévő jó

viszonynak.
Hozzáfűzte a miniszterelnök, hogy Török
ország és Magyarország érdekei kétségtele
nül megegyeznek abban, hogy a béke és a 
politikai egyensúly tényezői legyenek.

Bethlen gróf ezután a legnagyobb elis
merés hangjában nyilatkozott a gháziról és 
köszönetét mondott a barátságos fogadta
tásért, amelyben Törökországban részesí
tették.

Bethlen István gróf miniszterelnök szom
baton este indult cl Konstantinápolyból, is
mét Szófián és Belgrádon keresztül haza és 
hétfőn reggel érkezik Budapestre.

gatójának állását azonnal fölbontsa.
Lukács József természetesen nem vette 

tudomásul vezérigazgatói állásából történt 
azonnali elbocsátásai. Az állítólagos szabály
talanságokkal szemben azzal érvelt, hogy 
majd az illetékes bíróság elölt fog részlete
sen nyilatkozni azokra mert anyagi igényeit 
per utján fogja érvényesíteni. Most került 
volna a bíróság elé Lukács József többszáz
ezer pengős pőre a Drasche ellen, ezt azon
ban megelőzte a bűnvádi feljelentés.

A rendőségre már a királyi ügyészségről 
érkezett a Drasche följelentése azzal a meg
hagyással, hogy

azonnal indítsa meg a rendőrség Lu
kács József ellen a nyomozást.

Hétfőn már megkezdődnek a főkapitányság 
bűnügyi osztályán a kihallgatások, beszer
zik a Drasche-téglagyár üzleti könyveit és 
levelezéseit, hogy megállapíthassák valóban 
elkövette-e Lukács József a hűtlen kezelés 
és csalás bűntettét, vagy pedig az egész bűn
vádi feljelentés csak arra irányult, hogy az 
elbocsátott vezérigazgató anyagi igényeinek 
érvényesítését megnehezítsék.
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A Titán-pert november
14-én tárgyalja a Kurta

A följelentések elöl elmegyógyintézetbe menekült 
Szekér András nyug, miniszteri tanácsos ötlete 

volt a Dagály-utcai rendőri lakótelep
A rendőrségen vasárnap is több pénzét 

vesztett ember érdeklődött, hogy mi lesz 
Szekér András nyug, miniszteri tanácsossal, 
illetve mi lesz az elköltött óvadékokkal. 
Egész sereg embert alkalmazott a néhány év 
előtt még előkelő köztisztviselő csak papíron 
létező hajózási vállalatához, mintegy tízezer 
pengő óvadékot kapott, amelyet elköltött és 
most nem tudja visszafizetni. A szerencsétlen 
emberek óvadéksikkasztásért följelentették 
Szekér Andrást, aki azonban csütörtökön or
vosi bizonyítvány alapján fülűét ette magát a 
lipólmczel elmegyógyintézetbe. A rendőrség 
még nem döntött, hogy ezekután milyen in
tézkedéseket tesz ebben az ügyben.

Érdekes, hogy Szekér Andrásnak az úgy
nevezett Titán-ügyben is fontos szerepe volt. 
Dickmann Jenő, a Titán Faipari Rt. vezér
igazgatója a büntetőtörvényszék Töreky-la- 
nácsa előtt említette Szekér András nevét. A 
Scitovszky Béla belügyminiszter állal indí
tott sajtóperben Dickmann Jenő tanúvallo
mást tett. Töreky Géza elnök megkérdezte 
tőle, hogyan jutott arra a gondolatra, hogy 
Dagály-utcat telkét rendőri lakótelep céljaira 
fölajánlja a belügyminisztériumnak. A kér
désre Dickmann Jenő igy válaszolt:

— Egy napon fölkeresett Szekér András 
nyug, miniszteri tnnácsos, aki korábban fel
ügyelőbizottsági tagja volt a Titán-nak. Sze
kér bizalmasan közölte velem azt az értesí
tését, hogy a belügyminisztérium rendőri 
lakótelep építésének tervével foglalkozik és 
értesülése szerint a Titán Dagály-utcai telkei 
erre a célra megfelelnének. I
7..........  ~....
Érdekes fordulat a Somogyi-

Bacsó gyilkossága ügyében
Az ítélőtábla utasítására elrendelt bizonyítási eljárás most 

fejeződött be
Februárban lesz tizenegy esztendeje, hogy 

Somogyi Bélát, a Népszava szerkesztőjét és 
Bacsó Béla szocialista újságírót meggyilkol
ták. Amink idején megindult az eljárás az 
ügyben s először a katonai, majd később a 
polgári hatóságok folytatlak vizsgálatot a

A f űszerkereskedök 
tájékoztatására

A ..Fűszeikereskcclók Lapja" október 20-1 száma két 
cikkben (árnyalja a Fúszcrkcreskcdők Országos Egyesít 
leiének 1930 október 10-1 nagygyűlését és a gyűlés hatá- 
rosatát a földművelésügyi miniszter elé terjesztő kül
döttség eljárására vonatkozólag.

As egyik cikk HolTmnnn Mihály, a Fűszerkercskedők 
Országos Egyesülete elnökének megnyitóbeszédében tett 
következő nyilatkozatát közli:

..Kénytelen vagyok felelősségem telj’s tudatában 
kijelenteni, hogy a most megindult és a kereskedelem 
ellen irányuló mozgalomnak főinozgatója az említett 
(Országos Magyar Tejszövctkczcll Központ) in. kir. tej
vállalat. Ennek kijelentéséhez annál la inkább jogom és 
okom van. mert viszzaemlékszem. amikor a kamarában 
tárgyaltunk ennek a vállalatnak a vezérigazgatója távol, 
tartotta magát, nem jött el az Bukóira, a másik tejvál
lalat vezetője azonban ott volt, velünk együtt jelentette 
ki. hogy minden olyan törekvés, amely a fűszerkereske
dők kezéből a tejet ki akarja venni, merénylet ezen 
szakma ellen."

A másik cikk Mayer János földművelésügyi miniszter
nek a Fűszerkercskedők Országos Egyesületének az 1030 
október 19-1 nagygyűlés határozatát előterjesztő küldött
ségnek adott válaszában foglalt kővetkező nyilatkozatát

..Amikor az Országos Magyar Tcjszövctkezetl Köz 
ponttól aziránt kértem Információt, hogy hány fűszer
kereskedő foglalkozik Budapesten tejárusltással. azt n 
választ kaptam, hogy ezeknek száma HM). akik ü-200 liter 
telet hoznak naponta forgalomba, úrtyhouv egv fűszeres 
részére 30 liter átlagos napi eladási mennyiség jönne ki."

Ezen közlésekkel széniben tényékként állapítjuk meg 
■ következőket:

A IIolTmann Mihály elnök nyilatkozatában tárgyalt 
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában tejügyben 
tartott összejövetel és megbeszélés ügy az Országos 
Magyar Tcjszövetkczeli Központ, mint vezérigazgatója 
előzetes tudtán kívül, értesítésünk nélkül folyt le, meri 
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara részéről meg 
hívőt egvlkflnk sem kapott.

HolTmnnn Mihálynak, a Fűszerkercskedők Országos 
Egyesülete elnökének egyik lap 1030 október l«-« 
s.'ániában n „Harc az olcsó kenyérért és tejért" című 
rikkében közölt, nz Országos Magyar Tejszövetkezet: 
Központtal kapcsolatos tényellenes nyilatkozatára ugyan 
azon lap 1030 október 19-1 száma a következő nyilatko 
latunkat tette közé:

. Hofftnnnn Mihály úrnak nvilatkoznta tévedésen alap
szik. tévedés ugyaris az. hogy a tejszövetkezet a tejel csak a 
Saját fiókjaiban engedi árusítani. Az Országos Tejszövclke- 
rcll Körpont kijelenti, hogy hasonló gondolattal soha nem 
foglalkozott, mert a icjárusílás engedélyezése klvülesik 
működési és rendelkezési körén, másrészt Pedig nz 
OMTK sokszáz fűszerest szolgál ki lejjé] é» minden 
törekvése oda fog irányulni, hogy n közötte és a lűszcr. 
kereskedők között eddig is fennállott legjobb viszonyt 
minél Jobban k:méh'|lsc. mert véleménye szerint Buda
pest Icjellálása a fűszerkercskedők közérdekű részvétele 
nélkül meg sem oldható "

A földművelésügyi miniszter nyilatkozatát tartalmazó 
közlés tekintetében t»edlt a helyes tényállás az. hogy a 
m kir földművelésügyi minisztérium oz Országos Ma
gyar Tclsrövctkczctl Központtól csupán at ótlnls tejjel 
ellátott fflszcrkcreskedök számáról és nzok állni közve 
Illett fej mennyiségéről kért és nyert tárgyilagos, lényhű 
•datkfmulatásl

Budapest. IMu október 27.

Országos Magyar Telszövetkezetl 
Központ m. sz.

Szekér András közlése után fordultam 
az Illetékes helyre ajánlatommal.

Ennyi volt Szekér András szerepe a Titán
ügyben. A nagy szenzációt keltett sajtópör 
különben

november 14-én kerül a Kuria elé.
Szokoly Endre hírlapiról tudvalévőén a tör
vényszék kétezer pengő pénzbüntetésre 
ítélte a belügyminiszter sérelmére elkövetett 
rágalmazásért és az Ítélőtábla Gadó-tanácsa 
ezt a büntetést két hónapi fogházra súlyos
bította. Az Ítélet ellen Halász Lajos dr. védő 
semmiségi panaszt jelentett be, amelyet no
vember 14-én bírál el a Kuria elsőszámú 
büntetőtanácsa Osvald István dr. kúriai má
sodelnök elnöklete és Mendclényi László dr. 
kúriai bíró előadása mellett.

A táblai tárgyalás óta az ügy melléksze
replőivel érdekes dob’ok történtek. Előbb 
említettük, hogy a Dagály-utcai rendőri 
lakótelep ötletének valódi fölvetöje Szekér 
András nyug, miniszteri tnnácsos nz óvadék
sikkasztás miatt történt följelentések követ
kezményei elől elmegyógyintézetbe mene
kült. A pör koronatanúja Vay Kázmér min. 
tanácsos volt, aki már hónanok óta a Markó- 
utcai fogház lakója. A rendőri lakótelep épí
tési bizottságának Szelecsényi István belügy
minisztériumi miniszteri titkár volt a jegy
zője és Gerlóczy Gedeon műépítész a hiva
talos szakértője és az építkezés ellenőrzője. 
Szelecsényi és Gerlóczy ellen azóta a Vay- 
üggyel kapcsolatosan szintén folyik a bűn
vádi eljárás.

gyilkosság ügyében, amelynek három gya
núsítottja volt. Körülbelül egy esztendővel 
ezelőtt azzal ért véget a vizsgálat, hogy a 
pestvidéki királyi törvényszék

megszüntette az eljárást.
A megszüntető végzés megokolása szerint az 
1921-benkibocsátott amneszliarendelet erre a 
bűncselekményre is kiterjed és ezért az eljá
rást meg kellett szüntetni. E végzés ellen 
Somogyi Béla és Bacsó Béla özvegve jogi 
képviselőik utján felfolyamodással éltek az 
Ítélőtáblához és előadták ebben, hogy a gyil
kosság alkalmával Somogyi télikabátj.a pénz
tárcája és aranylánca eltűnt s ezért rablás 
büntette is fenforog, amelyre viszont nem 
vonatkozik az amneszliarendelet.

A tábla helyt adott n felfolyamodás
nak és elrendelte a bűnügyben n bizo

nyítás kiegészítését, 
amelynek foganatosításával a pestvidéki tör
vényszéket bízta meg.

A pestvidéki törvényszék hónapokon 
resztül folytatta a bizonyitáskiegészitési 
járást, amely

most fejeződött be.
A törvényszék — a Hétfői Napló értesülése 
szerint — elsősorban nzt igyekezett megál
lapítani, — a tábla utasítására — hogy mi
lyen szerepe volt Somogyi Bélának a kom
munizmus Idején.

Indult-c ellene a kommün után bűn
vádi eljárás

és ha igen, milyen bűncselekmények alap
ján. Erre vonatkozóan beszerezték Somogyi

ke- 
el-

FERENCIEK TERE 7.
Árainkat a súlyos gazdasági viszonyokhoz mérten

ma, hétfőtől Kezdve, 
ismét jelentékenyen 

mérséheitUH
Konyhánk kiválósága köztudomású

priuszát és ebből azt állapították meg, hogy 
Somogyi ellen nem volt eljárás a kommuniz
mus alatt elkövetett bűncselekmények mi
att. Ezenkívül tisztáznia kellett a vizsgálat
nak azt is, hogy

milyen cikkek Jelentek meg a Népszavá
ban Somogyi Béla és Bacsó Béla név
aláírásával közvetlenül a gyilkosság el

követése előtt.
A tábla utasította a törvényszéket, hogy sze
rezze be azokat a cikkeket, amelyeket Somo
gyi és Bacsó a nemzeti hadsereggel kapcso
ltában írtak. A pestvidéki törvényszék meg
kereste a budapesti kir. ügyészséget, hogy a 
lappéldányokat bocsássa rendelkezésére. Az 
ügyészség azonban nem tudott eleget tenni 
ennek a megkeresésnek, mert a 10 év előtti 
lappéldányok nem állanak már rendelke
zésre. Ilyenformán ezeket a cikkeket nem 
szerezhették be a bizonyitákiegészitési el
járás során.

A pestvidéki törvényszék ezek után be is 
zárta a bizonyitáskiegészitési eljárást és

Vasárnap reggel a Lengyel-utca 47. számú 
házban levő lakásán eszméletlen állapotban 
találták Halupka Erzsébet huszoncgyéves 
tisztviselőnőt. A mentőket hívták hozzá, 
akik megállapították, hogy

szublimáttal mérgezte meg magát
és súlyos állapotban vittek a Rókus-kór- 
házba.

Halupka Erzsébetnek ez
' már a második öngyilkossági kísérlete.

A fiatal leány pár héttel ezelőtt igen külö
nös és szokatlan ok miatt akart megválni 
az élettől. Halupka Erzsébetnek volt egy kis 
kutyája, amelyet a rajongásig szeretett. A 
házban, ahol lakik, beszaladt egy veszett 
kutya, mire a tiszti főorvosi hivatal 

elrendelte az összes házbeli kutyák ki
irtását.

A gyepmesterek beállítottak Halupka Erzsé

Másodszor is öngyilkos lett 
kedvenc kutyája kivégzése 

miatt Halupka Erzsébet

Hsszoayofi erélyes tiltakozása 
férjeid fáényszerofitatása elten

á Tácsaáalembixtositó Intézet tísstviselefaefi feleségei 
ftüldSttségileg ftérift a népféíéti minisztert, mentesítse a férjeiftet 

a szaft tanfolyamon látogatása áléi
Néhai Vass József népjóléti miniszter*  

posthumus rendeletével — mint a Hétfői 
Napló multhcli számában*  megírtuk — szak
tanfolyamot létesítettek a Műegyetemen n 
Társadalombiztosítói Intézet tisztviselői ré
szére. A rendelet a tisztviselők nagy részé
nek

kötelezővé tette a tanfolyamok látoga
tását
tűzte ki a beiratkozás 

tanfolyamokra azonban 
iratkozott be, valameny-

és október 31-re 
utolsó napját. A 
rsak 45 tisztviselő _________ ...........
nyicn még ki nem nevezett alkalmazottak, 
mig

u tisztviselők többsége túvoltartotta ma
gát a beiratkozástól, 

mert reméli, hogy az utolsó percben mégis 
megváltoztatják a rendeletét és mentesitik 
őket a terhes tanfolyamlálogatás alól.

De nemcsak az időveszteség kényszeríti 
tartózkodásra a tisztviselőket, hanem az a 
körülmény is, hogy

a tanfolyam látogatása nagy anyagi 
terhet is jelent, 

mert a behatási dij 80 pengő, a vizsgadij 
100 pengő, a könyvek beszerzése 130 pen
gőbe kerül, amit a szerény fizetésű alkal
mazónak képtelenek előteremteni.

JÓ

bundát
olcsón adni

Rosenfeld
képesített szűcsnek 
flAday-utcu 14.

Pózsmahas .... 
Pézsmahát . • . • 
Peschanihy . • . . 
Csikó...................

Kérje képes 
árjegyzékemet'

Fizetési könnyítések!

az iratokat a,hét elején — holnap vagy 
holnapután — terjeszti fel a táblához, 

ahol aztán dönteni fognak az ügy további 
sorsáról.

bethez is és kedvenc kutyáját el akarták’ 
venni. A fiatal leány

kétségbeesetten könyörgölt, rhnánko- 
dott.

hogy ne vigyék el a kutyáját, a sintérek’ 
azonban teljesítették a kötelességüket, 

elvitték a kutyát és kivégezték.
Halupka Erzsébet annyira a szivére vette a 
kedvenc állni elvesztését, hogy a sintérek 
távozása ulán a Dunapartra szaladt és 

a Lánchidrói a vízije vetette magát.
A rendőri motoros őrség kimentette és a 

mentők a Rókus-kórházba vitték, ahonnan 
nemsokára gyógyultan elbocsátották.

Ugylátszik azonban, 
annyira bánkódott a kutyája után, hogy 

buskomor lett 
és most ismét öngyilkosságot kísérelt meg.

A rendelet
nemcsak a tisztviselők körében keit iz

galmai, hanem feleségeiknél is, 
akik családi életük meglámadlatását látják 
a szaktanfolyamhallgatások elrendelésé
ben. Az alkalmazottak javadalmazása nem 
olyan nagy, hogy a költségeket megráz
kódtatás nélkül ’viselni tudnák. Az asszo
nyok szerint

lehetetlenné teszi a rendelet, hogy fér
jeikkel családi életet éljenek, 

mert a tisztviselő,’ aki korán reggel távo
zik a hivatalba, a délutáni órákat a tan- 
folyamlátogalással, az éjszakákat pedig ta
nulással lenne kénytelen eltölteni. A Társa
dalombiztosító Intézet tisztviselőinek fele
ségei elhatározták, hogy

küldöttségben keresik fel Ernszt Sán
dor népjóléti minisztert 

és megkérik a sérelmes rendelet hatályon 
kívül helyezésére.

Dicsérettel és elismeréssel 
fogadta egész Budapest 

molnár Ferenc

Olympia 
cimü. világsikert aratott vígjátékénak 

németül beszélő filmváltozatát.
A főszerepekben:

Nóra G re gór, Reinhardt-star, 
Theo Shall, Júlia Serein, Ar- 
nőid Korit, Hans Jnnkcrmann, 

Kari Ettlinger

t
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Bundát
Készpénzért

Dicsén
BBEITFELD-^™ Váci-utca 14.

A swííwég Selejtezte 
és ellogtaa legveszedelmesebb 

isesti gstirosaffiSái
A főkapitányság betörési ügyekkel foglal

kozó detektivesoportjainak sikerült ár
talmatlanná tenni a főváros legveszedelme
sebb és legnagyobb betörőbandáját, amely
nek tagjai falbontásos és álkulcsos betöré
sek egész sorozatát követték el és akiknek 
elsőrangú orgazdaszervezet állott a rendel
kezésükre a zsákmány értékesítése céljából.

A több mint harminc tagot számláló ban
dának

két főhadiszállása volt.
Az egyik a betörök főhadiszállása, amely a 
Népszállóban tanyázott, a másik pedig az 
orgazdák főhadiszállása, amely a Népház
ban székelt.

A banda vezetői Mihályft Rezső sofőr és 
Vereczky Béla rovottmultu betörök voltak. 
Mihályft, aki Bécsben született és csak né
metül beszél, az osztrák fővárosban foly
tatta sokáig üzclmeit, ahol többször meg is 
büntették és egy halálos kocsmai verekedés 
miatt

hétévi fegyházra 
ítélték.

Büntetése kitöltése után mint idegen ál
lampolgárt kitoloncolták Ausztriából. Ak
kor jött Budapestre és a Népszállóban szállt 
meg. Itt ismerkedett meg Vereczky Béla 
rovottmultu betörővel és azután

együtt alapították meg a nagy betörő 
bandát, amelynek tagjai kisebb csopor

Felfüggesztettek négy 
magasrangu Máv tisztviselőt 

a leiartózSatott Czillér Antal építkezéseinél történt 
szabálytalanságok miatt
Miskolc, nov. 2.

(A Hétfői Napló miskolci tudósitójától.) 
Jelentette már a Hétfői Napló, hogy Czil

tokban követték el a vakmerőbbnél 
vakmerőbb betöréseket és a zsákmányt 

mindig közösen értékesítették.
az orgazdaszervezet utján.

Az orgazdák vezetője Iloth Jenő debre
ceni kereskedő volt, akinek nemrégiben még 
virágzó üzlete volt Debrecenben, de aki za
varos dolgai miatt csakhamar tönkrement. 
Családját otthagyta Debrecenben s Pestre 
jött. A Népházban lakott és olt több rovolt- 
mullu orgazdával alakitolta meg a szerve
zetet, amely a Mihályft—Vereczky betörő
banda zsákmányait leginkább a Teleki-téren 
értékesítette.

Az orgazdaszervezet tagjai 
voltak még Simon Miklós 30 éves ügynök. 
Nagy Ferenc füszerkercskedő és Kaposi 
János elcsapott végrehajtó.

A rendőrség vasárnapra
ugy az orgazdákat, mint a betörőket 

sorra letartóztatta.
A betörőbanda többi tagjai mind rovott
multu régi betörök, akiket Mihályft. Rezső 
és Vereczky Béla szervezett egy bandába, 
bizonyára az amerikai nagy rablóbandák 
példáit akarták utánozni.

A tömeges letartóztatások után a főkapi
tányságon most állítják össze az amerikai 
stilü nagy betörő- és orgazdaszervezet teljes 
bünlajstromát.

lér Antal építési vállalkozó miskolci és mis- 
kolckörnyéki vasúti építkezésének felülvizs
gálására nemrégiben egy háromtagú Mán. 
bizottság szállt ki. A bizottság, amely két fő
felügyelőből és egy főmérnökből állott, tüze
tesen átvizsgálta Czillér Antal valamennyi 
építkezését.

A vizsgálat Miskolcra, Putnokra, Sze
rencsre, Hidasnémetire, Hatvanra és 

több kisebb állomásra terjedt ki.
Heteken át folyt a vizsgálat, amelynek ered
ményéről a bizottság egyenesen a Máv. köz
ponti igazgatóságának telt jelentést.

A bizottság jelentése teljes mértékben iga
zolta azokat az adatokat, amelyeket a mis
kolci rendőrség nyomozása felszínre hozott. 
A rendőrség röviddel azután indította meg a 
nyomozást, amikor Czillér Antalt a belügyi 
építkezésekkel kapcsolatban letartóztatásba 
helyezték. A rendőrség csupán a városszerte 
szállingózó pletykák alapját akarta megálla
pítani. de

a nyomozás adatai meglepi dolgokat 
juttattak a rendőrség kezére.

Különösen súlyos vallomást tettek Czillér 
Antal pallérjai, akik később a jl/o'i>.-bizott- 
sággal együtt utaztak ki valamennyi építke
zés színhelyére és ott hívták fel a bizottság 
figyelmét az építési vállalkozó szabálytalan
ságaira. A kiküldött bizottság megállapította, 
hogy

szinte valumennyi építkezésnél szabály
talanságokat követett el Czillér Antal. 

Természetesen a szabálytalanság elköveté
sénél szerepük volt a vasúti közegeknek is, 
akik az ellenőrzés munkájára voltak hi
vatva. Éppen ezért a szakbizottság jelentése 
alapján

megindult ellenük a fegyelmi vizsgálat 
és ezzel kapcsolatban a Hétfői Napló tudó
sítójának az államvasutak igazgatóságának 
elnöki osztályán ezeket mondottók:

— Az államvasuti építkezések verseny
tárgyalásai során évekkel ezelőtt pályázott 
az építkezésekre Czillér Antal is. Mivel több 
pályázatnál az ő ajánlata volt a legolcsóbb, 
és mert akkor meg nem voltak kedvezőtle
nek a róla beszerzett információk, több épít
kezést el is nyert. Amikor a közelmúltban 
Czillér Antal ellen különböző visszaélések 
miatt bűnvádi eljárás indult, az államvas
utaknál is szüksége mutatkozott, hogy a 
Czillér állal végzett munkákat felülvizsgál 
lassúk. A szakvizsgálat mcgálla' itotla, hogy 
Czillér Antal nz ólíamvrsiiti építkezések so
rán nem feleli meg a kikötőit feltételeknek 

és különböző szabálytalanságokat követeti 
el. Minthogy

ezeknek a szabálytalanságoknak elköve
tésénél az ellenőrzéssel megbízott vasúti 
közegek Is hibásak, ellenük fegyelmi el

járás indult.
A vasúti közegek részéről elkövetett mulasz
tások megtorlására a vizsgálat még folya
matban van, igy most folyik a miskolci üz
letvezetőségnél elrendelt vizsgálat is. A vizs
gálat jelenlegi stádiumában az eljárás alá 
vont tisztviselők neveit még nem adhatjuk 
ki. De ha megállapítást nyert az egyes tiszt
viselők bűnössége, neveiket is nyilvános
ságra hozzuk.

Ebből a nyilatkozatból kétségtelenül meg
állapítható, hogy Czillér Antal visszaéléseket 
követett el és ebben, ha csak elnézéssel is, de 

bűntársai voltak egyes Máv. tisztviselők.
Hogy ezeknek a bűnössége az eddigi adatok 
alapján feltehető, abból a körülményből le
het erre következtetni, hogy szombaton Be- 
rcnyi Réla miskolci Máv. üzletigazgató 

utasítást kapott az államvasutak igazga
tóságától, hogy négy magasabbrangu 

tisztviselőt azonnal függesszen fel 
a szolgálattól.

A tisztviselők neveit a miskolci üzletigaz
gatóságon titokban tartják és a vizsgálat 
kezdeti stádiumára hivatkozva, minden in
formáció elöl elzárkóznak.

Két magyar áldozata is van 
a németországi nagy 

bányaszerencsétlenségnek
A nagy németországi bányaszerencsétlen

ségek áldozatait már eltemették és Európa 
kezd napirendre térni a nagy katasztrófa 
fölött. Mi. itt Magyarországon eddig csak 
mint kívülálló szereplők osztoztunk az 
alsdorfl és aacheni katasztrófák fölötti rész
vétben. hiszen eddig ugy tudtuk, hogy a 
katasztrófának csak német áldozatai voltak. 
A hivatalos veszteségjelentést most állítot
ták össze és abból viszont kiderül, hogy

a Maybach-tárna nagy robbanásánál 
két magyar is életét vesztette.

szombaton este Budapestre érkezeti táv
irat azt jelentette a bányászszakszervezet 
főtitkárságának, hogy

a halottak között Frank Miklós har- 
mlncegyévcs klskiinfélcgyházai illető
ségű és Stromszky Pál huszonkilcnc- 
évcs budapesti illetőségű munkás is sze

repel.
A Hétfői Napló munkatársának sikerült 

a bányászszerencséllenség két áldozatára 
vonatkozóan néhány közelebbi adatot meg
szerezni. Frank Miklós

Szélhámos járt gróf Mikes János 
püspök palotájában

Mikes János gróf püspök titkárja följe
lentést telt a rendőrségen egy szélhámos el
len, aki a Gázmüvek alkalmazottjának 
adta ki magát és ügyes trükkel pénzt csalt 
ki a püspök húgától.

Tegnap beállított egy fiatalember gróf 
Mikes János püspök cgyctem-utcai palota 
jába. A gázmüvek kiküldöttjének mondotta 
magát és néhány pengős

gázszállítót nyújtott át.
A számlát a személyzet átadta n püspök 
bugának Mikes Éva grófnőnek, akinek azon
ban néni volt aprópénze csak egy szúzpen

f&entfkívüii 
férfiing etjánlcsti

A világhírű „RICHÁRD GOOI»A1R“ manchesteri CÓR gyá
riból egy egészen ktUHnleges fehér inganyagot szereztem h". 
Ez a fehér anyag teljesen eltér w általánosan hirdetett 
selyom puplinanyagoktól, mert finom sodrott egyiptomi macó 
fo iáiból készült, fényét mosás után Is megtartja, lágyan 
omlás,szépsége azonos a selyemmel.de sok kai tartósabb.

legeimet eddig a legszolidabb kalkuláció mellett sem trdtam 

18 pengenél oicsúbBsan 
előállítani. Most azonban módomban áll ezen különleges minő
ségű Ingeket jnoii.

november
1-iűt to-ig árusítani,
bízható líszabászt 55 éve fennálló cégem garantálja

lABSTBO EDEtsa. St 
Mindenkinek érdeke ezt a ritka alkalmat kihasználni!

Ilttlés!
Tisztelettel értesítjük ked

ves vásárló közönségünket, 
hogy cégünk teljes raktárá
nak önkéntes likvidációját 
határozta el, mely likvidáció 
kezdete 1 930 november 1.

Ez alkalommal kizárólag 
eddigi közismerten legfino
mabb áruink kerülnek alanti 
árak mellett eladásra: 
legfinoüiaiii) tiszta oeiyonmvakhendö .. 3.- P-iöl 
zoknik, harisnyák............................ cl-P ifil
tiszta nyoiszűrkalapok......................íz.- F iöl
ingok, kőszén és műitek után ........ 15.- P-íöi
hfllöifigek, kószán ós mének utón ... i«s. r-iü! 

i nadrágok, készen ós mérték után .... 6.- P-töl 
touóbhá az összes raktáron leuö 
áruk hasonlóan olcsó árban.

Kiváló tisztelettel 

minepdopfer o. es Tsa 
Kígyó-utca 4.

egy kiskunfélcgyházai molnár fin, aki 
három esztendővel ezelőtt került el 

Magyarországról.
Miután idehaza sehol nem tudott elhelyez-*  
kedni, először Franciaországba ment, rö
viddel később az idegenlégióba állt be. Az 
afrikai sivatagok izzó poklát azonban nem 
bírta sokáig, s onnan is megszökött és kü
lönböző viszontagságok után újra vissza
került Európába. Itt végre a Saarvidéken, 
az aacheni bányák egyikében talált foglal-*  
kozást. Nőtlen ember volt, családot nem 
hagyott hátra.

A másik: Stromszky Pál ugyancsak nőt-*  
len ember. A szakszervezet kimutatása 
szerint géplakatos volt és

egy váciutl malombcrendczési gyárban 
dolgozott.

A gyár azonban üzemét a rqssz gazdasági 
konjunktúrák miatt beszüntette és több 
társával együtt Stromszky is kenyér nélkül 
maradt, öt is a munkanélküliség hajtotta 
ki Németországba, ahol most szerencsét
lenül járt.

melyik környékbeli üzletben felváltja.
A grófnő gyanútlanul átadta a pénzt, 

a fiatalember pedig eltávozott és többé néni 
is tért vissza.

Hosszú ideig vártak rá. azután érdeklőd
tek a Gázmüveknél és ekkor kiderült, hogy 
szélhámos járt a palotában: a fiatalember 
nem volt a Gázmüvek alkalmazottja és 

a benyújtott számla is hamisítvány.
A rendőrség most keresi a szélhámost, aki 

a hamis gázszámlával csak pár pengőt akart 
kicsalni, de aprópénz hiánya miatt egy szá
zast sikerült szereznie.

selyemmel.de
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Károlyi Gyula gróf 
lesz a külügyminiszter

Hónapok óta foglalkoztatja a magyar 
helpolitÍKai életet a kormány rekonstruk
ciójának kérdése.

Mint a Hétfői Napló beavatott helyről ér
tesül, a legközelebbi napokban Walko Lajos 
külügyminiszter megválik állásától.

Utódé Károlyi Gyula gr. lesz, a szegedi 
kormány miniszterelnöke, aki az 
utóbbi években egyáltalában nem vett 
részt a magyar politikai életben, min
den kvalifikációja megvan azonban 
arra, hogy a külügyminiszteri tárca ve
zetését a mai viszonyok közölt megfe

lelően el tudja látni.
A külügyminiszter személyében történt 

változással valószínűleg megváltozik a ma
gyar kormány álláspontja a revízió kérdésé
ben is. Tudvalevőleg Németországban n 
Hitleristók előretörésével nem a revizó kér
dése, hanem a békeszerződések teljes nulli- 
flk^lásának álláspontja került előtérbe. 
Ausztriában pedig Slarhembcrgék ugyan
csak a revízióért való erőteljes harcnak n

hívei.
Ezzel szemben a magyar külügyi kor

mány eddig még a várakozás álláspontjára 
helyezkedett, nem tartván alkalmasnak az 
időt arra, hogy a revízió kérdését megfelelő 
helyen továbhmenőleg fölvesse, mint 
ameddig Apponyi Albert gróf, a magyar 
kormány fődelegátusa legutóbb is a Nép
szövetség előtt elment a magyar kormány 
és a magyar nemzet álláspontjának ismer
tetésében. Hitlerek és Starhembergék éles és 
határozott állásfoglalása mindenesetre arra 
kell hogy késztesse a magyar kormányt, 
hogy

kilépjen a revízió kérdésében eddigi 
teljes rczerváltságából.

Miután pedig az eddigi tartózkodó álláspon
tot Walko Lajos külügyminiszter képviselte, 
ennélfogva be kellett következnie a külügy
miniszteri székben annak a változásnak, 
amely most Károlyi Gyula gróf nevét hozta 
előtérbe, a magyar külpolitika jövendő irá
nyítására.

Szabolcska Mihály 
hirtelen meghalt Temesvárott
A papköltő holttestét családja vasárnap Budapestre hozta 
Kedden délután temetik az Akadémia oszlopcsarnokából

A Tudományon Akadémia ormára vasárnap 
délelőtt kitűzték n gyászlobogót. Magyarország 
első tudományos testületének, de a magyar iro
dalomnak és a magyar közéletnek is nagy 
gyásza van-

Szabolcska Mihály, a neves költő, péntek
ről szombatra virradó éjszaka hetvenéves 

korában Temesvárott meghalt.
Szabolcska Mihály több mint tiz esztendeje 

Budapesten élt és mint a Kisfaludy Társaság 
főtitkára, élénk részt vett az irodalmi életben. 
Feleségével és leányával együtt az Akadémia 
épületében lakott. Néhány héttel ezelőtt fiánnk, 
Szabolcska László református esperesnek láto
gatására

Temesvárra utazott és útjára felesége is 
elkísérte.

Szabolcskát gyengéd szálak fűzik a Bánát fő
városához, hiszen kerek

harminc esztendeig ő állt ott a református 
gyülekezet élén

és csak magas korára való tekintettel engedte 
át lje.lyét a fiának. A temesvári magyarok nagy 
szeretettel és lelkesedéssel fogadták újra körükbe 
nz Asz költőt és Szabolcska Mihály testi és 
lelki frisseségénck teljében élvezte élete alko

nyán hívei feléje áradó nngy szereidét. Temes
vári tartózkodását némiképpen csak nz szomo
rította cl, hogy felesége, aki régóta betegeske
dett: Temesvárott újra ágynak esett.

Édesanyjuk betegségének hírére, de meg 
hogy a reformáció nagy emlékünnepén, október 
31-én. az egész család együtt legyen,

három nappal ezelőtt Temesvárra utazott 
Szabolcska Mihály két Pesten élő gyer

mekei fla, Ifjabblk Szabolcska Mihály tör- 
vényszéki biró és leánya: Szabolcska 

Márta.
A fiatalabb Szabolcska Mihályt temesvári útjára 
elkísérte fiatal felesége: Dombora Edith, Dom
bosa Árpád nyugalmazott rendőrfőkapitány 

leánya Is, nki tudvalévőén röviddel ezelőtt 
ment férjhez a törvényszéki bíróhoz.

A Szaholcska-család együtt ünnepelt pénteken 
és a jeles papköltő a templomba is elment, 
hogy fiánnk emlékbeszédét meghallgassa. Egész 
nap együtt volt a gyermekeivel, este együtt va
csorázott velük a legjobb hangulatban. Tiz óra 
után a szobájába vonult, hogy egy kissé le
pihenjen. Néhány perccel később bement hozzá 
fin: ifjabbik Szabolcska Mihály is, aki édes
apját már nz ágyban fekve találta. Pár percig 
kedélyesen elbeszélgettek, majd a fiú elbúcsú
zott az apjától, aki

a takarót magára huzva, a fal felé fordult, 
hogy elaludjon.

Ifjabbik Szabolcska Mihály negyedórával ké
sőbb újra visszatért. Mikor belépett a szobába 
és közelebblépett az ágyhoz, hogy meggyőződ
jék arról, vájjon édesapja alszik-e, legnagyobb 
megdöbbenésére

Szabolcska Mihályt eszméletlenül, hörögve 
találta.

Az agónia, ugyszólván, csak másodpercekig 
tartott, mire a gyorsan előhívott orvos meg
érkezett, már csak a vég bekövetkezését konsta
tálhatta.

Temesvárott nngy részvéttel fogadták Sza
bolcska Mihály halálát. A középületekre minde
nütt kitűzték a gyászlobogót és mikor a pap
költőt szombaton délelőtt

a temesvári református templom halijá
ban fclravatalozták,

valóságos zaróndoklás indult meg oda. Az ün
nepélyes gyászszertartást szombat délután tar
tották meg. Mivel az cgyházkerüleli püspök 
nagy beteg, helyette Csermák Gábor nagyváradi 
püspökhelyettes jött cl, hogy az egyházközség 
nevében elbucsuztassa Szabolcska Mihályt.

A gyászszertartás után egyszerű faládába tet
ték a díszes érckoporsót és a város apraja- 
nagyja együtt kisérte ki Szabolcska Mihály 

földi maradványait ar állomásra, mert 
a holttestet a család kívánságára Buda

pestre szállították.
A gyászmenetben az egész város résztvett. ott 
volt valamennyi egyház feje, a katholikus 
püspök, a három izraelita főrabbi, de ott ha
ladt a koporsó mögött a város vezetősége is, 
élén a polgármesterrel és a had test parancs
nokkal

A Szabolcska Mihály koporsóját rejtő falá
dát ezután a budapesti gyorsra telték, amely
hez különkocsit kapcsoltak e célból. A vonat 

vasárnap este háromnegyed nyolc órakor 
érkezett meg a keleti pályaudvarra.

Nagy rendőrké.szüllség és néhány feketébe öl
tözött családtag, valamint az Akadémia képvi
seletében Balogh Jenő főtitkár várta a vona
tot, melynek egyik elsöosztályu kocsijából a 
családtagok szállottak ki. Szabolcska gyerme
kei, két fia és leánya, akik gyöngéden egy 
talpig feketébe öltözött, zokogó asszonyt is le
emeltek a vonatról: Szabolcska Mihály özve
gyét. Néhány perccel később a temetkezési 
vállalat emberei már hozták is a vállukon a 
nagy faládát, mely

valóságos vlrágtenger, közepén érkezett Bu

Nem emelik fel a boletta árat
Ma dönt a boleitabizottság

Az egységespárt által kiküldött úgyneve
zett bolettabizottság hétfőn délelőtt tartja 
döntő értekezletét, amelyen határozni fog
nak afelett, hogy vájjon felemeljék-e a bo
letta árát és igy próbáljanak segíteni a me
zőgazdasági válságon.

Beavatott helyről szerzett értesülésünk 
szerint a boletta árának felemelése nem 

fog megtörténni,
mert elsősorban a pénzügyminiszter nem 
tud fedezetet teremteni erre a célra, de a 
bizottság tagjainak nagy része is ellene van 
ennek a megoldásnak azért, mert a boletta 
bevezetése egyáltalában nem váltotla be 
azokat a reményeket, amelyeket hozzá fűz

Felmentették és azonnal szabadlábra helyezték 
Kimer Ignácot, a csepeli kikötő kormánybiztos

ságának volt tisztviselőjét
Szabadulás hároméves Ítélet és tizhónapi fogság után

Tizhónapi vizsgálati fogság után teljesen 
felmentette és nyomban szabadlábra he
lyezte a csepeli kormánybiztosság sikkasz
tással gyanúsított tisztviselőjét a- törvény
szék.

Emlékezetes, hogy a múlt év végén előze
tes letartóztatásba helyezték Kimer Ignác 
Gézát, a csepeli kereskedelmi kikötő kor
mánybiztosságának tisztviselőjét, akit

sikkasztással gyanúsítottak.
A vád szerint Kimer jogtalanul vett fel pén
zeket, amelyeket a maga személyére fordí
tott. A feljelentést nz egyik község tette 
meg ellene, mert Kimer a halászmesterek 
biztosítékául letett takarékpénztári könyve
ket is kezelte. A törvényszék Schadl-lann- 
csa bűnösnek mondotta ki Kimert és 

három évi fogházra Ítélt.

A százéves 
Kálvin-téri 

templom ünnepe 
Vasárnap ünnepelte a magyar református 

egyház a Kálvin-téri templom megnyitásának 
százéves évfordulóját. Vasárnap délelőtt hála
adó istentisztelet volt a Kálvin-téri templom
ban, ahol diszes és előkelő közönség gyűlt 
Össze: a református hitélet egyházi és világi 
méltóságai és az evangélikus testvéregyház fő
papjai, Raffay Sándor püspökkel az élükön.

Az istentiszteletet
Ravasz László

püspök végezte, ő tartotta az ünnepi prédi
kációt is. Prédikációjában a magyarországi 
protestantizmus történetével foglalkozott.

— Nem magunkat féltjük mi, mondotta — 
a kerülő utaknak ezt a tépett nemzetét, mely 
mindig véren és tragédián keresztül jut el oda, 
ahová mások sclyemcipővcl lépnek be.

Az istentisztelet után leleplezték a templom
csarnok falában elhelyezett jubiláris márvány
táblát.

Az ünnepség harmadik részeként a budapesti 
református presbitérium díszközgyűlése folyt 
le a Ráday-utcai teológia dísztermében. A disz- 
közffvülést
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A család koszorúin kivül olt volt Temesvár vA. 
rosának, a temesvári református egyházközség, 
nek és a különböző hivatalos testületeknek 
koszorúja is.

Szabolcska Mihály koporsóját ezután kivit, 
lék a pályaudvar előtt várakozó aulófurgonra 
amely néhány perccel később már ki is robo-’ 
gott a kerepesi temető halottasházába, ahol 
addigra mór diszes ravatalt állítottak fel. A 
koporsó hétfőn estig marad kint a temetőben 
azután átviszik a Tudományos Akadémia 
oszlopcsarnokába. Az Akadémia ugyanis

saját halottjának tekinti Szabolcska Mi
hályt és kedden délután három órakor az 
Akadémia oszlopcsarnokából temetik a 

Kerepesi temetőbe,
ahol a főváros díszsírhelyet ajánlott fel Sza- 
bolcska Mihály számára. A temetés részleteire 
vonatkozóan még intézkedés nem történt. A 
gyászszertartás szónokait is csak később fog. 
jak kijelölni, annyi azonban bizonyos, hogy az 
ország református egyházai nevében Ravasz 
László püspök, az Akadémia nevében pedig 
Balogh Jenő főtitkár fogja a nagy halottat el. 
búcsúztatni.

tek. Sőt elhangzott olyan vélemény is a bi
zottság ülésén, amely szerint megállapít
ható: a gabona jegy nemcsak, hogy nem ho
zott hasznot a termelőknek, hanem a fo
gyasztókat egyenesen megkárosította.

Politikai körök véleménye szerint a me
zőgazdasági válság megoldásának csupán 
két eszköze lehet, az egyik a mezőgazdasági 
hosszúlejáratú olcsó hitel megteremtése, 
másrészt az értékesítés céltudatos megszer
vezése.

A boletta, amelyet átmenetileg orvosság
nak szántak, egyáltalán nem vált be, ennél
fogva a kiküldött bizottság többsége előre
láthatólag teljesen elveti a boletta felemelé
sének gondolatát.

A tábla azonban megsemmisítette az Ítéle
tet és a törvényszéket uj eljárás lefolytatá
sára utasította.

Most tárgyalta a törvényszék Schadl- 
tanácsa újból az ügyet és Kimer védője, 
Bürgezdi Nagy Zoltán dr. bizonyítékokkal 
igazolta, hogy a vádlott nem köztisztviselő, 
hanem magántisztviselő, mire

a királyi ügyész a vádat elejtette.
A főmagánvádló képviseletében a vádat a 
kincstári jogi igazgatóság nem vette át, 
mire

a törvényszék Kimer Ignác Gézát a vád 
és következményei alól felmentette 

és elrendelte azonnali szabadlábra helyezését. 
Kimer tizhónapi vizsgálati fogság után el is 
hagyta az ügyészség fogházát.

Ravasz László dr. püspök 
nyitotta meg s bejelentette, hogy a kormányzó 
kimentette az ünnepségről való távolmaradá
sát. Ravasz László püspök után Antal Géza 
dr. dunántúli református püspök üdvözölte n 
gyülekezetét, majd Némethy Károly dr. tartott 
beszédet.

A főgondnok beszéde után Szászt/ Béla dr. 
igazságügyminiszlériumi államtitkár határozati 
javallatot terjesztett elő, amelynek értelmé
ben elhatározták, hogy

megörökítik az ünnepen elhangzott beszé
deket

és gyűjtést indítanak a százéves jubileumi 
hálaalap javára.

FürdÖkáíl, (nermekkAd, 
kis gyárt hibával BÁl.I 
IV., Magyar-utca 1. szám 
Lajos-utca sarok). Teief

mosdók 

N T-nát.
(Kossuth 

ón 853-19

Ezután Dőkus Ernő királyi knmnrás. retrt 
Pál dr. államtitkár s Ripka Ferenc dr. főpol
gármester, Teleki József gróf. Hámor István 
teológiai tanár. Kemény Lajos igazgató lelkész 
cs Bevcridge Vilmos, a budapesti skót misszió 
lelkészének üdvözlései következtek. Végül 
Ravasz László dr. meleg hangon válaszolt az 
üdvözlésekre s Haypál Béla budai lelkész imá
iéval végeiért a presbitérium díszközgyűlése.

Este a Kálvin-téri templomban tartott gyü
lekezeti ünneppel befejezte a jubileumi ünnep
ségeket.
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Kudarcba fulladt 
a kommunisták mezítlábas 

éhségfelvonulása

este 8 órakor beszüntették a rendőri I 
készültséget, |

Elfogták a vidéki vezéreket is
amire az előzetes preventív intézkedések 
következtében nem volt már szükség

Csak a Kossuth Lajos-utcában kísérleteztek, de a rendőrség 
szétugrasztotta őket — Százlizenöi kommunista került 

a rendőrség’ kezére
A november 1-re tervezett kommunista 

felvonulást és tüntetést, a hónapok óta 
hangoztatott mezítlábas „éhségfelvonulást'' 
megakadályozták a rendőrség idejekorán 
megtett széleskörű intézkedései.

A vezérkar elfogatása után a szélsősége 
hajlamú ifjúmunkások az utolsó percben

vezető nélkül maradtak
és nem is kapták meg azokat az ulasitáso 
kát, amelyek a november l-i tüntetései 
vonatkoztak.

A főkapitányság politikai nyomozó fő 
csoportja, Hetényi Imre fökapitányhelyettes 
vezetésével elejét vette minden rendzava 
rásnak és tüntetésnek, amikor november 
hó elsejét megelőző napokban a kom 
munista vezetőség letartóztatásával egy 
idejüen

115 kommunista szervezőt és agitátort 
állítottak elő a főkapitányságra.

Az előállítottak közül harmincnégyet a bűn 
ügyi osztálynak adtak át, körülbelül huszár 
kerültek a toloncházba. a többit*  pedig 
rendőri felügyelet alá helyezték. A főváros
ban és a környéken a politikai rendőrség

124.000 már elkészített rőpiratot fog
lalt le.

részben a leleplezett két kommunista nyom 
dában, részben a szervezők és az agitátorok 
lakásain, de lefoglalták a határon azokat a 
nagytömegű kommunista röpiratokat is. 
amelyeket Bécsből akartak november 1-e 
előtt a magyar fővárosba eljuttatni.

November 1-én kora reggel már 
teljes készenlétben volt a budapesti 

államrendőrség,
kettőzött őrszemek á’ltak az utcákon, rendőr 
őrjáratok vonultak végig a főbb útvonala
kon és azokat az exponált tereket, ahol ilyen 
alkalmakkor nagyobb csoportosulások szok
tak történni, rendőri karhatalom szállta 
meg. Mivel a rendőrségnek tudomására ju
tott, hogy

fő gyülekezési helyül szombaton dél
előtt 11 órára a Blaha Lujza-teret 

szemelték ki,
ide vezényelték a legerősebb osztagokat, 
annyival is inkább, mert halottak napján a 
temetői villamosokra nagv tömegek vára- 

a
a

építkezést knél, ahol a fiatalember igyekezett 
elbújni. Előállították a rendőrségre, kide
rült, hogy Planéta Vilmosnak hívják, 19 
éves, cserépkályhás segéd, aki az Angyal
földi-utca 17. szám alatt lakik és akit tiin- 
'etésekkel kapcsolatban már többször állí
tottak elő a rendőrségre. Planéta tagadja, 
togv a tüntetésben és a kirakatüveg bezu- 

zásában részt vett volna, azonban a tanuk 
•llene

’ársait
Más 

elő az

vallanak és
n rendőrség őrizetbe vette, 

pedig keresik a detektívek, 
jelentékeny incidens nem is fordult 

egész nap folyamán és

De nemcsak Budapesten, hanem vidéken is 
megakadályozták a hatóságok az éhségfelvo
nulást és egymásután fogták el a mozgalom 
kiszemelt vezéreit.

Pest vármegye vezetősége szombaton dél
után azt a jelentést kapta, hogy Monor köz
ségbe

egy titokzatos repülőgép nagy mennyi
ségű kommunista riipiratot szórt le.

A főkapitányság megindította az ügyben a nyo
mozást és megállapította, hogy valóban szórtak 
szét ilyen röpiratokat Monor halárában, ez 
azonban nem repülőgép utján történt, hanem 

néhány kerékpáros fiatalember 
segítségével, akik Budapest felől érkeztek és 
a község halárában több száz izgató tartalmú 
röpcédulát szórlak szét. A repülőgép szerepét 
csak a fantázia találta ki.

A szolnoki kommunisták
Szolnok, november 1.

A szolnoki államrcndőrség politikai osztálya 
pénteken délután letartóztatta Svimmer Fe
renc 26 éves gépészmérnököt, a szolnoki kom
munista szervezet vezetőjét. Svimmer, aki

saját beval- 
kommunista 
I.édcrer-ura*

Briinnben végezte tanulmányait, 
lása szerint már olt is részt vett a 
mozgalomban. A gépészmérnök a 
dalomnál állott alkalmazásban és

a budapesti kommunista központ utasítá
sai alapján szervezte meg Szolnokon éa 

környékén a kommunista mozgalmat.
Agitációjál elsősorban az ifjúmunkások köré*  
ben fejletté ki.

A rendőrség házkutatást tartott a gépész
mérnök lakásán, ahol ötféle kommunitsa röp- 
iratot foglallak le, ameb-ek a budapesli kom
munista központtól származnak.

Svimmcren kivül még nyolc egyént tartói*  
tatott le a rendőrség, köztük

Barta István géplakatost, a szolnoki kom
munista párt titkárát.

További letartóztatások várhatók. A középük 
leteket katonaság és csendőrség szállotta meg.

Miskolc, novemben 2.
(A Hétfői Napló miskolci tudósitójától.) Á 

miskolci rendőrség egyhetes munka után szom
baton fejezte be a nyomozást a kommunista 
szervezkedés ügyében és a letartóztatott tizen-

a
Játékáruk _...
Háztartási cikkek
Üveg és porcellán ...........
Világítási - cikkek, lámpák
Tűzhelyek és kályhák
Iparművészeti cikkek ........................
Csokoládé, cukorkák, tea és kakaó

■■■

■ ■■ ■ ■■

■■■

■■■

■ ■

■■■

■■■

(III. emelet)

(III. emelet)

(III. emelet)

(III. emelet)

(III. emelet)

(földszint)

Selyemáru-, Női- és férfi ruhaszövet-, Pamutáru-, Mosószövet 
és Asztalnemű-osztályainkat áruházunk

koztak és attól kellett tartani, hogy ezt 
kegyeletes zarándokolást megzavarják 
tüntetők.

A déli órákban valóban
feltűntek kisebb csoportokban a gyanú

san viselkedő ifjúmunkások, 
azonban a rendőrség beavatkozására ezek 
csoportok csakhamar szétszéledtek, 
hogy lehetetlenség számukra minden meg
mozdulás. A fiatalemberek közül többel 
igazoltattak a rendőrök s

néhányat elő is állítottak a kerületi 
kapitányságra,

azonban semmiféle tüntetésre vagy 
zavarásra nem került a sor.

A délutáni órákban arról 
tés a főkapitányságra, hogy

a Wekerle Sándor-utca 7. 
egyik ablakába Ismeretlen 

lőttek.
Detektívek mentek ki a helyszínre és meg
állapították, hogy a jelzett ház harmadik
emeleti 4. számú lakásának Szent István- 
terre néző ablakát ismeretlen tettesek való
ban bezúzták. Ebben a lakásban

Blascb Gyula, az Operaház egyik ad
minisztratív igazgatója 

lakik, aki a délutáni órákban tért haza 
lakására és ablakát betörve találta. Az 
üvegablakon négy-öt centiméter átmérőjű 
lyuk volt ülve, amit revolvergolyó nem 
okozhatQtt, hanem a detektívek megállapí
tása szerint, minden valószínűség szerint az 
utcáról

érkezett

számit 
tettesek

nappali világítási! helyiségekbe helyeztük át.

ri 
látva.

rend-

jelen -

ház 
bé

parittyával
kődarabot röpítettek föl az ablakba. A 
rendőrségen az esetet a kommunisták moz
galmával hozzák összefüggésbe.

Estefelé, hat óra tájban
a Kossuth Lajos-utcában játszódott 

le az egyetlen tüntetés.
Néhány fiatal suhanc verődött össze a Kos- 
•”th Lajos-utcában és közülük néhánvan 
kiáltozni kezdtek:

— Munkát, kenyeret!
A következő pillanatban a Kossuth Lajos 

utca 17. szám alatt lévő
egyetemi nyomda főüzleténck hatalmas 

kirakatát kődarabokkal bezúzták.
Rendőrök siettek a helyszínre s üldözőbe 
vették a menekülő fiatalembereket, akik 
közül az egyiket

sikerült elfogni
• dohányutcai zsidói cm plom mellett folyó

Lényegesen megnagyobbított: Szőnyeg-, Függöny-, Dekorációs 
anyagok-, Linoleum-osztályainkat az

helyeztük át.
Lényegesen megnagyobbított

BőrMáni-, Utazási cikKek-, ÉKszenitönzai-
osztályaink a földszinten, közvetlenül a bejárattól jobbra vannak

Kérjük mélyen tisztelt Vevőinket, hogy áruházunk helyiségeinek átalakításával, valamint az egyes osztályok át
helyezésével kapcsolatban felmerülő kellemetlenségeket legyenek kegyesek elnézni. Beméijük azonban, hogy az 

eladási helyiségek szebbé tétele ezért a legmesszebbmenő kárpótlást fogja nyújtani.

1 -"miBWiBí
CORVIN ÁRUHÁZ

Magyarország legnagyobb, legszebb áruháza
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két gyanúsítottat erőn rendőri fedezettel át
szállították a debreceni királyi ügyészségre.

A letartóztatottak közölt van Kassás Géza 
hírlapíró, a miaknlcl fajvédő ujaág, a Ma

gyar Jövő rendőri riportere.
A közönség lázas érdeklődéssel várta a nngy 
apparátussal megindított rendőri nyomozás 
részleteinek a nyilvánosságra hozását, de arra 
aenkisem volt elkészülve, hogy a fajvédő új
ság egyik munkatársa a kommunisták között 
szerepel.

A fajvédő újságíróra vonatkozó részletek 
egyenesen frnppirozlúk a város jobboldali gon- 
dolkozásu lakosságút, de szenzáció erejével 
halottak nz. egész városban. Az újságíróról 
kiderült, hogy

n valódi neve Bella Sándor.
Mint fiatal cinőfelsőrészkészilősegéd került 
bele a kommunista vezérek társaságába, már 
u proletárdiktatúra alatt. A diktatúra bukása 
után külföldre szökött és Bécsben, majd Bei 
linben állandóan

Kun Iléla és többi társainak a szűk köré
hez tartozott.

Elvégezte nz ngilátoriskolát is és hónapokon 
keresztül Oroszországban tartózkodott. 1927- 
ben u Rákost-félc összeesküvés idején jött Bu
dapestre és igen tevékeny részt vett az nkkor 
leleplezett szervezkedésben.

Amikor Rákosiéknt elfogták, Bella Sándor
nak sikerült újból külföldre szöknie. Később

Koszán Gézn néven, hamisított iratok se
gítségével tért vissza újból az országba 
azzal n megbízatással, hogy a nacionalista 

fronton próbáljon elhelyezkedni
és olt kezdje meg az aknamunkát.

A megbízatásnak eleget is tett a fiatal kom- 
hiunisla. Mint gépiró lépett be a Magyar Jövő 
miskolci fajvédő újság szerkesztőségébe, ahol 
csakhamar kivívta a lap tulajdonosának a 
bizalmát és egv szép napon rendőri riporlerré 
léptették elő. Különösen ezt a beosztást for
szírozta Bella Sándor, alias Kaszás Géza, meri 
ligy gondolta, hogy

mint lapjának tudósítója állandó figyelem
mel kísérheti a rendőrség munkáját a 

kommunista szervezkedések ellen.
Naponként megjelent a rendőrségen, ahol 
szélsőjobboldalinak vallotta magát. Lázas ér
deklődést lanusilolt, valahányszor kommu
nista röplap-terjesztés ügyében nyomozott a 
a rendőrség, de

senki sem sejtette, hogy a kétlakl életet 
élő rendőri riporter mögött milyen múlt 

van
és jelenleg is milyen szerepel töli be.

A rendőrségi riporter állott az élén — mini 
most kiderült — a miskolci kommunista szer
vezkedésnek és

ő tartotta fenn a kapcsolatot a budapesti 
kommunistákkal,

•őt n külföldiekkel is.
Bécsbe küldözgette állandóan jelenlévőit.. 

taWflnpdmnoÁ*  szólítva a címzettel. Bármeny 
nyíre is otthonos volt azonban a rendőrségen, 
még sem vette észre idejekorán hogy a mis
kolci kommunista szervezkedés és igv ő kö
rűié is egyre szorul a hurok. Letartóztatásá
nak a napján

még a délutáni órákban is bent Járt a 
rendőrségen, nem Is sejtve, hogy u rend
őrség már felkészült, hogy őt és társait a 
hnjnali órákban rajtaütésszerűen elfogják. 

Elöállilásn után nem is tagadott, bevallotta 
múltját és a miskolci szervezkedésben való 
részvételéről is teljes felvilágosítási adóit.

Kommunista ágenst fogtak 
Sátoraljaújhelyen

Sátoraljaújhely, november 2.
M Hétfői Napló tudósítójától.) Tegnap 

Sálornljaiijhelyre érkezett megszállt terület
től Kuczik József molnársegéd. Az utcán sé
tált, mikor egy rendőr fölismerte, hogv 
azonos a kassai kommunista csoport egyik 
vezető tagjával.

Nyomban előállította a kapitányságra és 
házkutatást tartottak a lakásán. Két bőrönd
jében

rengeteg kommunittla röpiratot és köny
vet találtak.

Kuczik Józsefnél állandó vasúti bérletje
gyet találtak, amelyen mint egy budapesti 
bőrgyár utazója szerepel.

Az elfogott kommunistát
letartóztatták

Kecskemét, november 2.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Örkény 

határában vasárnap délelőtt súlyos szeren
csétlenséget okozott egy felrobbant ágyú
golyó.

Kovács János 14 éves Örkényi Hu apja na
pokkal ezelőtt löveget talált, amelyet ve
szélytelennek gondolt és

hazavitte a Búnak.
Vasárnap reggel a fin magával hívta a barát
ját, a 8 esztendős Kalóczy Mihályt és meg
mutatta neki a lövedéket, mire a gyerekek 
ritka játékszerükkel elindultak a halárba

Órákig játszadoztak,
dobálták egymásnak gyanu liánul az 

ágyúgolyót.
Többször is leejtették, de az éles lövedék I 
nem robbant fel.

London, november 2.
Az ahesszinai koronázási ünnepségek szom

baton Menelik császár székesegyháza előtt 
felállított szobrának leleplezésével kezdődlek 
meg.

' • - A • 1 Crtj-w • lett>vtéW!<r‘•iianfe'pséjen- • rtsz tvett 
Gloucestcr herceg Is.

Ezután a császár és császárnő koronáját és 
skarlát-arany koronázási öltönyéi ünnepélyes 
menetben a székesegyházba viliik. Majd kopt 
papok vonullak a Szent György-katedrálisba s

Négy nap óta szomorú látványossága van a 
Széchenyi-utca 12. számú bérháznak. A ház 
kapualjában ülölt-kopolt bútorok, öreg liin- 
limok hevernek szanaszét. A lépcsőház bejára
tánál sápadlarcu, összetört anyóka sirdogált 
tegnap, amíg meg nem érkezett egy betegszál
lító kocsi, amely a Szent László-kórházba vitte.

Scemann Ferencné helvenöleszlendös özvegy
asszony tragikus hőse annak a szomorú aktus
nak. amelyet a lépcsőháziján összedobált bú
torok jeleznek.

Az idős asszonyt kilakoltatták 
másodemelclen levő kétszobás lakásából, le-

KűszOnjlik
a baráti fofladlalAM. i sikert. A nikotinmente, 
sített eisnrciiák <*s  szivarok bámulatos gyor- 
snsáae.,] találták mra útlukat a közönséa 
kóréhe. Jókor jöttek. Vártak rájuk.

Elnézést.
kérünk, hoav j»;i- n.m alatt kifogyott a tra
fikokból a .Kikotex dohányáru. A nagy meg- 
roharássnl Szemben kevésnek bizonyult az 
első készlet sokmttlió ntkotinmenlesiictt szl- 
varia és etanrelláia

Jéleniiük
hoav a M. K'r. l>nhán»lB«edék. tekintettel a 
dohámzók társadalmának nagv érdekére 
megértő ió'ndulallal folyamatosan igen naas 
■mcnnvlo'eil dohánvavárimánm i’l látja cl n 
láavmánvosl dohánygyár Kikötés özemét 
imclv most már tokozott erővel dolgozhat 
Most már volumentűi trolikban kapható friss 
Kiköt s dohányáru

igériUH
hoav kilábolva r kezdés iirhézséaeiből. n m 
lest több snvar fennakadás Ali sor dől 
s» e«é<zsbére, bü maradhat a Kikötés h”

Hikoiex íi 

Vasárnapra virradó éjszaka a Bosnyák- 
téri piac csendjét revolverdörrenés majd se
gély kiállód zaja verte fe). Rendőrök sietlek a 
helyszínre és a piac egyik bódéja előtt egy 
sebesült fiatalemberre akadtak, nki mellett 
ott állott revolverrel a kezében llormilh 
János, a piac éjjeli őre. Csakhamar kiderült, 
hogv a szolgálatát lelkiismeretesen végző 
éjjeli őr észrevette, hogy az egvik bódéba, 
me'vbrn káposztát szoktok árusítani,

merő módon zavart akartak kelteni. Mindszen
tek napján délelölt ugyanis egy teherautó ro
bogott végig a város főutcáján, a Rákóczi-uton 
s mikor a Homok-étterem elé árt az autó,

hirtelen lövés dördült el róla.
A golyó átfúrta a nagyablak vastag üvegét, de 
szerencsére nein talált senkit, csupán

nagy riadalmat okozott.
A gépkocsi elszáguldott a pályaudvar irányá
ban és végleg nyoma veszett.

Debrecen, november 2.
Debrecenben november 1-e és 2-a a legtelje

sebb rendben telt el. A rendőrség teljes készült
ségben volt, azonban semmiféle kommunista 
rendzavaros nem fordult e'ö.

és elfogatnsáról értesítették a budapesti 
rendőrséget is, mert bizonyosnak látszik, 
hogy agitációs munkát végzett és az ügy 
szálai Budapestre is elvezetnek.

Kecskemét és Debrecen
Kecskemét, november 2.

Még a péntekre virradó éjszaka Kecskemé
ten, az Erzsébct-körulon egy ujságpa pirosba 
csomagolva, nagymennyiségű röpcédulát talált 
a rendőrség. A piros színű nyomtatványokon a 
kommunisták magyarországi pártja november 
1-1 tüntetésre toborozta Budapestre a munka
nélkülieket. November 1-e teljes rendben és 
nyugalomban lelt cl Kecskeméten annak ellő- . 
nerc, hogy eddig még ismeretlen egyének vak- |

Véres ^eraektragédla

jSüftít hözben íeipobbant ággugolyű 
borzalmasan összeroncsoh két ilut

Délfclé, mikor haza indultak, Kovács Já
nos igy szólt játszótársához:

— Ide nézz, odavágom ehhez a kőhöz, 
fölrobban-e?!

A következő pillanatban az ágyúgolyót 
teljes erejéből

hozzúvúgta egy nagyobb kődarabhoz.
A lövedék felrobbant és Kovács János jobb
lábát és a nyolc esztendős Kalóczy Mihály
nak

mindkét karját leszakította.
A közelben lévők az óriási dörejre a vérük
ben fetrengő fiukhoz rohanlak, majd a 
faluba síelve értesítették a kecskeméti men
tőket. A két szerencsétlen gyermeket a sok 
vérveszteségtől

életveszélyes állapotban 
szállították a kecskeméti közkórházba.

Fényes ünnepségek, éjszakába 
nyúló imádkozások közt folyt le 

az abesszinai koronázás
egész nap és éjszaka megszakítás nélkül 
imádkoztak az uj uralkodópár Jó sorsúért.

Ras Taffarl, országának 334. uralkodója, fele
ségével, a császárnéval együtt a szertartásnak 
megfelelően az éjszakát ugyancsak a székes
egyházban töltötte buzgó .ájtatpsságba merülve. 
A tulajdonképpeni koronázási ünnepségek va
sárnap reggel fél nyolckor kezdődlek meg. 
Cyrill hercegérsek a köpi méltóságokkal együtt 
kilenc órakor megkezdte az istentisztelet ce- 
lebírálását, amit azután maga a koronázás kö
vetelt.

Negyvenhat évig lakottalakásban, 
ahonnan most kilakoltatták

A lépcsőházba hordták ki a h?tvenötesztendős asszony bútorát
hordták a bútorait a lépcsőházba s azóta itt 
húzódott meg harmincötesztendős leányával 
Scemann Ferencné, aki három napig a lépcső
ház. lakója volt,

negyvenhat esztendeig lakott a másodeme
leti lakásban.

Negyvenhat év után kilakoltatták, mert már 
hosszabb ideje nem tud házbéri fizeni. Férje 
valamikor jómódú lakaosmester volt, ma már 
halott és szegény Scemann néni, akit a kilakol
tatás izgalmai s a lépcsőházi lakáscsere súlyos 
beteggé tettek, azt hajtogatja a kórházban, hogy 
a férje után akar menni.

Az éjjeliőr revolveres 
harca három betörővel

A bosnyák-téri piac bódéinak fosztogatóit fogta 
el az éjjeliőr

három betörő hatolt be az éjszakai 
órákban.

Az éjjeli őr utána ment a három fiatalem
bernek, benyitott a bódé ajtaján és revolve
rét a három betörőre szögezve az.t kiáltotta: 

- Eri a kezekkel!
A három betörő nem engedelmeskedett a 

parancsnak, ellenben nekirontottak az éjjeli 
őrnek, félrelöktek az ajtóból és menekülni 
kezdtek. Ebben a pillanatban
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Férfi és női
strapa- és luxus-

cinfik

Kiadó lakdsokí
BlmtM-ulca 1-3-5. sz.

(szembon a Statisztikai Hivatallal) 
egy 3-és 5-szobás lakás hallal, 

ugyanitt üzletholyiségek 

Margit-korut fl3. s 
4-szobás lakás hallal 

Elegáns kivitel! Olcsó bérek! Bővebbeta 
helyszínen vagy telefonon Aut 298-29

elsült a revolver s az egyik betörőnek a 
combjába fúródott a golyó.

A másik két betörő futásnak eredt. Megálla
pították a helyszínen, hogy a megsebesült 
betörő Amron János 22 éves napszámos, aki 
az Angol-utca 14. számú házban lakik’ a 
mentők bevitték a /főÁus-kórházba.

A két menekülő betörőt is üldözőbe vet- 
té.k. Az egyiket Szladicsek József 23 éves 
gyári munkás személyében sikerült is el- 
fogni, a harmadik azonban elmenekült. Az 
elfogott Szladicsek elmondotta, hogv mielőtt 
a káposztás bódéba behatoltak, már három 
élelmiszerbódét kifosztottak és zsákmánya- 
kát biztos helyre vitték. A betörő meg is 
mutatta a helyei, ahol az élelmiszereket el
rejtettek és az éjjeli ör a visszaszerzett zsák
mányt biztositolta a bódétulajdonosok ré
szére. Az elfogott betörő bevallotta, hogv az 
éjszaka folyamán sokat ettek-ittak és ked
vük támadt egy kis savanyukáposzta-evésre, 
hogy kijózanodjanak és a lopott holmit jól 
tudják értékesíteni. A negyedik betörésen 
azonban rajtavesztettek.

A Nemzeti Demokrata Párt 
választó gyűlései

A Nemzeti Demokralapárt vasárnap délelőtt 
a főváros három helyén tartott népgyülést.

A Központi Demokrata Körben a terézvárosi 
választók gyűltek össze.

Bródy Ernő 
megemlékezett arról, amikor ezelőtt huszonöt 
évve! Vázsonyi Vilmos meg’ ívta nagy küzdel
mét Hicronymi Károllyal. Ebben az időben 
sokkal nehezebb volt a helyzet, mint most, mert 
hiszen most nincs is kereskedelmi miniszte
rünk, de van egy „kereskedelem-elleni'' minisz
terünk, aki tiz év óta lidércnyomásként ül a ke
reskedelem nyakán.

Ismertette ezután az uj fővárosi törvény el
leni kifogásokat, majd azzal fejezte be nagy 
lelkesedéssel fogadott beszédet, hogy a pol
gárságnak végre öntudatra kell ébrednie, mert 
ha a polgárság még mindig nem tanult eleget 
a saját bőrén, akkor azt kell mondania, hogy 
megérdemli a sorsát. Utána Pakots József inté
zett buzdító beszédet a hallgatósághoz, majd 

Vázsonyi János
kijelentette, hogy minden képességével és igye
kezetével részt kivan venni a demokratapárt 
választási küzdelmében.

A gyűlés Wittenberg István, a Terézvárosi 
Kereskedők Egyesülete elnökének felszólalá
sával ért véget.

Az Erzsébetvárosi Központi Demokrata Kör
ben

Mugyar Miklós 
szólalt fel elsőnek.

— Ebben a városban, — mondotta, — a 
hazugság vására üli orgiáit. Az ellenpárt füze- 
leket osztogat és ennek n füzetnek az állításai 
az első betűtől az utolsóig választási valótlan
ságok. Annyira lebecsülik Budapest polgársá
gát, hogy azt hiszik róla, hogy süketté és vakká 
lesz, pedig a polgárság tisztán lát és azt többé 
becsapni nem lehet.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után 
Fábián Béla 

szólalt fel, aki elmondotta, hogy valósággal ve
rekedett a mostani rezsim ellen, a forgalmiadó 
rendszer ellen, egy olyan adórendszer ellen, 
melynek az adóbehajtása többe került, mint 
maga az egész adóbevétel. Majd azzal fejezte 
be nagy tetszéssel fogadott beszédét, hogy 
élefre-halátra meg fogják védeni ebben az 
utolsó ütközetben Budapest polgárságának ér
dekeit.

A lipótvárosi demokrata polgársóg a Lloyd- 
palota nagytermében tartott vasárnap gyűlést, 
melyen Neumann Lajos megnyitó beszéde után 

Gál Jenő
szólalt fel, aki azt hangoztatta, hogy el kell 
pusztítani a fekete városházát, meg kell terem
teni a tiszta életet, a tiszta polgári munka ural
mát. Azt az uralmat, amely a protekciósak ke
zéből kiveszi a hatalmat és a jogok teljességé
nek diadalát szerzi meg.

csaiaai mz telekkel 
közmüvekkel, Ulpeaten, DunaparÜ kéri*árosunkban.  
Ideális, egészséscR tekvéR .' ,

2 szobás, wrdoszobovai 
2000 p lefizetése i’tá- első «• évben lr00 t ., tövét bt 
16 évben flOO P Ibrlesztéasel.

3 szobás. fDrddszobflvai 
."000 P elkötése után c)r6 ö évben 1C00 P , további 
15 évben 800 P tör'esz. éssei.

Szí. István-telepen
(PAIfty térről induló HÉV. lU'omás) levő ker.ván sunk- 
i>»n mée kedvezrtnb 'altételekkel.
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Titokzatos módon 
megmérgeztek egy 
újszülött gyermeket
A Rókus-kórház igazgatósága jelentette a fő

kapitányságnak, huogy a kórházban gyanús kö
rülmények között meghalt egy újszülött cse- 
csemő. Az újszülött gyermeket a Szondy-ulca 
35. számú házból szállították gyógykezelés cél
jából a kórházba. A gyermek anyja Kerek Bor
bála harmincéves cselcdleány, akit újszülöttjé
vel együtt szintén bevittek a Rókus-kórházba. 
A szerencsétlen gyermek

mérgezési tünetek
közölt betegedett meg. Mikor az orvosok meg
vizsgálták, megdöbbenve konstatálták, hogy 

a szája és torka súlyosan összccgett, 
alighanem lugkömérgezcs következtében.

Az égési sebek olyan súlyosak voltak, hogy 
táplálni sem leheteti és egy pár óra múlva 

kiszen vedelt.
Mivel az orvosi megállapítás szerint

a kisgyermeket megmérgezlék,
a rendőrség megindilotta a vizsgálatot.

A főkapitányságon kihallgatták Kerek Bor
bálát, aki elmondotta, hogy szolgálati helyén 
szülte meg a gyermeket, de a leghatározottab
ban

tagadja, hogy megmérgezte volna.
A rendőrség ezért elrendelte a holttest főibon
colását és a boncolás eredményétől teszi füg
gővé a további intézkedéseket.

— Szeles, esős idő. A napokig tartó esős 
időjárásban vasárnap némi javulás állott 
be: bár délelőtt esett egy keveset, délután és 
este kellemes, száraz, langyos idő volt. A 
Meteorológiai Intézet prognózisa szerint: 
Nyugat felé forduló élénk légáramlással esős 
idő várható.

— Érdekes terv a halálsorompók megszün
tetésére. A halálsorompók megszüntetésére ér
dekes és komolyan megfontolandó tervet dol
gozott ki most dr. Bcrccz Sándor hirlapiró, 
aki tervezetét már el is juttatta a kereskedelmi 
miniszterhez. Berecz tervezete azt ajánlja, 
hogy a ceglédi vasúti vonalat a kőbányai teher
pályaudvar felé kell vezetni, amelyet közvet
len vasúti vonal köt össze a keleti pályaudvar
ral. A vonal igy három kilométerrel rövidebb 
lesz és igy megszűnne a kőbányai alsópálya
udvartól a Hungária-uti áljáróigt erjedő sza
kasz. Ezzel pedig végleg eltűnnének a halál
sorompók. Berecz Sándor dr. arra is gondolt 
tervezetében, hogv a keleti pályaudvart teher
mentesíteni kell. Ezzel kapcsolatban azt ajánlja, 
hogy a kettősvágányu kövasut segítségével a 
miskolc—hatvani személy forgalmat tereljék át 
a nyugati pályaudvarra. Ezen a vonalon átlag 
negyvenkét vonat közlekedik, tehát ilyenfor
mán csaknem teljesen pótolja a nyugati pá
lyaudvartól elvont forgalmat. Berecz ajánlata 
tizenhárommi Ihós megtakarítást jelentene a 
halálsorompók megoldásánál.

— Az angol szocialisták veresége a vá
lasztásokon. Londonból jelentik: Az angol 
községi képviselőtestületi választásokról 
szóló eddigi jelentések a szocialisták sulyos 
veszteségeit mutatják. A nyolcvan legna
gyobb városból érkezeti eredmény a követ
kező: konzervativek: 79 nyereség, 10 vesz
teség; liberálisok: 9 nyereség, 17 veszteség: 
labour party: 27 nyereség, 92 veszteség; 
pártonkivüliek: 24 nyereség, 20 veszteség.

— Egy fogoly szökése a törvényszék folyo
sójáról. Szombathelyről jelentik: Kiss József 
betörő, aki büntetését töltötte a szombathelyi 
törvényszéken, tegnap egy fogházőr felügye
lete mellett a törvényszék épületének folyosó
ján dolgozott. A fogoly egy óvatlan pillanat
ban megszökött őre mellől. Azonnal üldözőbe 
vették, de eddig nem tudták elfogni. A vizs
gálat megindult.

— Titokzatos öngyilkosság a debreceni 
nagyerdőn. Debrecenből jelentik: Szombaton 
este a debreceni nagyerdőben borzalmas lelet
re bukkantak a sétálók. A lövötérlől körülbelül 
száz lépésnyire egy hatalmas tölgyfán egy fiatal 
férfi holtteste lógott. Azonnal levágták s bevit 
ték a holttestet Debrecenbe, ahol a rendőror
vos megállapította, hogy körülbelül négyből 
hete halott. Igazoló iratoka tnem találtak ön
gyilkosnál. Megindították a nyomozást kilété
nek megállapítására.

Megszűnik, feloszlik
> kötött-szövöttáru 

közéismeíta Sll0ar Deák Ferenc utca 0 
Mielőtt téli szükségleteit beszerzi, kérem saját érde
kében meggyőződni kötött kosztüm-, pulower- és 
harisnyaáraimról. Példák az egyes cikkekből: 
Hibátlan imansnya .P 2.a8|e»ap|uhöiöiiöiva!Moi? 29.50 
GyamuköiöunölKanál.P 12.501 Hűl HuiyaMm8SZi»ü . ,P o.9C 
indiHi rendBiesokai utanuettei eszKDzninK. meg nem leieieeri a genzi uisszaaóiun.

— Nagy botrányok közben felbomlóit 
a bécsi magyar emigráns csoport. A magyar 
emiránsok bécsi csoportja vasárnapi ülésén 
hagy botrány játszódott le. Az ülés során 
ugyanis szóvátclték Róbert Oszkár eljárá
sát, aki a magyarországi iAségakciók cél
jára gyűjtést indított. A heves botrányok 
között lezajlott ülés eredményeként az egész 
emigráns csoport felbomlott és Róbert Osz
kár bejelentette kilépését.

— Leleplezték a hősi halóit halt egyetemi 
hallgatók emlékét. A világháborúban hősi ha
lált halt egyetemi hallgatók emlékművét szom
baton délelőtt leplezték le az Egyetem-téren. 
Az ünnepségeket nz egyetemi templomban tar
tott szentmise vezette be, amelyet Wolkenberg 
Alajos dr. egyetemi rektor celebrált. Utána a 
különböző diákegyesületek tagjai felvonultak 
nz Egyetem-térre, ahol Eszterhás Kreisz István 
mondott ünnepi beszédet. József királyi bor 
cég beszéd kíséretében koszorút helyezett el az 
emlékmű talapzatán. Végül a budapesti egye
temek rektorai koszoruzták meg a szobrot és 
az egyetemi énekkarok elénekelték a Him
nuszt.

— Két ügyvéd verekedett a központi 
Járásbíróságon. A Hétfői Napló legutóbbi 
számában ilyen címen írott cikkünkkel kap
csolatban dr. Szfíts Albert ügyvéd (Teréz- 
körut Gj, annak a közlését kéri, hogy nem 
azonos azzal a Szüts Albert ügyvéddel, aki 
az ügyben szerepelt, annál kevésbé, meri 
a cikkben megnevezett másik ügyvédet, aki
vel kapcsolatban az incidens lefolyt, — nem 
is ismeri.

— Éjszakai szurkálások. Kispesten a Pclőfi- 
utca 99. számú ház előtt vasárnapra virradó 
éjszaka ismeretlen tettes megtámadta a lakása 
felé igyekvő Trapa András lAviralkézbesitőt. 
A támadó kést rántott elő s azzal összeszur
kálta a táviratkézbesitő balkarját, azután el
menekült. A súlyosan sebesült Trapa Andrást 
a mentők a Szent lstván-kórházba vitték. Az 
ismeretlen merénylőt keresi a rendőrség. — 
Másik szurkálás is történt szombaton éjszaka, 
a Baross-tér 22. számú ház. előtt. Kiss Jakab 
43 éves kovácsot, aki a Gizella-ut 29. számú 
házban lévő lakására igyekezett, ismeretlen 
lettes megtámadta és éles késsel súlyos sebet 
ejtett a nyakén. A tettes elmenekült. A súlyo
san sérült kovácsot a mentők a Kun-utcai kór
házba vitték. — Szombatra virradó éjszaka 
Csepelen a Zrínyi-utcában megtámadták Húgén 
Mihály 24 éves gyári munkást és késsel össze
szurkálták. A mentők a munkást életveszélyes 
állapotban a Weiss Manfrcd-kórházba vitték. 
— A Horthy Miklós-ul 101 számú ház előtt 
Furda Bálint rcndőrfőtörzsőrmeslcrt ismeret
len tettes hátulról combon szúrta. A rendőr1 
kórházba vitték.

— Újból kttrözőlevclet adtak ki Fényes 
László ellen. A budapesti királyi büntető 
törvényszék vizsgálóbirája újabb körözik 
levelet bocsátott ki Fényes László ellen. Az 
uj körözőlevél szerint Fényes László a ma
gyar állam és a magyar nemzet megbecsülése 
ellen irányuló bűncselekményt követett el s 
ezért a vizsgálóbíró kéri elfogatását. A 
körözvénvt megküldöllék n budapesti fő
kapitányságnak. Tegnap érkezett a főkapi
tányságra a Fényes László ellen kibocsá
tott újabb körözőlevél, amely szerint Fényes 
László ötvenkilencévcs, nyelvtudása: ma
gvar, német és francia. A körözvénv közli 
Fényes személvleirását is. Fénves László 
ellen eddig 14 körözvénvt adtak ki és a leg
újabban kibocsátott körözvénnyel együtt 
tizenöt körözőlevél van ellene.

— Elmaradt a Do X. amerikai startja. 
Berlinből jelentik: Ismeretes, hogy a Do X. 
óriásrepülőgép a zeddigi tervek szerint va
sárnap indult volna amerikai útjára. A 
startra minden előkészületet meglőttek, 
azonban az utolsó pillanatban mégis ugy 
döntöttek, hogy az indulást bizonytalan 
időre elhalasztják. A halasztás Eckener ka
pitány tanácsára történt, aki szerint az idő 
járási viszonyok olyan kedvezőtlenek, hogy 
nem szabad az indulást megkísérelni, mert 
a Do. X. igy könnyen az R. 101 sorsára 
juthat.

— Elegáns női köpenyeket hirdet a Fenyves
áruház meglepő olcsó árakon. 98 pengőért ajánl 
a Cég dúsan szőrmézett lamébéléses női ka
bátokat egészen finom kelmékből. Ezen figye
lemreméltó ajánlat mint a Fenyves-cég sok más 
ajánlata bizton nagy feltűnést fog kelteni a 
hölgyközőnség körében.

— Kegyeleten ünnepségek halottak nap
ján. Az idén is, mint minden esztendőben, 
halottak napján kegyeleten ünnepségek kö
zött emlékeztek meg a nemzet elhunyt nagy
jelről. A székesfőváros tanácsa megkoszo- 
ruztatta a hősök sírjait s a Ludovika Aka
démia s a Milléniumt emlékmű előtt lévő 
Hősök Emlékét. A budapesti egyetemi ifjú
ság, az Egyetemi Kör vezetésével kivonult a 
kerepesi temetőbe, ahol megkoszorúzták 
Kossuth Lajos. Batthyány Lajos, Deák Fe
renc, Bakó László, Jókai Mór, a Petőfi-csa- 
Iád és a vértanuk sírjait. A Joghallgatók 
Segít őEgycsülete koszorút helyezett el az 
elhunyt jogászprofesszorok síremlékein. A 
keresztényszocialista munkásság ebben az 
évben elzarándokolt egykori vezérének, 
Giessuzein Sándornak sírjához, ahol Miklós 
Ferenc dr. és Auer Pál dr. mondottak beszé
det. A világháború magyar halottainak emlé
kére a székesfőváros a tábori püspökség 
közreműködésével, vasárnap délután a rá
koskeresztúri temetőben levő hősi emlékmű 
előtt gyászünnepséget rendeztek. Az egybe
gyűlt diszes és előkelő közönség előtt Hadsz 
István tábori püspök mondott nagyszabású 
gyászbeszédet.

— Mozgalmas választási harc Ausztriában. 
Bécsi tudósitónk telefonálja; Tegnap, a no
vember 9-én kezdődött választás utolsó vasár
napján valamennyi párt nagy felkészültséggel 
indult küzdelembe. A szociáldemokraták szom
baton és vasárnap SO helyen tartottak nép
gyűlést, a kcrcszlényszocialislák ingyenes 
utcai mozielőadást rendeztek, a Hitllerislák 
barnainges, halálfej jelvényes csapatai pedig 
teherautókon járták a várost. A Heimwehr- 
csoport nagy-anűlésén 6000 egyenruhás heim- 
wehrista cs mintegy 10.000 főnyi közönség 
vett részt. Mödlingben rendezett népgyülésen 
Stharcmbcrg herceg belügyminiszter tartott be- ; 
szódét, amelyben ezt hangoztatta, hogy a 
parlamentarizmus korhadt intézmény és ma 
már teljesen idejét múlta.

— összefogdossák Lengyelországban az uk
rán vezetőket. Varsóból jelenük: Egész Len
gyelország területén továbbfolyik az ukrán 
kisebbség vezetőinek letartóztatása. Lemberg- 
ben a rendőrség letartóztatott egy ukrán fő- 
szerkesztőt, két volt képviselőt és kél másik 
vezető ukrán politikust.

Férfiruha és télikabát 
rendkívüli árleszállítás 

Csak nov. 3—8-ig.
Sokkal többet kaptam, mint amennyit 
vártam! Egészen biztosan ezt fogja mon
dani mindenki, aki László Lajos kitűnő 
hirnevii férfiruhaiizletében, Vilmos csá- 
szár-ut 40. férfiruhát fog vásárolni. 
Aki tehát finom szövetből olcsó férfi
ruhát óhajt vásárolni, keresse fel a 
fenti megbízható céget, ahol saját 
hészitményü divatos férfiöltönyök vagy 
felöltök remek szabásban, kifogástalan 
kivitelben, páratlan szép választékban 
és minden nagyságban 48.— pengő. 
Finom fekete férfitélikabát bársony- 
gallérral 58.---- pengő. Felhívjuk t.
olvasóink figyelmét ezen olcsó vásár

lási lehetőségre.
— A Közlekedés legújabb száma. Dr. Koncz 

Endre belügyminiszteri tanácsos szerkesztésé
ben értékes tartalmú, nívós kiállítású havi fo
lyóirat jelenik meg .4 közlekedés címmel. Az 
érdekes folyóirat most megjelent, tizedik száma 
figyelemreméltó cikkekben számol be a bán 
hidal centráléról, a párisi autáklállitásról, a ma
gyarországi benzinkutak forgalmáról és a közle
kedés valamennyi aktuális kérdéseiről Koncz 
Endre miniszteri tanácsos különben „Automo
bilközlekedési rerylészet" címen tartalmas és 
értékes könyvet bocsátott most közre harma
dik kiadásban. A könyv joggal tarthat számot 
az összes autós érdeklődésére, mert az érvény
ben lévő valamennyi közlekedési rendeket, az 
autóadóra vonatkozó törvényeket, az autóbusz
járatok táblázatait közli, azonkívül pedig gaz
diig anyaggyűjtésben ismerteti a gepjármüköz- 
lekedés magánjogának és büntető jogának ál
talános elveit és gyakorlatút. A gépjárművezetői 
vizsga anyagút kérdésekben és feleletekben 
adja közre.

— Olcsó dpők a Berlini-téren. Csütörtök dél
előtt érdekes látványnak voltak tanúi a Ber
lini-tér járókelői. Egy bntorsznllitó kocsi állt 
meg Sugár Ödön brrlinitéri cipőáruháza előtt, 
amely a Vigszinház-hávéház oldalán, a Váci-ut 
torkolata közelében van. Egy csomó munkás 
12 karosszék-1 vitt be az áruházba Ugyanis az 
utóbbi napokban annyira megnövekedőit az 
üzlet forgalma, hogy a nagyszámú vevőközön
séget az eddigi székeken már nem tudták többé 
elhelyezni. Mi okozta vájjon a mai nagy gaz
dasági pangás és pénztelenség idején ezt a 
nagy keresletet? Semmi más, mint uz a körül 
méiiy, hogy azokat a kiváló minőségű cipőket, 
amelyeket eddig 20—22 pengőért árultak, a 
Sugár áruház már 12.50 pengőért adja. Hogyan 
volt lehetséges Ilyen olcsón adni ezeket a ci 
pőket? Nem boszorkányság. Mindössze az tör 
léül, hogv Sugár Ödön igen kedvező munka
bér-megállapodást kötött a cipésziparosokknl. 
akik szívesebben dolgoznak az eddiginél jó
val olcsóbb munkabérek mellett, semhogy n 
közeledő félen munka nélkül maradjanak. Az 
olc«ó s/isár nagysikerét az eddigi hat elárusító 
helyett n 12 'epéd, az idáig 80 munkás helyett 
200 munkás és a vcvöközön’ég számának nagy- I 
mértékű megtöbbszörözése tanúsítja. |

— Eltűnt egy főmérnök felesége. Va
sárnap délelőtt a főkapitányságon meg
jelent Schutnlb Adolf főmérnök, aki beje
lentette, hogy negyvenhatéves felesége teg
nap délután eltávozott Horn Edc-utca 4. 
szám alatt lévő lakásukról és azóta nem 
tért vissza. A rendőrség megtette az intéz
kedéseket az eltűnt főmérnökné felkuta
tására.

A mindennapi 
kenyér

szükséges az emberi élethez. Az egész
ség megóvására, az Izomzat megerősí
tésére, a vérkeringés felfrissítésére, az 
idegrendszer megnyugtatására, a fáj
dalmak csillapítására viszont n köz

ismert valódi

OffiiíA
SÚSBORSZESZ

a gyors segítséget nyújtó liázlszcr, 
amelynek számos bajnál tapasztalt meg
lepő hatása közismert s páratlan nép

szerűségének magyarázatát adja.

öregeknek: frissítő, fájdalomcsillapító 
és erőkonzerváló.

Fiataloknak: izomfejlcsztő, életkedvet
fakasztó és edző.

Gyermekeknek: védelmező, fertőtlenítő,
fejlődésserkentő. Megelőzve véd a to
rok- és inandulamegbelcgcdések ellen. 

Kövéreknek: masszírozás útján sóvá- 
nyitó.

Rheumásoknak, csűzosoknak: fájdalom
enyhítő.

Utasoknak, utazóknak: óvószer a rosz- 
szullét, szédülés, gyomorrontás ellen. 

Sportembereknek: az izmok mcgacélo- 
zása révén eszköz a kitartáshoz és 
biztos győzelemhez.

Fejfájásoknak: gyors és hathatós csilla
pító.

Fáradtaknak, klmcrlílteknck: felfrissítő, 
vérpezsdítő, kedélyhangoló.

Szellemi munkásoknak: agyműködés
serkentő, idegerösilő, felderítő.

Izzadó testrészeknek: váladékcsökkentő, 
hűsítő.

Gyomorgörcsnél: fájdalomcsillapító, 
émelygésgátló.

Elpuhult és ellustult embereknek: új 
energiaforrás, teltvágy serkentő.

Pincéreknek, pénzbeszedőknek: lábizom- 
edző, ínerősitő, kitartásfokozó.

Sebesülteknek: fertőtlenítő és fájdalom
mentesítő.

Nehéz testi munkát végzőknek: fel
üdítő, izomerőfokozó.

Náthásoknak, hurutosoknak: nyálka- 
oldó, dezinficiúló, lobgátló.

Betegeknek, lázasoknak: kellemes hűsítő, 
enyhítő szer.

Kopaszodóknak: hatásos hajmegóvő.

Nem hiúnyozhatik tehát egyetlen ház
tartásból sem a valódi 

DlöIIfl
SéSBORSZESZ.

amelyet minden életkorban. minden 
nemnél, minden foglalkozási ágnál álta
lános hatású szernek ismert fel a hosz- 
«z.ú gyakorlat. Az évtizedeken út gyűj
tött előnyös tapasztalatok e háziszer 
nevét az egész országban és a külföldön 

ismertté telték.

Hideg ós nedves őszi Időben és a tél 
(agyúban salóságos házi áldás nz embe
riségnek. amelyet sok szenvedéstől és 
fájdalomtól szabadít meg.

UWien gondosán,
hogy megtévesztő utánzattal félre ne ve
zessék, a bevásárlásnál követelj*'!!  ’•!»’»- 
rozotlun csakis valódi

DIHAH
S'OSEffiSSZESZT,
amely eredeti csomagolásáról könnyen 
és biztosan felismerhető.
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Kettészelte a vonat 
a lemaradt utast

A jó tündér a Newyorkban
Budapest éjjeli életének közönsége talán a 

legfinnyásabb a: egész világon. Olyan artista
számok, amelyek mindenütt nagy sikert arat
tak, nálunk alig jutnak cl — a tapsig. De azért, 
mert a közepest elvetjük, fokozottabb mérték
ben tudunk lelkesedni a nagyszerűért és az 
újért. Ezt elsősorban a Nemyork bár szombati 
premierje alkalmával mondjuk cl. Tarján Vil
mos ugyanis, aki Budapest legcxkluzivabb és 
hgnagyobb igényű publikumának szórakoztatá
sára vállakozott a Netvyork-bárban, egy külön 
legesen pesti ízű mulatságot talált ki. A 
Ncmyork-bárban a mait hónapban már sokat 
nevethettünk a Csodabár paródiáján, a Tsuda- 
bár-on, amely minden szinészi szenzáción felül, 
azzal a kedves meglepetéssel Is szolgált, hogy 
maga Tarján Vilmos, a ha/dani nagyszerű ri
porter, a Nemyork kitűnő igazgatója — clian- 
lant-énekesként szerepelt. A rendkívül bevált 
kis szatírát, szombatesti premierjével „A jó 
tündér" paródiája váltotta föl. Az előkelőén 
hangulatos búrban Brodszky zeneszerző ül a 
zongoránál és meglepetést keltő tenorjával vers
ben jclctilii be az elkövetkezendőket. Ezután 
Tarján áll- a zongorához és rendkívül ötletes 
strófákat, dalol aktuális témákról, óriási sikere 
volt. Ezután megkezdődik „A jó tündér" paró
diája: Gaál Franciskát Szokolay Olly karriki- 
rozza ki pompásan , mig a három férfi fősze
replő: Itado Sándor Dénes György és Petites 
Sándor. Hogy ez a három színész Harmath 
Imre ragyogóan szellemes, sokszor Karinthy 
szatíráinak halárán járó librettóját miként hasz
nálta ki a nevelőizmok rovására, arról felesle
ges beszélni Silber L. Bandi, a nagyszerű üzlet
vezető ebbéli minőségét néhány percre női ru
hával váltotta föl — frenetikus hatást ért el.

— Az egységes párt Kossuth Lajos és Rubi
nok Gyula sírjánál. Az egységes párt küldött
sége dr. 'Szabó Sándor, n párt alelnökének ve
zetésé melleit vasárnap délelőtt a Kerepesi te
metőben megkoszorúzta Kossuth Lajos és Ru- 
nek Gyula sírját. Kossuth Lajos mauzóleuma 
előtt Vasadi Balogh György, Rubinek Gyula,sír
jánál Erdélyi Alndár tették le n párt koszorú
ját, kegyeletes, megható szavak kíséretében, 
méltatva a magyar nemzet nagy fiainak emlé
két.

— Egy tanítónő harakirije. Békésgyuláról 
jelentik: A békésmegyei Szeghalom községben 
tegnap 'délután 'takács Erzsébet ottani 42 éves 
tanítónő nagy konyhakéssel felmctszetle a ha
sát, úgyhogy n belei is*  kifordullak. Azonnal 
orvost hívtak, nki beszállíllalla a gyulai köz
kórházba, ahol nzonban — miután egy pilla
natra sem nyerte vissza többé eszméletét, — 
vasárnap reggel kiszenvedelt.

— Hősi cmlékszoborlelcplezés. Esztergom
ból jelentik: Piszke községben vasárnap lep
lezték le a világháború hősihalottainnk em
lékszobrát. Az ünnepségen részt vett József 
főherceg, aki megható szavakkal emlékezett 
meg a község hősi halottairól.

— A Szociáldemokrata Párt gyűlései. A 
szocialisták vasárnap négy helyen tartottak 

, gyűlést. A terézvárosi pártszervezet gyűlése a 
Drcxlcr-pincébcn folyt le. Buchinger Manó Bécs 
és Budapest városi politikáját hasonlította 
össze, majd Szilágyi Antal, Stern Szerén és dr. 
Kis Jenő szólította fel fokozott munkára és 
küzdelemre a választókat. A ferencvárosi párt
szervezet a Royal Bioscop-mozgóban tartotta 
gyűlését, ahol Pajor Rudolf vont párhuzamot 
az országos és a községi politika között. Utána 
Csillag Ferenc, Lázár Emil és Kalauz Bertalan 
beszélt. Ezenkívül nz angyalföldi pártszervezet 
a Kerekes-utcában és a lágymányosi pártszer
vezel a Lilicnfeld-vendéglöben tartott gyűlést.

— Megölte n felrobbant gránát. Szekszárd- 
ról jelentik: Takács Márton 18 éves és Pálfl 
István 16 éves napszámosok a Szekszárd mel
letti Janyapuszta majorban egy ép gránátot 
találtak. Takács átengedte a leletet Pálfinak, 
aki, amikor egyedül maradt, szét akarta szedni 
a lövedéket és kalapáccsal ütlegelni kezdte. 
Egyszerre hatalmas dörrenés rázta meg a ma
jort. A gránát felrobbant és a szerencsétlen 
Pálíll a fclismerhcletlcnségig szétroncsolla. A 
vizsgálat megindult annak kiderítésére, hogy 
a gránát miképpen került Janyapusztára.

— Gázzal megniérgezfe magát egy hivatal
nok. A Ráday-utca 14. számú házban vasárnap 
reggel észrevették, hogy az egyik emeleti la
kásból erős gázszag árad a folyosóra. Azonnal 
rendőrt hívtak és feltörték a lakás ajtaját, 
amelynek konyhájában a kövön elterülve, hol
tan találták az ott lakó Laufer István 33 éves 
magánhivatalnokot. Laufer István, aki nős 
eember, egyedül tartózkodott a lakásban és 
már az éjszakai órákban kinyitotta a gázcsa
pot, ugy, hogy halála néhány órával az eset 
fölfedezése előtt bekövetkezett. A fiatal magán
hivatalnok már hosszabb idő óta buskomor volt 
és emiatt követte el az öngyilkosságot. Búcsú
levelet egyébként nem hagyott bátra. Holttes
tét a törvényszéki bonctani intézetbe vitték.

— A HONSz józsefvárosi csoportja dr. Gön
dör Sándor elnöklete alatt tiltakozó határoza
tot hozott az ellen, hogy a Hadirokkantak Or
szágos Nemzeti Szövetségét, mint mindenféle 
politikától távol álló társadalmi egyesületet 
összetévesszék a „Hadirokkantak Egyesült 
Nemzeti Pártja" névvel alakult politikai párt
tal A HONSz, mely a hadirokkantak összes
ségének érdekképviselete és mint ilyen a leg
különbözőbb társadalmi rétegekhez tartozó, a 
legkülönfélébb világnézetű és politikai felfo 
gásu, legeltérőbb pártállásu hadirokkantukat 
egyesíti magában, nem engedheti semmiféle 
politikai állásfoglalással egységét megbontani.

Miskolc, november 2.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Tegnap este 

sok száz utas szemeláttára borzalmas vasúti 
szerencsétlenség történt a miskolci személy
pályaudvaron. Kiss János emődi húszéves föld- 
müvesfiu a Sátoraljaújhely—budapesti vonat
tal érkezett a miskolci pályaudvarra szombaton 
este. Mialatt a vonat a pályaudvaron vesztegelt, 

beszaladt az étterembe.
Amikor visszafelé indult, a vonal már kifelé 
robogott a pályaudvarról. Minthogy az egyik 
kocsiban volt podgyásza, nem akart lemaradni 
a vonalról, egy darabig

versenyt futott a vonattal,
majd hirtelen fel akart ugrani arra. Ugrás köz
ben azonban elvesztette az egyensúlyt és az 
utolsó kocsi kerekei alá került, amelyek

derékban teljesen kettévágták a szerencsét
len embert.

A vonat vezetője semmit sem vett észre a sze
rencsétlenségből és tovább engedte u szerel
vényt. Kiss János, amikor rátalállak, már ha
lott volt.

— Kétszáz magyar állampolgárt adtak át a 
iugoszlávok a határon. Szegedről jelentik: 
Vasárnap reggel különvonat érkezett Horgosra, 
a mngyar jugoszláv határállomásra. A külön
vonat kétszáz embert hozott, akiket a jugo- 
szlávok átadtak a magyar hatóságoknak. A 
kétszáz ember elmulasztotta az optálást s ezért 
kiutasították őket. A kétszáz ember személyi 
ndatairól a szegedi rendőrség jegyzőkönyvet 
vett fel, miután valamennyien beutaztak Sze
gedre. Egyelőre a népjóléti minisztérium gon
doskodik ellátásukról, mert legtöbben ingósá
gukat, pénzüket Jugoszláviábhan hagyták.

— Betörök egy főszolgabíró lakásában. A 
Kálvária-tér 19. számú házban Hadfaludi 
László ny. főszolgabíró lakásában szombaton 
este betörök járlak. Az ismeretlen tettesek ál
kulccsal nyitották fel a lakás ajtaját és nagy
mennyiségű ruhát és sok értékse ékszert zsák
mányoltak. A kár körülbelül kétezer pengőre 
rúg. A rendőrség keresi a betörőket.

— Csalás miatt letartóztattak egy fűszer
kereskedőt. Vasárnap délben a főkapitányságon 
letartóztatták Bernhard János 33 éves fűszer
kereskedőt, akinek a Komáromi-ut 21. szám 
alatt van az üzlete. Bernhard összeköttésbe 
került az utóbbi hetekben sokat szereplő zálog
kölcsön ügyekben dolgozó ügynöki szervezettel 
és eladott egy hálószoba bútort, amely nem az 
ő tulajdona volt. Emiatt vonták felelősségre a 
főkapitányságon és csalás büntette miatt elő
zetes letartóztatásba helyezték.

— Megszűnik a közismert Sugár kötött- 
szövöttáru-üzlet (Deák Ferenc-utca 13.) Saját 
érdeke mindazoknak, akik nem ellenségük sa
ját pénzüknek, ha téli szükségleteiket ott be
szerzik. Kisérje figyelemmel mai hirdetését.

Óriási tiiz pusztított 
vasárnap Berlinben

Berlin, nov. 2. 1 
(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjclen- 

tése.) Vasárnap délután óriási tiiz pusztitott 
Berlin iparnegyedében. A Wilhelrnstrasse 2. sz. 
alatt lévő szövő- és fonógyár épülete kigyulladt 
és mire a berlini tüzőrség kivonulhatott, 

az egész épület lángokban állott.
A tiizolók, r.kik tizenöt fecskendővel dolgoztak, 
hiába próbáltak meg minden tőlük telhetőt, a 
tűz terjedését meggátolni nem lehetett és

az egész gyárépület, vaalnilnt a vele szoro
san összeépült nyomdaház teljesen elpusz

tult.
.4 kár óriási. A tűz okát egyelőre még megálla
pítani nem lehetett, mert a romok közölt még 
éjszaka it olt lappang a tűz. A tüzvizsgálatot 
csak hétfőn délelőtt fogják megtartani.

Ha wéirazire van 
szüksége
hndspe«rt1 vapv bndaoest-környékl hftzra. telekre *a  
énPkezésro, f*vnrsnn  <*s  eltínyöaen kaphatja 
hnasznbb törlés? tósro

SOLTI LAJOS Bndanest, V., Gróf 
Tisza István (volt Fürdő-utca) IQ.

Üzenet a kishitüekhez!

SCHHIOTHAUERH'j'ü'ffT PPfrl kocerüvlz csőd á- 
'termcszetes ■KMdBMnMBlatos éspáratlan 
összetételénél fogva a vi lúg legelső keserű vize!

Uoover, az Egyesült Államok elnöke, 
magához kérette a nagy ipari és financiális 
vezetöemebereket, hegy a súlyos és válsá
gos gazdasági helyzetről tárgyaljon velük. 
Távozásuk előtt szívükre kötötte, hogy ne 
veszítsék el bizalmukat a jövőbe, ne töp
rengjenek azon, hogy tönkre fognak menni,

otthon üldögélnek, bizony 
cselekszenek. Gondoljanak 
jelszavára: Keep smilingll 
Hoover 
őket
helyen, színházakban, hangversenyeken, az 
éttermekben és kávéházakban.

nem helyesen 
az amerikaiak 
Fogadják meg 

tanácsát a pesszimisták! Lássuk
inkább minden nemes szórakozó-

— Halálra gázolt egy kisfiút egy ismeret
len budapesti túraautó. Debrecenből jelen
tik: Véres szerencsétlenség történt vasárnap 
délelőtt Mikebér községben. A község Fő
utcáján egy hatalmas túrakocsi száguldott 
végig. Az ut egyik kanyarodójánál az autó 
elütötte Gyöngyösi Gyula 15 éves tanulót. 
A szerencsétlen fiúnak fején mentek kereszt 
tül az autó kerekei. Az autó tovarobogott, a 
szerencsétlen fiú pedig holtan maradt az 
országút porában. A szerencsétlenség 
szemtanúi csak annyit tudtak megállapítani, 
hogy az automobilon budapesti jelzésű rendi 
számtábla volt. A csendőrség most megindí
totta a nyomozást a gyilkos autó sofőrjének 
kézrekeritésére.

— Véres családi dráma. Csurgóról jelentik: 
Vásárbér községben vasárnap véres családi 
dráma játszódott le Huszár János gazda házá
ban. Huszár összeszólalkozott 22 éves fiával, 
aki a veszekedés hevében fejszét ragadott és 
súlyosan megsebesítette apját. A fiút: Huszár 
Dánielt letartóztatták, édesapját pedig kór
házba szállították.

— Gyermeket gázolt, azután tovább- 
’-obogott a lelketlen motorkerékpáros. Á 
Szondy-utca 53. számú ház előtt szombaton 
délután egy eszeveszetten száguldó motor- 
keréknáros elütötte Papp János 11 éves 
tanulót, azután megá'lás nőikül továbbrobo- 
gott. A menekülő motorkerékpárost nem 
tudták feltartóztatni s a gén számát sem 
tudták megfigyelni a járókelők. Az elütött 
kis diák snlvos sérüléseket szenvedett és a 
mentők a Rókus-kórházba vitték. A rendűn 
cég erélyes nyomozást indított a motor- 
kerékpáros felkutatására.

elegendő. Használati utasítás minden palack
hoz mellékelve

— Beadták az ajánlatukat a regőcsel man
dátumra. A regöcsei (nagybaracskai) kerület
ben november 1-én kellett beadni az ajánlási 
iveket. Wild József a kereszténypárt jelöltje 
4437 aláírással, Mojzes János 2200 aláírással 
adta be az ajánlási iveket. A választás no
vember 9-én lesz

— Izgalmas életmentés a Dunán. Szombaton 
estefelé a Ferenc József-hidról a Dunába ve
tette magát egy fiatalember. Az öngyilkossági 
kísérletnek számos szemtanúja voll, nkik han
gos scgélykiállásokkal figyelmeztették a mo
toros rendőrséget az öngyilkosságra. A motoros 
rendőri készültség azonnal cl is indult a víz
ben fuldokló fiatalember segítségére. akit 
nagynehezen sikerült is kimenteni és n partra 
vinni Kiderült, hogy nz életunt Szabó Sándor 
25 éves napszámos, aki nyomora miatt akart 
megválni nz. élettől. A mentők a Rókus-kór- 
házba vitték. Állapota súlyos, de nem élet
veszélyes — Az Újlaki rakparton nagy riada
lom támadt vasárnap délelőtt. Zsoldos Róza 
21 éves háztartásbeli leány a rakpartról a Du
náin vétellé magát és a közelben tartózkodó 
halászok fogták ki nehéz, küzdelem után a víz
ből a már fuldokló leányt. Kihívták a mentő
ket. nkik n helyszínen néni tudták eszméletre 
téríteni és súlyos állapotban vitték a Rókus- 
kórházba. A rendőrség még nem tudta kihall
gatni és igy sem közelebbi cimét. som életunt- 
sága okát nem lehetett megállapítani.

— Bor- és gyűmUlcsklállltás Gyöngyösön. 
Gy< n-.'vösön november hó 8-tól 10-ig horvásór 
és gyümö'cskiúllitás lesz. mely Heves vár
megye szöllökullvrábit fogia bemutatni. Ugyan
ezen alkalommal fogja felavatni a Hevesvór- 
menyei Gaazdasági Egyesület ujonnnn épült 
székházul: a borvásár iránt a külföldi, különö
sen Ausztria és I engvelország részéről mutat
kozik nagy érdeklődés.

hanem próbálják friss és tiszta aggyal, új 
energiával, új gondolatokkal vállalataikat 
fellendíteni. Mert ez a beteges pesszimiz
mus mind nehezebben gyógyítható.

Teljesen igaza van Hoovernek, mert, ha 
mindenki, még azok is, akik tehetősek, nap
nap után lehorgasztott fejjel, gondterhelten

— Nyílt utcán megmérgezte magát egy ker
tész. Szombaton éjjel egy órakor a Ferenc 
József-tér és n Dorottya-utca farkán összeesett 
egy negyven év körüli férfi. A járókelők segít
ségére siettek, de nem tudták eszméletre téri
leni. Kihívták a mentőket, nkik megállapítot
ták, hogy az eszméletlen férfi nagymennyiségű 
ismeretlen méreggel öngyilkossági kísérletet 
követelt el. A mentők bevitték a Rókus-kór- 
házba, ahol egyelőre csnk annyit lehetett meg
állapítani róla, hogy Panovics Istvánnak hív
ják és környékbeli kertész. Állapota súlyos és 
életveszélyes.

SCHniDTHAUERnMWíTrn ke^rüviz gyo- termeszetes UJAMáMd mór- é3 béltisz- 
litó hatásapáratlan. Nefogadjon el helyette mást

elflkő«alt polgSn *« 
középiskolái mng'in. 
v!r.«ffíUm. éret srpi- 
re.V l.nchAnv n b4

II l'.lorAs. özv. Hatfélék Náthánné szül. 
Grünbcrpcr Jetnnnn, pénteken hosszas szén, 
xedés után clhunvl. Vasárnap délután ’Í3 
ómkor temették az izr. Ujlcinctöbcn.

— Huszonöt benszülöttet a folyóba so
dort a földomlás. Batáviából Jelentik: Az 
utóbbi napok esőzései következtében Soaka- 
boemi hegyi állomás közelében földomlás 
történt. A föld tizenhat bcnszülötl házát cl- 
temette és a lezuhant földtömeg huszonöt 
benszülöltet a közeli folyóba sodortak. A 
benszülöttek közül csak ketten menekültek 
meg.

— öldöklő verseny a texiilszakmábnn. A 
vásárló közönségnek soha ekkora előnyöket 
nem volt módjában élvezni, mint most, nmikor 
a kereskedők túllicitálják egymást árenged
ménnyel ajándékok és különféle kedvezmények 
adásában Mindezeket felülmúlja a közismert 
Fenyő hnrisnyaház (Károly-körut 8 1 ajándék
bonja. melyet lapunk utján nz 5. oldalon el
helyezett hirdetésben nz olvasóközönség ré- 
yére juttat és azt készpénz gyanánt öt pengő 
értékben fogadja cl a cég húsz pengő vásór-

Próbáljuk meg visszaidézni a múltai, a régi 
jó világot. Az Astoria és a Palace éttermei 
és kávéházai egy darab ebből a régi jó vi
lágból. Azok pedig, akik oda délutánonként 
és esténként ellátogatnak, meg fogják találni 
mindazokat az örömöket, melyektől felfris
sülve uj. termékenyítő munkához kezdhetnek

— Ha elegánsan akar ruházkodnl, keresse 
fel László Sándor férfiszabómester kitűnő hír
nevű üzletét, Rákóczi-ut 50, ahol elegáns fér
fiöltönyöket, felöltőt vagy telikabátot készít 
rendelésre, mérték után kétszeri próbával, 60, 
70 és 80 pengőért, a legdivatosabb őszi és téli 
szövetekből, a legtökéletesebb kivitelben és 
szabással.

— Slesta Szanatórium, Budapest, Ráth 
György-uten 5. Enyhe kiima, 9700 öles park, 
pompás sétautakkal. Elsőrendű diétás konyha, 
gondos ápolás és pontos kiszolgálás. Egységes 
külön szobák P 12.—, erkélyes különszobák 
szanatoriális ellátással 14.— 14.80, közös szo
bákban P 7.20—11-ig. Telefon: Aut. 501—60.

— Mint értesülünk, a „Sirály" Cipőkeres- 
kedelmi B. T., Budapest, VII., Erzsébet-körut 
40—42. vezetősége elhatározta, hogy számolva 
a közönség csökkent vásárlóerejével, uj, le
szállított árcsoporlokat létesít. Cipövásárlús 
mindenkor bizalom dolgai Aki tehát pénzéért 
a teljes ellenértékét feltétlenül meg akarja kapni, 
vásároljon ,.Sirály"-eipöt. A „Sirály“-cipők lég- 
szélesebbkörü elismertségének és kedveltségi
nek titka: A kiváló minőség és népszerű árak!

— Dohánylözsdék klrakntversenye. Ugy 
megszaporodtak a trafikok a fővárosban, olyan 
nagy a verseny közöltük, hogy már a trafikok 
is kénytelenek Ízlésesen rendezett kirakatok
kal pályázni a közönség kegyére. A Dohány
jövedék is szívesen nézi a trafikosok becsvá
gyát, aminek természetesen hasznát látja. Ep 
ezért nagy kirakatversenyt rendezett a Magyar 
Héten, igen komoly pénzdíjakkal. A trafikok 
kitellek magukért Igen ötletes szivar- és ciga- 
rellapyramisokkal. miniatűr Vajdahunyad- 
várával, meg más szivarépitményekkel díszí
tették kirakataikat, még a legkisebbeket is. A 
zsűrinek, amelynek élén Eigner Tivadar min. 
tanácsos, továbbá dr. Andriska Emil pénzügyi 
tanácsos áll, napokon át kellett autóznia a fő
város utcáin, amig a dijak sorsát eldöntheti?. 
Az első dijat Hacndel Béla. Baross-utcai trafi- 
kos kapta egv kirakatáért, amelyben a leg
újabb dohányjövedéki kreáció, különböző Ni- 
kolex szivartk alkottak egy — felkelő napot. 
A második dij özv. Rosner Ferencné. Hold
utcai trafikosé lett, a lágymányosi dohánygyár 
modelljéért, amit Nikotcx-dobozokból rótt 
össze. Díjazásban részesült még Sándor Kor
nélia, Német Emília, Gábossy József, Bencze 
Gvula, Váczi Károlyné, Horváth Sándor, Hor
váth Lajosné, Roszjárovits Antal és még 22 
trafikos

SCHHIDTHAUERF^gStermészetes ándi keserű vize 
csökkenti a vér

nyomást, megszün éti a fejfájást és meggátolja 
az érelmeszesedést

Gágshurui es raKediseg ellen 
szopogassunk Krompocher-féle lenuömenthol-dragOet. 
Használata aguonlő a tenuőlnholáclóval. Mindenhol 

kapható I Epu doboz ára 00 fillér

— Nagy sikere van Brcltfcld szücs (Váci
utca 14.) szörmed'vat bemutatójának. A cég 
félemeleti üzlethelyiségeiben naponta fel 5 órai 
kezdettel van n szőrme divatbemutató, mely a 
legelegánsabb közönség találkozóhelye. •

— Rosenfeld szilcsmester. Ráday-utca 14., 
áraival vezet. Olvassa mindenki a cég mai hir
detését.

0 A Rimamurányi közgyűlése. A Rima- 
murány Salgótarjáni Vasmű Bt. csütörtökön 
tartotta dr. Bíró Pál elnöklésével rendes évi 
közgyűlését. Az 1929/30. év zárszámadásai és 
az ezzel összefüggő összes javaslatok elfoga
dást nyerlek. A részvényenkénti 5 pengő osz
talék november 3-tól kerül kifizetésre. Az 
igazgatóságba uj tagul Heinsheimer Alfréd, a 
felügyelőbizottságba báró Bornemissza Lipót 
választatott meg.

O Az Unton Naslc folyó hó 28-án tartotta 
Genfben az 1929—30 üzletévre xonntkozó ren
des évi közgyűlését. A közgyűlés változatlanul 
elfogadta az igazgatósig állni előterjesztett évi 
jelentést és az osztalékot nyolc cs fél svájci 
frankban állapította meg, ami a 3%-os svájci 
«zelvényadó levonásával folyó évi november 
1-től kezdje a Hazai Bank Rl.-nál Budapesten 
és n Bnnque de Paris el des Pays-Bas fiók
jánál Genfben kerül kifizetésre.
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beugrással mentette meg 
az Opera szombati előadását Milyenvarrógépet?
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Verdi Requiemjének bemutatása — akadályokkal
Régi kedvenc eszméjét valósitotla meg Rád- 

nai Miklós, az Operaház igazgatója, amikor 
szombat és vasárnap este scenirozott előadás
ban hozta színre Verdi monumentális Requiem- 
jét. Verdinek ezt a remekművét, amelvet Ales- 
sandro Manzoni halálának első évfordulójára 
komponált és amelybe, háta mögött az Aida 
világsikerével, egész munkásságának leszűrő- 
döfi tapasztalatait és egy jókora adag színpad- 
szerűséget vitt bele, amely tehát igy egyenesen 
kínálkozott a scenikai beállításra, közönségünk 
eddig csak a hangversenytermek ének- és zene
karainak és az Operaháznak oraloriumszerü 
interpretálásában ismert. És bár előrelátásból 
a Requiem négy szólószercpét kellős szerep
osztásban tanulták be,

hajszálon múlott, hogy ez a bemu
tató cl nem maradt.

Az Operaház előrelátásába ugyanis beleszólt az 
énekesek réme: az októbervégi esős, nedves, 
ködös időjárás és a Requiem szólistái egymás
után voltak kénytelenek meghűlésük miatt sze
replésüket lemondani. Kálmán Oszkár már az 
egész héten sorra mondta le szerepeit, ami 
ugyan rendkivülibb bonyodalmat nem idézett 
elő, mert Székely Mihályban megfelelő helyet
test tudott az Operaház műsorába és igy a 
Requiembe is beállítani. Nagyobb baj volt 
azonban a tenoristák világában. Rösslcr Endre, 
akinek indiszponáltsága miatt már csütörtöki 
„Almaviva“-szerepébe is 
kénytelen próba nélkül beugrani, 
nem gyógyult meg. Villámcsapásként érte tehát 
az Operaházat a Requiem másik tenoristájá
nak, Székelyhidy Ferenc dr.-nak az a bejelen
tése, hogy meghűlése miatt ő sem tudja sze
repét elénekelni. Az igy keletkezett kényes 
helyzetet az utolsó pillanatban az Operaház 
biztos muzikalitásáról híres „ütilité"-je, Somló 
Józset mentette meg, aki vállalkozott arra, 
hogy a rendkívül kényes és nehéz tenorsze
repet

24 óra alatt betanulja és Igy az előadás 
megtartását lehetővé tegye.

Somló hősies vállalkozása minden dicséretet 
megérdemel, mert helyét kitünően állotta meg.

Ilyen előzmények után kezdődött a szom
bat esti előadás, melynek első számaként a 
zenekar Scrgio Failoni vezénylete alatt Brahms 
IV. szimfóniáját adla elő. Ez a gondolat egy
általán nem nevezhető szerencsésnek. Kár 
volt ezt az elvont filozófiai munkái, ezt a még 
schefzo-tételében is borongó, pesszimizmusban 
tobzódó muzsikát a rákövetkező Verdi- 
Rcquiem megrázó hatású izig-vérig hus-vér 
muzsikájával szembeállítani. Ebben a szembe
állításban a filozófusnak feltétlenül alul kel
jeit maradni a költővel szemben. Menti ugyan 
ezt a müsorösszeállitást az,, hogy a szimfóniá
ban Brahms a „Deutsches Requiem“-jének sok 
témáját és hangulatát, elgondolását dolgozta 
fel, ezzel a hangulattal azonban a vezénylő 
Failoni adós maradt. Amilyen brilliánsan ol
dotta meg Failoni a Verdi-Requienr formai és 
dinamikai felépítését, annyira távol áll Brahms 
egész gondolatvilágától. Csak azt hozta ki, ami 
olasz pszychéjéhez legközelebb áll: a melódiát. 
A nagyvonalú felépítés helyeit apró melódia
foszlányokat poentirozott, ami ugyan Brahms- 
nál egyebek nélkül nem egészen stílusos, de a 
zenei gourmandoknak bizonyos érdekes
séget jelentett. Annál grandiózusabb volt 
a Verdi-Rcquicm előadása. Failoni itt kiélhette 
olasz temperamentumának, karmesteri elgon
dolásának minden atomját. Kiaknázta a parti
túra lélekbemarkoló szomorúságát, de nem 
feledkezett meg ennek az egyedülálló egyházi 
miinek sajátos karakterisztikájáról: a hatal
mas dallambőségről.

Olyan hangorgiát varázsolt elénk, 
melynek visszhangja sokáig fog rezonálni 
mindazok lelkében, akik hallották. És Itt meg 
kell emlékezni ifj. Oláh Gusztávról, akinek 
hangulatos kolostorkertje, a kórus és a szólis
ták ügyes elrendezése, azoknak apáca és barát
csuhába való öltöztetése és nem utolsó sorban 
a Requiem egyes tételeinek hatásos világítási 
effektusokkal való aláfestése nagyban hozzá
járult, hogy a mii minden szépsége maradék
talanul érvényre jusson. A kórusok is remekül 
hangzottak. Pontos és példás betanításuk 
Roubal Vilmos karigazgaló odaadó munkáját 
dicséri.

A szólisták közül messze kimagaslott Basili- 
des Mária tökéletessé finomult ének- 
művészete és nemes orntóriumstilusa. Rodó 
Erzsi és Székely Mihály értékes orgánumaikat 
állitották a nagy ügy szolgálatába, igyekvésti- 
kel csak ilt-ott zavarta egy-egy diszlonáció. 
Somló József zeneileg és intonáíásban kifogás
talan volt,’ kár, hogy préselt hangadását nem 
tudja levetni.

n,eS8yógyuIt és remek diszpozícióban énekelve 
végig szerepét, elragadtatásra bírta közönségét. 
Báthy Anna, ez a kitűnő intiucióval megáldott 
énekesnő, az első perctől kezdve harmonikusan 
illeszkedett be az együttesbe. Budantívits Mária 
szonorus altjának minden szépségét érvényre 
juttatta és a nyugodtabb atmoszférában Szé
kely Mihály is, előző napi teljesítményénél jó
val szebbet produkált. Failoni a Requiemct 
ismét grandiózus stílusban vezényelte és az 
eredmény: a közönség egy felejthetetlen él
mény emlékével távozott.

Grcgor Vilmos.

ÉN MÉGIS VESZEK

SING ERVARRÓGÉPET
mert
meri

mert

elsőrangú minőséget jelent,
a Singer-gyár a precíziós munkák előállításá
ban évtizedes tapasztalatok felett rendelkezik, 
a Singer varrógépek ára nem magasabb, mint 
más gyártmányé.

Somló József volt 
szombatig

— Tízezer főnyi tömeg Ünnepelte a bol
gár királyi párt. Szófiából jelentik: A vá
ros lakossága óriási ovációban részesítette 
a királyi párt palotája előli. Mintegy tízezer 
főnyi tömeg vonult fel, hogy hódolatát nyil
vánítsa. Stainov vasutügyi miniszter, aki 
Burgasból Szófiáig kisérte a királyi párt, 
kijelentette, hogy semmiféle merényletet 
nem kíséreltek meg a király vonata ellen s 
a lakosság mindenütt lelkesedéssel üdvö
zölte a királyt és feleségéi.

— Raffay püspök templomalapkövet szen
telt vasárnap. Raffay Sándor bányakerületi 
evangélikus püspök vasárnap helyezte el ün
nepélyesen Vecsés község evangélikus templo
mának alapkövét. Raffay püspök, a szertartás 
elvégzése után, a papiakon fogadta a tisztelgő 
küldöttségeket, amelyek élén Újhelyi Jenő 
református lelkész, Radványi Béla római kato
likus esperesplébános és Boross Imre községi 
főjegyző is köszöntötték a főpásztort.

— Az uj amerikai követ érkezése. A múlt 
vasárnap távozott el Budapestről Buttler 
Wright amerikai követ és amint értesülünk, 
utóda Nicolas Roosevelt november 10-én 
érkezik Budapestre és valószínűleg másnap 
fogadja Horthy Miklós kormányzó kihall
gatáson. amely alkalommal bemutatja meg
bízólevelét a magyar államfőnek.

— Felavatták a baptisták Nap-utcai 
mát. Impozáns keretek között avatták 
20-án este a budapesti Nap-utcai 
egyház újonnan épitelt temulomát. A
stilusu, belül ízléses magyar motívumokkal 
telitett templomot a mintegy ezerölszáz főnyi 
közönség ez alkalommal zsúfolásig megtöl
tötte.

j^^^Sinffcr^varróff^pck^iz^ffészvildffon^Jeffjobbakna/c^vanrtak^eHsmerve^J

Kényelmes fizetési feltételekl 
Állandó díjmentes tanfolyamok a 
kezelésben minden Singer-üzletben. 

SINGER VARRÓGÉP RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

templo- 
fel okt. 
baptista 
modern

— Nemes Marcell egéöz vagyonát a mű
vészekre hagyta. Bécsből jelentik: A várat
lanul elhunyt neves magyar műgyűjtőnek. 
Nemes Marcellnek végrendeletét vasárnap 
délután bontották fel Münchenben. Nemes 
Marcell egész vagyonát a művészekre 
hagyta. Műkincseiről ugy rendelkezik, hogy 
egy aukción adják el a gyűjteményét s a 
befolyó összeget tőkésítsék. A kamatok fe
lét a nyomorgó magyar irók segélyezésére 
fordítsák, a kamatok másik felét pedig a 
nyomorgó müncheni és a nyomorgó magyar 
festőkre hagyja.

— A nagykőrösi reformátusság ünnepe. 
Nagykőrösről jelentik: Nagykörös református 
lakossága október 31-én, a reformáció ünnepén 
ünnepelte meg Patonai Dezső református lel
kész huszonötéves működésének jubileumát. 
Az ünnepségen, amely istentisztelettel kezdő
dött. Gödé Lajos református lelkész, majd 
Bilkai Papp István és Kiss Zsigmond esperesek 
köszöntötték a jubilánst. Délután ünnepélyesen 
leleplezték Patonai Dezsőnek az egyháztanács 
termében elhelyezett arcképét.

— 20 nap óta tartó földrengés Innsbruck 
mellett. Bécsi tudósítónk telefondíja: lnns« 
bruck mellett, a Lech folyó völgyében fekvő 
Namlos falucskában mintegy 20 nap óla 
egyre megújuló földrengést észlelnek. Voltak 
napok, amelyeken 5—10 földlökés is érez*  
hető volt. A lakosság körében nagy pánik 
uralkodik, többen idegsokkot kaptak a 
folytonos izgalmaktól.

— Betörőjárás a Karmelita nővérek zárdá
jában. A Karmelita nővérek Maglódi-ut 115. 
alatt lévő zárdájában szombaton éjszaka isme
retlen tettesek betörtek és behatoltak a zárda 
éléskamrájába, ahonnan többszáz pengő értékű 
élelmiszert vittek el. A rendőrség megállapí
totta, hogy a tettesek álkulccsal nyitották ki * 
zárda kapuját és minden valósziniiség szerint 
előre kifürkészhették a terepet, mert egyenesen 
a kamrába mentek, amelyet vasszerszámokkal 
felfeszitettek. A tettesek semmiféle bűnjelet 
nem hagytak hátra. A rendőrség a zárdái be
törés ügyében erélyesen folytatja a nyomozást.

♦
A vasárnapi előadás már megelőző izgalmak 

nélkül folyt le, ami az est lepergésén határo
zottan megérződött. Székelyhidy Ferenc dr. i?
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SZIA II A Z

Faitida Jenő tárgyal 
az Uj Színház átvételéről

Beihien-térl Színpad
óriási sikert ért műsorának utolsó előadása.

Előadások 6 és 9 érakor. Délután tólhelyárak. Telefon: 443_7a

A tárgyalások szerint a Comoedia színházi ügynökség 
venne át az

Belek óta húzódó szinházválsúg érik a meg
oldás fel-. Az Uj Színháznál már u Dreyfus- 
darab bemutatása után mutatkoztak nehézsé
gek, amelyeket a szinház kitűnő igazgatója, 
Upor József ekkor át tudott hidalni. Az. Uj 
Szinház gazdasági vezetésében mutatkozó ki- 
sebb-nagyobb nehézségek hírére több reflek- 
tóns jelentkezett az Uj Színházra, akik vagy 
társulni akaqiak, vagy a .szinház bérletére pá
lyázlak.

A különböző tárgyalások nzonbni 
sulink 
utóbbi 
napja 
mény 
talpra

in meghiu- 
egyrészt azért, meri az Uj Szinház Jég
darabja, Pásztor Árpád: Önagysága egy 
meghozta a kívánt eredményt és re- 
mulatkozolt, hogy a szinház teljesen 
áll, — másrészt pedig azért, mert a re-

Uj Színházat
flektánsok nem akarták teljesíteni Upor Jó
zsefnek, az Uj Szinház bérlőtulajdonosának 
feltételeit.

A kellős ünnepnapon váratlan fordulat állt 
be az Uj Szinház ügyében. A Comoedia szín
házi ügynökség nevében Faludi Jenő jelentke
zett Uporéknál és kijelentette, hogy 

hajlandó átvenni a színházat. 
Mivel ennek az ajánlatnak komoly 
alapja van, hiszen a Comocdia-ügynökseg mö
gött komoly tőke áll, amely a Magyar Szinház 
vállalatánál is érdekelve van. a tárgyalások 
azonnal megindullak és már olyan előrehala
dó! I stúdiumban vannak, hogy legközelebbi 
napok vagy talán órák kérdése, hogy az Uj 
Szinház Faludi Jenő vezetése alá kerül.

anyagi

Nagy kavarodás a íiim- 
szakmában a magyar hangos 

fiím-gép bevonulása miatt
Tegnap reggel az egyik csikágói filmszínház

ban a sajtó képviselői elölt egy ujrendszerü, 
magyar gyártmányú hangosfilmgépet mutattak 
be, amely — bámulattal kellett megállapítani, 
— teljes mértékben fölveszi a versenyt minden 
eddigi külföldi hangosfilm-géppel szemben. A 
gépet a Telefongyár egyik mérnöke találta fel 
és konstruálta és egyúttal olyan olcsó gyártási 
eljárással készítette cl, hogy ezt a Weslern-gép 

egyötöd értékéért tudják forgalomba bo
csátani.

Ez a magyar találmányu és magyar gyártmá
nyú gép óriási zuvarl okozott a filmszakmában, 
mert néhány nagyvállalat már a magyar film
piacot a maga számára könyvelte el. A külön
böző német és amerikai hangosfilmgép expozi- 
turák érintkezésbe léplek a nagy filmkölcsönzö 
vállalatokkal és ezekkel együttesen próbálták

Ranfles üelyíraH!

TEREZKÖRUH
SZiílPflD

szonzftciös u| műsorában

Kezdete 9 Arakor
Toiofon: 265 54

elárasztani a pesti és 
drága gépekkel, amelyeket _ _______ _____
város nem tudott megfizetni és emiatt azután 
a hangosfilm Pesten kivül csak igen kis körben 
terjedhetett el Magyarországon. A filmkölcsönzö 
vállalatok szerződéseket kötöttek a mozisok
kal, melyek ugy szóllak, hogy filmet csak ak
kor kaphatnak, ha amerikai vagy német rend
szerű gépet is beszereznek tőlük. A filmesek 
kényszerhelyzetben lévén, már a hangosfilm 
bevezetése érdekében is, igen sokan szerződési 
írlak alá, amelyeket most az olcsó magyar 
gyártmányú gép bevezetésével hatálytalanítani 
akarnak

Perek egész légiója Indult
a mozitulajdonosok ellen külföldi filmesek ré
széről, akik a magyar gyártmányú gép elter
jedésének igy akarnak gátat szabni.

Érdekes megemlíteni, hogy most, mikor ma
gyar gyártmányú hangosfilmfelvevőgép is ké
szül, milyen

rossz szerződést csinált a Fllmalnp a né
met Tobls-céggel, 

amelytől hangosfilm felvevőgépet szerzett be. 
A Filmalap ugyanis nem vette meg a Tobislól 
ezt a hangosfiim-lcadógépel, hanem érte évi

ötvenezer márka kölcsöndljat fizet, 
ezenfelül pedig minden felvett méter hangos
filmért három pengő liccnzdijat is köteles a 
németeknek juttatni. Hogy ez a szerződés mi
lyen elhamarkodott és hátrányos, azt nz mu
tatja a legjobban, hogy a most készülő magyar 
hangosfilmvevőgép teljes vásárlási értéke sem 
teszi ki az ötvenezer márkái.

vidéki filmszínházakat a 
a legtöbb vidéki

SZÍNHÁZI napló
A müncheni Nationa'thcater (Staalsoper) 

színpadán tegnapelőtt esle magyar mű
vésznő áll! a rivaldák fényében, Falus Edith, 
a kitűnő fiatal énekesnő, akinek jelentős 
pesti sikereiről több ízben megemlékeztünk 
már. a Bohémélet Musette szerepében mu
tatkozott be a müncheni közönségnek. Fa
lus Edith fellépését nagy siker kísérte, a 
müérlö müncheni közönség rengeteg tapssal 
honorálta a kitűnő énekesnő szép énekhang- 
ját és kvalitásos játékát.
jy érdest kellene intézni a rádió vezetősé- 
** géhez, hogy mit csináljanak azok a rá
dióelőfizetők, akiknek nem soklámpás, ha
nem csak detektoros készülékük van és igy 
állandóan megfosztódnnk altól az élvezettől, 
hogy a bécsi rádió jóvoltából Tauber Ri- 
chárdot élvezzék. A rádió ugyanis, mint ren
desen, Tauber Richárdot is elfelejtette föl
kérni arra, hogy a magyar közönségnek 
énekeljen, pedig hát milyen egyszerű lett 
volna a holnapi hangverseny pódiumra be
szerelni azt a mikrofónt. Igaz, hogy egy 
kis pénzbe is került volna a dolog, dehát 
ugy gondoljuk, hogy azok az előfizetők bu
sásan lefedeznék ezt a tulkiadást is. Sze
rencse, hogy az Uránia vezetőségének volt 
annyi esze és kihasználta a rádió mulasztá
sát, gyorsan Tauber-filmet vett a műsorára, 
amikor is a drága jegyeket megfizetni nem 
tudó közönséget Tauber személyes jelenlé
tével együtt olcsón juttatja hozzá a kamara
énekes művészetéhez
D ákosi Viktor gyönyör üsző p ifjusági re- 
** génye „Egy tutaj története'' eljut a szín
padra is. A regényből bűbájos meseoperett 
készült C. Nemes Gyula tollából és hozzá 
ragyogó muzsikát komponált Arányi Kor
nél. A bűbájos gyerekdarab lesz az első,, 
amelyik forgószinpadon kerül színre a Ma
gyar Színházban. Nem kétséges, hogy a 
forgószinnad felhasználása eddig gyerek
daraboknál még sohasem látott trükkök 
sorozatával fogja meglepni a gyerekközön
séget. Az újszerű gyermekdarab főszereplői: 
Tamássy Lívia. Méry Maca, Pethő Zoltán, 
Sándor Péter, Koller János, Kormos Lajos. 
Halmi Sándor. Varga Aranka, Elsen Annié, 
Geber Jenő, Gergely György. A rendező: Vá
rad y Tibor.

A magyar zeneélet kitűnő reprezentánsa, 
Márkus Dezső, a sok sikert látott karmes

ter e héten ünnepli működésének negyvenesz
tendős jubileumát. Márkus Dezső jubileumával 
kapcsolatban barátai és tisztelői nagy ünnep
séget készítettek elő a jubiláns tiszteletére, ami
kor is Márkus fényes théatre parée keretében 
a Szöktetés a szcrályból díszelőadását vezényli.
KTevezetcs „sportesemény" zajlott le vasár- 
** nap este a Fővárosi Operettszinházban, 
ahol Lenkey Magda női uszóbajnoknő és 
rekordernő lépett fel — mint táncosnő a 
Csodabárban.
Q avoir, akinek Kis Katalin-jára készül a 

Magyar Szinház, levelet irt Bródy István
hoz, a darab rendezőjéhez, akivel Párisban ta
lálkozott és akivel igen megbarátkozott. A le
vél. amely egyúttal előszó a Kis Katalinhoz, a 
többek között a következőképpen hangzik: „Én 
nem keresem a drámai összeütközést a színpa
don, csak végső esetben fogadom el, amikor 
már nem menekülhetek előle. Nem vagyok ba
rátja a szentimentalizmus tultengésének, én azt 
lehetőleg mérsékelem. Az a véleményem, hogy 
abban a korban, amelyben élünk, a kegyetlen 
háború után, abszurdum az elérzékenyüíés hol
mi apró házasságtörés felett, még ha gyilkos
sággal is van egybekötve. Hogyan beszélhetünk 
azonban a mai emberek bajairól teljes pártat
lansággal? Ha eltávolítjuk őket az idők mész- 
szeségébe. Mennyi könnyet, mennyi szemrehá
nyást, mennyi dührohamot okozna, ha a Kis 
Katalin a mai társaságnak egyik nőtagja volna. 
Én azonban oroszországi Katalinnak nevezem 
a hősnőmet, aki kosztümöt visel, császárnő és 
hála ennek az ártatlan ravaszkodásnak, abban 
a helyzetben vagyok, hogy jókedvűen mond
hatok el egy nagyon kegyetlen történetet, amely 
talán Nagy Katalin története. Miért ne? Alfréd 
Savoir." A Kis Katalin különben már teljesen 
áll. Majdnem egy héttel a bemutatója előtt 
már teljes díszlettel és jelmezzel folynak a fő
próbák Bródy István vezetésével, aki számta
lan elmés trükkel gazdagította Savoir darabját

japán színészek a városi színik » 
BÁN. Távol kelet exolikumának fojtó és mi,» 
likus varázsát éreztük a japán színészek mni 
vendégszereplése alkalmával a Városi Színház 
bán. Valami csodálatos, valami megmacvará,' 
hatatlan érzés nyűgözte le a nézőket, amini 
ügyelték a japán színészek tőlünk távol álló 
idegen művészetének megnyilatkozását. Ér,i„ 
kés és tanulságos színházi előadás volt,’ amelyet 
talán nem is lehet „a színházi” fogalom alá 
venni. A japán színészek mindegyike kitűnő 
artista is és táncművész. Megdöbbentően reális 
eszközökkel dolgoznak a távoli és sejtelmes 
témájuk megelevenilésénél is. Jól összcdolco- 
zott együttes ez. Érdemes megnézni. b

A TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD UJ MÜ- 
SORA. A színházak és kabarék nagy ver*  
senyében ezúttal a Terézköruti Színpad 
vágta ki az adut: olyan műsort produkált 
amelynél tökéletesebbet esztendők óla 
aligha láttunk ebben a kis színházban. Á 
programm fénypontja Lipinszkája vendég, 
szereplése. A Kék Madár-kabaré egykori 
ragyogó tehetségű dizőzét a közönség olyan 
tapsviharral honorálta, amelyet ritkán hah 
lőttünk. A műsor többi részében Salamon 
Béla brilliáns alakítást nyújt A'ó/í Károly

neve-
nagyszerű bohózatában és egy 
sebb darabban. Nem szűnik meg a 
lés, amig Salamon Béla és kitűnő 
nerei: Rajna Alice,
ló's Vilmos, Berki és Bodó Ica 
pádon vannak.

Boross Géza,
a szin-<

A DICSŐSÉG ÚTJA.
Richárd Tauber uj bangosfilmje, 

kedden mulat be az Uránia, lesz a 
filméletének egyik legnagyobb 
Richárd Tauber, a népszerű és kitűnő opera
énekes most Európa egyik legkörülrajongoltabh 
sztárja és ahol csak megjelenik, mindenütt a 
legnagyobb ünneplésben van része. Tudvalé
vőén Richárd Tauber ezidőszerint Budapesten 
tartózkodik, hogy a hangverseny pódiumon is, 
ne csak a grammofonlemezein keresztül ismer
tesse meg magát a magyar közönséggel. Az 
Uránia, felhasználva a nagy művész budapesti 
tartózkodását, hogy közönségének érdekes és 
értékes szolgálatot tegyen, műsorára tűzte a 
bécsi kamaraénekes legújabb hangosfilmjét, 
amely magyarul „A dicsőség útja" címet kapta. 
A film egy fiatal templomi énekes lenyűgöző 
érdekességü karrierjét rajzolja meg, hogyan 
kerül ez a férfi a faluból a fény és siker és 
pompa országuijára. A főszerepet természete
sen Richárd Tauber játssza és énekli és a jele
netek során egymásután hangzanak fel szebb- 
nél-szebb dalai. Az Uránia még egy csemegével 
szolgál a publikumának: Richárd Tauber bu
dapesti tartózkodása alatt minden előadáson 
személyesen is megjelenik, hogy a művészeté
nek joggal kijáró tapsokat élőszóval köszönje 

CSODABÁR
Holnap, kedden

amelyet 
jövő hét 

eseménye.

Premier szereposztás! 
Uj külföldi attrakciók 
bemutatkozása!

Minden este:
Fővárosi Operettszinház

Taubcr Richárd 
hangversenye ma este 8 órakor a Vigadóban. 
A Vigadó zsúfolt nagy- és kisterme fogja ün
nepelni Európa legnu^yobb tenoristáját a mai 
hangversenyen. Jegyek kaphatók: Koncert, 
Váci-utca 23. Telefon: 884—64. Esti pénztár 
6 órától.

Huberman kedden 
másfélévi távoliét után, rajongói a keddi hang
versenyén nagy ünneplésben részesítik a mes
tert, aki monstre-programmot játszik. Meg
maradt jegyek Rózsavölgyinél és Koncertnél, 
Váci-utca 23. (Telefon: 884—64.) kaphatók.

VÍG

Ez a hét jól kezdődni! Csütörtökön, 1930. november 6-án 
először

? Síi van NL JOLSON Uidam filmje
SZENEIM! NftOYNÖOET

Rendezte; Kertész Mihály — Zene; Irvtng Berlin

Kamara 1*3  A PREMIER! Corso

Feketeszén! 
cseresznye

Színjáték 3 felvonásban 
Irta: Hunyady Sándor 

Főszereplők: 
Gombaszttgi Frída. Gazai Mariska, 

Eőrl Erzsi. Hegedűs, Törzs, 
Hajnal,

Hafmássy, Vértess, Jávor, Mály, 
Mnkláry,Petl,Eászló, Nagy, Bárdi, 

Mátray, Pártos Erzsi, Somló, 
Szegő, Dózsa, Békéssy

•Tegyek már válthatók.
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Idegen világmárkák 
inváziója Budapesten

Vasárnap érkeseif Pestre a kabuki japánszinliáz, 
Tauber Richárd, Iluberman Broniszláv és Sauer Emil

Nem mintha kifogásolnánk az előkelő 
külföldiek látogatását, hanem ez talán még 
Berlinnek is sok. A budapesti közönségen 
ismét nagy eret vágnak a külföldiek. A Ke
leti pályaudvaron reggel kilenc órától este 
nyolc óráig szakadatlanul futkostak az im- 
preszáriók, akik más-más vonat megérke
zését várva, egy exotikus színtársulatot és 
három világmárkás művészt fogadtak. Ve
gyük sorra őket.

Férfiak másodosztályon — 
a primadonnák harmad**  

osztályon
A kis emberek még kisebbek, az apró 

szemeik még picinyebbeknek látszódnak a 
reggeli ködben, huszonnégyórás utazás után 
a Keleti pályaudvaron. Természetesen a ja
pán szinház huszonhárom tagjáró! van szó, 
akik reggel kilenc órakor érkeztek meg 
Budapestre. A kis emberkék igy összehu- 
zódva és a kabátjukba burkoltan is fürgék, 
hangosak. Mikor igy együtt vannak, akkor 
veszem észre, hogy nincs nő közöttük. Meg
kérdezem Irie George urat, a művészeti 
igazgatójukat, aki mosolyogva mutat a pá
lyaudvar egy távoli sarka felé:

— Ott vannak a hölgyek, ők a harmadik 
osztályon jöttek. Mi japánok vagyunk, — 
mondja büszkén — csak nem visszük a nő
ket egy osztályon velünk!

— Tehát a művész urak másodikon jöt
tek?

— Természetesen — mondja csodálkozva.
— Nálunk a nő nem számit, félig cseléd
sorban él. Nem teszünk kivételi a színész
nőkkel sem.

Közeledek a japán nők kis csoportjához. 
Egy feltűnően szép, fiatal leányt látok meg 
közöltük, amint később megtudom: Alimojo 
Chigusa a hölgy neve. Beszélni akarok vele, 
de ez a kis női csoport olyan, mint egy 
riadt nyáj, amely közé farkas tévedt. Ijed
ten hátrahuzódnak, mintha nem is kulturált 
japánok, hanem vadak lennének. Minden 
kérdésemre csak mély meghajlás a válasz
— udvariassági aktus ez —, de feleletet nem 
kapok. Pedig mennyi mindent lehetne be
szélni egy japán színésznővel egy másik 
világról, ahol nem ismerik a csókot, cseléd
sorban élnek a primadonnák.

(Nálunk a sztárgázsit most maximálták, 
•— hiába).

A színésznő nem mehet 
férjhez

A primadonna tehát nem nyilatkozhat — 
de nem is mehet férjhez. A japán színész
nők között egy sincs „férjezett”. A japánok 
még tiszteletben tartják a család szentségét, 
náluk inég nem lehet megosztani az életet a 
színpad és a házitüzhely közölt. A japán 
asszony elsősorban anya és gyereket nevel.

Délután öt órára meghívást kaptam a 
Continental szállóba, ahol a japánok lak-

KI akarjuk próbálni a sajtónak 
propaganda hatását!

Vágja ki 
az alassfii bont 

és használja folt
Nem sajnálunk semmi anyagi áldozatot, 
azt akarjuk, hogy ön is ismerje meg 
cégünket olcsóságáról és szolidságáról!

Bon
Pengőről, melyet

készpénzfizetis gya
nánt fogadunk el 20.— 
pengő vásárlásnál.

Érvényes a mai naptól f év 
november Aó 10-lg.

FENYŐ harisnyakáé un

Araink közül egynóhá ny:

Gyapjú pulóver ... 9.80
Gyapjú Kötött ruha___ 27.50
Harisnya ____ 3.50
Harisnya 2.50
NÖ! nSílFág gyapjú, belül bolyhos- 3.50
Hűi nadrög .......... 3.80
Fúrliíng oxford vagy selyem-poplln - 9.50

HARISNYAHAZ
KAROLY KÖRÚT 8

Ezen htrdetéatlnk ónak vgymer jelenik meg 

nak és étkeznek — hindire. Külön asztal
nál ülnek a férfiak, külön asztalnál a nők. 
A menü a következő: Bouillon — Vollaile 
au riz — Fiiét á la Viennaise — Potnnes 
sautées — Prunnes braise — Torle.

Késsel-villával esznek, bár látszik — kü
lönösen a hölgyeken — hogy ez nehezükre 
esik. Szomorú és szerény szemükkel figyelik 
a pincér minden mozdulatát, mintha csak 
pálcikákat kérnének tőlük, de szólni nem 
mernek, és nem szabad. Megfigyeltem: egyet
lenegy szó nem hagyta el ajkukat az étte
remben!

Mindegyik nngy művész, artista, színész, 
akrobata egyszemélyben. Kivétel nélkül 
mind énekel, táncol és a leghihetetlenebb 
artistabravurt teljesiti. És még sincs velük 
sok baja a direktornak. Fizetést se kapnak, 
ahogy ezt nékem Mr. X., az amerikai me
nedzser nagynehezen elmondotta, akitől ezt 
az egyetlenegy mondatot hallottam, mert a 
lunch utáni feketénél a „l'es“-en és „Horn 
doo you doo'‘-n, no meg szivar melletti ser
dülésen 'kívül alig lehetett kihúzni belőle 
valamit. A japán szinház tagjait a japán 
kormány utaztatja, költségen, élelmezésen 
és kevés zsebpénzen kívül csak majd Tokió
ban fogják megkapni a rendes gázsijukat. 
mintha otthon játszottak volna.

A 73 éves Sauernél
Délután négykor érkezett, este már a 

hosszú utazás dacára frissen és ruganyosán 
mozog a Városi Szinház előcsarnokában és 
jókedvűen invitál be a páholyába.

— Tavaly elmaradt két koncertemet pó
tolom vidéken. Budapesten csak a bécsi 
jubileum ulán lépek fel jubilálni.

Iletvenhároméves. Ugy néz ki, mintha hat
van lenne. Mintha egy kissé neheztelve 
mutatna a frakkja baloldalán díszelgő vörös 
szalagocskára.

— A francia becsületrend lovagja vagyok.
— mondja észrevehető örömmel. — Most 
kaptam.

Bocsánat, hogy nem vettem észre...

A szerelem chiffréje 
Tauber Richárdnál

Dunapalola. II. 44. Tauber Richárdnál. A 
villogó monokli kissé fájós jobbszemet takar. 
Elegáns, frissen borotvált, jólvasalt fiatalem
ber, aki lekötelező udvariassággal fogad és 
mindig mosolyog. (Hát erre megvan minden 
oka. hiszen egyetlen koncertjéért ezerhatszáz 
dollárt fizetnek.)

— Négy óra alatt autón érkeztem Pestre, — 
újságolja — mondhatom, kitűnő az ut. (Ezt 
a dicséretet Bud miniszter elégedetten vághatja 
zsebre.)

Titkára, menedzsere, igazgatója veszik körül 
és mikor a pesti menedzser. Kun Imre egyet
lenegy napi prolongációt kér, kórusban jelen
tik ki:

— Két évig egyetlen estéje sem szabad 
Tauber Riehárdnak.

íme a programúi: Berlin három hónap, Lon
don egy hónap, Londonban a Friderikái fogja 
énekelni, még pedig — németül A világ 
háború óta az első művész, aki angol színpa
don németül énekelhet Kürti Holla, egy ma 
gyár hölgy, akit szintén szerződtetett az an
gol szinház, kénytelen angolul tanulni szere
pét. Szóval: Berlin ulán Páris, azután Észak- 
Amerika. Közben turnék sorozata, esti ezer
hatszáz dollárral, az cn suite fellépésekért pe
dig kétezer márkával...

Nemcsak a gázsiban, hanem a fellépések 
számában is rekordot tart Tauber Richárd, 
mert az elmúlt év 365 napja közül 345-ször 
énekelt.

De adjuk ót a szót Tauber Riehárdnak.
— Jól emlékszem Pestre, hiszen egy neveze

tes beugrásom fűződik az önök fővárosához. 
Piccaver volt itt egy staggionével. én pedig egy 
drezdai színházzal vendégszerepeltem. Piccaver 
hirtelen megbetegedett és én két nap alatt be
tanultam az Eiserne Hciland szerepét, hogy 
egyszer elénekeljem.

— Megtenné ezt most is?
— Hát nem igen ... — mosolyog.
— A művészi műfajok közül melyiket sze

reti a legjobban, az operát, operettet, filmet, 
vagy pramofónt?

— A szlnnad nyújtja a legteljesebb művészi 
kielégülést. Meg kell vallanom, hogv nz utóbbi 
időben elhanyagolom az operót. viszont

nem Igaz az, hogy operettének™ lettem 
Én csak Lehdrt fneklek és szerintem Lehár 
sokkal naayobb zenei egyéniség sok arrivált 
ogeraszerzőnél A hangosfilmet is rendkívül 
szeretem. Különösen kedves a legutóbb készí
tett filmem: A dicsőség útja. Viszont azt tar
tom, hogy

■ hangosaim nem alkalmas terrénum a 
hnngnélküll színészek kísérletezésére.

Sajnos, n mai hangosfilm legtöbbször ez.
— Művészi becsvágyam — folytatja Tauber

— nz Is. hogy karmesferkedjem. Mint karmes
ter kezdtem n pályámat és ha lehetem, oda
áll ok a pulpitusra.

— És a szerelem? — tenorlstók ezt a mű
falt sem hnnvagoliák el.

Nevetve válaszol:
— Nnponfa töbhszóz levelet kapok — leg

többször hölgyektől, ezeket mind n titkárom 
hont In föl. Szegénvnek, sok dolga vnn. Csak 
azokat a leveleket bontom fel magam, amelye
ken egy általam megadott chiffre van..» ....*

— Szabad ezt n jelel? a pesti hölgyek ré
szére?

— Azt hiszem, nem lesz szükség rá, — vágja 
vissza szerényen.

Huberman — Páneurópáról
Hiába, Huberman Broniszláv a világ leg

nagyobb hegedűművésze, szláv fajtájának 
csökönyösségével, aktivitásával, művészeté
től meglehetősen távolcső dolog foglalkoz
tatja leginkább.

Mikor bekopogunk hozzá, Lendvay-utcai 
barátainak lakásara, kérdést sem várva, 
politikáról beszél. Kedvenc tervéről, a Pán- 
európúról, mint hogyha nem is Iluberman, 
hanem gróf Coudenhove-Calergi tartana 
programbcszédet a világ népeihez.

— El kell és el fog jönni az az idő, ami
kor Európa népei egy államban egyesülnek 
és higyje el, az örök világbéke is meglesz, 
habár — teszi hozzá szomorúan — addig 
még sok kegyetlen dolog történhetik.

A művész célja, a művész tervei, szinte 
mellékesek nála, de azért elmondja, hogy 
kilencvenöt koncertjéből már hetvenet 
abszolvált.

Békére akarja összehegedülni Európa 
népeit. Iluberman nagy művész, de ’ez neki 
sem fog sikerülni.

Stób Zoltán.

Filmpremierek...
A SZERELMI NAGYKÖVET.

AI Jolson legújabb filmje, amely Mammyi 
néven egész Európában és Amerikában 
óriási sikert aratott, most elérkezett Buda
pestre és a Kamara- és Corso-mozik vász
nán végre a pesti közönség elé kerülhet. AI 
Jolson, a talkie koronázatlan királya, a leg- 
ünnepeltcbb és legjobban fizetett holly
woodi filmsztár, ezúttal szakit régi filmjei
nek sablonjaival és most már nem sírni — 
hanem nevettetni akar. Ezt a célját tökéle
tesen cl is éri, hiszen legújabb hangosfilm
jének jeleneteiben rengeteg vidámságot hal
moz össze. A Singing Fool diadalmas hősé
nek ellenállhatatlan bájossága most is meg
találja az utat a közönség szivéhez és — 
győz. Ila neveltetni akar, akkor mosolyra 
kell, hogy húzódjanak az ajkak és édes 
derű ömlik szét a nézősereg szivében. Egy 
amerikai vándorszínészről szól a mese, 
aki vidám és — szerelmes. A szerelem kü
lönböző érdekes és mulatságos kalandba 
keveri. AI Jolson azonban mindig kiverek- 
szí magút a csávából, ellenállhatatlan vi
dámsága meglágyítja mindenki szivét. Az 
AI Jolson-Íihnek legjellegzetesebb figurája: 
az édesanya természetesen itt scn\ hiányzik 
és a fi’in legszebb slágerét, a Mammy! . . . 
cimü dalt, amely világsikert aratott, megint 
csak az édesanyjához énekli. A filmet ma-

TAUBER. RICHÁRD filmje

“fibovkaliátok, 
köpenyek 
és Bandák,

ponqvaiáH, ruhák 
bámulatos olcsón 
óriási választókban

Király ucca 13.
fST Cr.ak hont az o!ső udvarban I
Női as loánykon’okck—- nagykeroskedósében | 

egyes darabonként is kaphatok. |

gyár ember: Kertész Mihály rendezte zse
niálisan. az invenciózus muzsikáért pedig az 
ugyancsak világhírnévvel rendelkező zene
szerzőt; Irving. Berlint illeti dicséret. AI 
Jolson női partnere Louis Mórán csinos, 
fiatal és kellemes hangja van. Az anya sze
repében I.oius Dresser excellál. Semmi két
ség sincs, hogy AI Jolson, aki első filmjé
vel belopta magát a közönség szivébe, is- 

i mél nagy sikert arat a Kamarában és a 
(Sorsúban.

Premier után
FRIDERIKA. Eltekintve a Lehár szemé

lyes látogatásától és a vele kapcsolatban 
rendezett ünneptől, a nagy muzsikus leg
újabb művének előadása a magyar színházi 
élet ünnepe is egyúttal. Lehár muzsikája 
olyan fiatalos erővel, annyi melegséggel és 
pazar szépségeivel árasztotta cl a színpadot 
és a nézőteret, hogy erről csak a legna
gyobb tisztelettel lehet beszélni. Még az 
sem ártott Lehár muzsikájának, hogy a 
szövegkönyv még távolról sem tudta kö
vetni azt a lendületet, amely a Friderika 
orchesteréböl áradt. (Goethe gyönyörű ver
seinek és dalainak mesteri fordításáért Sze
nes Andort nagyon meg kell dicsérni.) 
Honthy Hanna, bár lényével ellenkező sze
repel játszott, őszinte könnyeket sirt és fa
kasztott a nézőből. Néhány mesteri jeleneté
ben színésznői pályájának zenithjére ért. 
Szcntmiliályi Tibor, lia nz első előadáson 
nem is. de a második és harmadik napon 
már teljes hanganyagát és alakiló készsé
gét bocsátotta harcba a sikerért — sikerrel. 
Meglepetés Jiékássy Isi vájj egyre nagvobb- 
skáláju fejlődése. Dénes György igyeke
zett humort kölcsönözni a hnmortalan lib
rettónak. Zilahy Irén kedves és bájos volt.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
Példátlanul izgalmas futballcsata után 
döntetlenül végződött az ősi vetélytársak 

bajnoki küzdelme
Hungária—Ferencváros 1:1 (0:0)

Egyenlő erőviszonyok között ll-esből szerezte meg a Ferencváros a vezetést,
de többre nem futotta az erőből s a Hungária egy ügyes húzásból Wéber lövésével egyenlített

I Újrakezdés után Bcrkessy és Barátky egy- 
< másba fut, mindkettőt kiviszik, majd Berkessy 
jön vissza előbb. A Hungárián fáradtság jelei 
mutatkoznak... Baj van a győzelemmel. A 
Hungáriában Kalmár és Skvarek helyet cserél, 
de ez a játékon bizony csak kevéssé látszik 
meg. Annyi minden javulás, hogy az első fél
idő legnagyobb hibáját korrigálják: végre a 
szélsőkre játszanak

A futball azonban még igy Is „magas", 
csak elvétve látni lapos passzt vagy leszo

rított kiadást.
A 32. percben Ticska, bár faultolják, átjut a 
védelmen és 10 méterről szörnyű lövést küld

A helvcnegyedszer .........      .
lenfél hatalmas küzdelmére jóformán ; 
egész ország sport közönsége megmozdult.

S lm (irányokban nem is szárnyalta ez 
lul a megelőző küzdelmeket, az azon
ban kétségtelen, hogy Ismét a szezon 
legnagyobb sportslkerét szolgáltatta — 

anyagiakban.
A jól megszervezett villamosközlekedés

találkozó két ősi cl-
az

s 
az autók ezrei már az elömérkőzés idejére 
mintegy húszezer embert ontottak a pá
lyára, amely szokatlanul fegyelmezett volt 
ezúttal. Semmi különösebb rendbontás, 

még csak az obiigát derbypofon sem 
csattant cl, 

úgyhogy a nagyszámú rendőri kirendeltség
nek jóformán semmi dolga sem akadt. Nagy 
számmal jelent meg a hölgylársadalom is s 
hogy divalrevü nem lelt a nagy felvonulás
ból, az pusztán csak az esőre hajló, de na
gyon enyhe őszi időn múlott.

Klug Frigyes bíró sípjelére a következő ősz- 
azcállitásbnn álltuk porondra a csapatok:

Hungária: Újvári — Mandl, Nagy — Klé- 
ber, Wéber, Sebess — Varga, Barátky, 

Skvarek, Kalmár, Ticska.
Ferencváros: Anucl — Korányi, Papp — 
I.yka, Tural, Bcrkessy — Tiinzcr, Takács 

II, Toldi, Lázár, Kohut.
A Ferencváros indította cl a labdát, de 

első percek ideges, csapkodó momentumokkal 
teltek cl. Mindkét tábor tempózolt és hajrá
zott és ez a játékosokat azonnal erős iramra 

Az. 5. percben Kalmár nagy- 
hozta meg az első veszélyes

kényszcrilette.
stilíi támadása 
helyzetet.
^JTIcska Ívelt beadását Kalmár mesterien 

húzta le, közben átemelte a labdát a má
sik lábára s Irtózatos bombalövési kül
dött a zöld-fehér kapura, melyet Amsei 
csak nagy bravúr árán menthetett kor

nerra.

Szünetben
minden eddigivel ellentétben szinte ellentétben 
san fojtott a hangulat. Nincs tipp, nincs re
mény, csak negatívumok szállnak a levegőben: 
a Fradi nem bírja tovább az iramot... a Hun
gáriának döntetlen is elég volna...! Amikor 
kijönnek az átfésült játékosok, a Hungáriát 
fogadja nagyobb üdvözlés.

A második félidőt
a változatlanul felálló kék-fehérek kezdik. Tá
madnak s a Fradi lazán védekezik. Csöndes 
Tempózás, majd Lyka támadását Mandl sze
reli. Korányi leterili Skvarekel, a szabadrúgást 
Barátky lövi — Amseibe

Erős ferencvárosi támadások Indulnak:

majd Kárpáti II-vel csap össze. A budai center, 
half percekig sántít utána. Percek is alig tel- 
nek el, amikor Löwy és Avar kíméletlen 
összecsapását

botrány követi.
A rővidebbet Löwy húzza: ki kell vinni őt a 
pályáról, de ezzel egyidejűleg a biró mind a 
kettőt kiállítja.

A pályán néhány civil és rendőr intézkedik. 
Még szerencse, hogy a félidőnek vége van.

A második félidőre 10—10 játékossal áll ki 
mind a kél csapat. A Budai 11 a két Kárpáti
testvért hátravonja. A fekete-fehér csapat 'ke
ményen állja az újpesti rohamokat, de a 13-ik 
percben

Spitz áttöri a védelmet és bombalövését 
Fábián már nem tudja kivédeni.

2.0 az eredmény. Egy fault miatt a biró 
Czumpftot kiállítja: a hejyére Sztancsik mecv. 
A 20. percben

Borsányi labdája Spitz közvetítésével p.

Majd Ticska ofszájdról futott meg, de a taccs- 
biró elengedte. Közvetlen utána a biró nézett 
el a Ferencváros kárára egy kornert. Szép, 
változatos játék fejlődött ki. Néhány ferenc
városi támadás a 16-osig is eljutott, de ott a 
nagyszerű taktikai érzékkel játszó Mandl és 
Nagy minden alkalommal sikerrel parírozlak. 
A 13. percben Barátky éles lapos lövése süví
tett el a kapuléc mellett. Két perc múlva 
Mandl „hazaadása" tulerös volt, úgyhogy a 
labda kornerra jutott. A 19. percben Tűnczcr 
tisztára játszotta Takács II t, aki kitűnő hely 
zetben kapu fölé lőtt. Nagy helyzet volt! A kö
vetkező percben a Hungária ujabb kornert ért 
cl s Ticska veszélyes ívelését Amsei ugyancsuk 
kornerra voll kénytelen bokszolni a veszélye
sen befutó Skvarek elől. Ez utóbbi kornernál 
Wéber megsérült, kivittek, de pár perc múlva 
visszatéri. A 22. percben egy szabadrúgás után 
a negyedik korncrél rúgta a Hungária, de az 
is eredménytelen maradt. Röviddel utána for
mális ferencvárosi fölény alakult ki, amely 
egészen a fóli«lő végéig tartott. A 24. percben 
Kohut éles lapos beadása nz 6-ös vonalon sü
vített végig, de sem Takács II, sem Tanczer 
nem érte cl a labdát. Majd egy ujabb ferenc
városi támadásnál

Toldi meglökte Nagyol, aki estében a lab
dát a 16-<M,on belül kézzel magn előtt el
bokszolta. A Ferencváros hívei 11-cst rek
lamállak, azonbnn a bíró nagyon helyesen 

Toldi faultját büntette.
A 33. és 40. percekben n zöld-fehérek ujabb 
komorral veszélyeztettek, de nz előbbit Nagy, 
az utóbbit pedig Wéber fejelte vissza a me
zőnybe. Közben az. cső megeredt, úgyhogy a 
közönség egy része fedél alá igyekezett mene
külni. A szitáló eső. bár nem tartott sokáig, az 
ólmos, komor felhők azonban szinte félelme
tes homályt varázsollak a pályára. Az utolsó 
percekben is a Ferencváros volt lendületben, 
azonban Kohut és Lázár clpaccolták n kedvező 
helyzetet, úgyhogy a félidő gól nélkül végző
dött. Az első félidő korneraránya 4:4 volt.

izzik a levegő... a Hungária viszonozza a-lá
togatást: Kalmár bombája Amseié. Három
perces Frndi-nyomás után n 10. percben 
Varga—Ticska—Kalmár akcióból majdnem gól 
születik, de Amsei véd. Majd ismét Ticska ké
szít gólt elő — hiába, hogy utána Kohutot sze
relje Nagy kornerre, amely eredménytelen. 
Lélegzetállitóan heves most az iram. Pillana
tonként változik a helyzet, nincs pardon, nincs 
megállás. Az arcok pírban égnek, szaggatott, ■ 
ideges mozdulatok hasítanak a levegőbe.

Most érik n derby gyümölcse.
A védelmek mindkét oldalon 
munkában állnak. A 15. percben 
fordulat következik.

Takács átkígyózik két emberen,
Nagy áll vele szemben, testesei, Nagy nem 
tudja tartani Takácsot, ám közben megér
kezik Mandl. A kis Takács „ollóban" van, 
átesik Mandl kinyujtott lábán s a labda 
kornerre perdül. Klug biró szótlanul indul 
a kapufa mellé, a Hungária Játékosai kor- 
nerhez állnak fel. Huzavona, végül Klug a 
11-es pontra mutat s aztán hajthatatlan 
marad. A 11-est Tilnczer védlietetleniil be

lövi. 1:0!

szakadatlan 
végre döntő

már csak

uz ellenkező sarokba.
Amsei vetődik s újheggyel kornerra menti 

a biztos gólt.
Nagy szerencse! A Ferencváros ezután véde
lembe megy. A Hungária viszont erősiti az ira
mot s

a szakadatlan támadások közepette Ko
rányi a 16-oson csak kézzel tudja a labdát 
megállítani. A büntető-rúgáshoz Skvarek 
áll. Előtte fantasztikus gomolyagban jó
formán a mezőny minden embere ott to
long, tehát a lövés helyett oldalra passzol, 
amelyre Wéber fut s kapásból védhetetlen 

szép gólt lő. 1:1.
Irtózatos tombolás a nézőtéren, hiszen jófor
mán- már minden Iiungária-hivő elkönyvelte a 
mérkőzést. Az egyenlités után a Hungária ideg
ölő iramot diktál s teljesen beszorítja a Fe
rencvárost. A 44. percben ofszájdról engedik 
el a Hungária jobbszárnyát, de Varga lulhosz- 
szan szökteti magát és szerelik. Nincs is már 
említésre méltó esemény, a fáradt testekben a 
lélek is megtörött... Döntetlen — ez az igaz
ság.

Kornerarány 6:5 a Hungária javára.

Nem győzi idegekkel a meccs izgalmait
a Budai 11

Újpest—Budai 11 6:0 (1:0)
Hogy a budai csapat nincs berendezkedve 

két félidőre, azt a Hungária ellen lejátszott 
mérkőzés is megmutatta; az Újpest ellen vég
zett teljesítmény már csak megerősítette ezt a 
véleményt. Az első félidőben a budai védelem 
ellensúlyozni tudta Újpest rohamait. A félidő 
végén kitört botrány folyományaként mind a 
kél csapatot megcsonkította a bíró. A második 
félidő 38-ik percéig 3:0 volt nz eredmény Új
pest javára, tehát

hét perc alatt annyi gólt kapott a csapat, 
mint 83 perc alatt.

Nem gyöngcség volt ez, hanem tehetetlenség, 
gyámoltalanság. Ncin bizonyít ez egyebet, mint 
azt, hogy

a budnl csapat lelki kondíciója körül bajok 
vannak.

A hal gól tehát nem fejezi ki hűen a látottá-
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kát, mert a nagy gólarányu eredmény akkor 
alakult ki, amikor a budai csapat 
volt többé ellenfél.

Ettől függetlenül, Újpest föltétien 
ennek a mérkőzésnek és győzelme 
nalig sem volt kétséges. Az újpesti 
a közvetlen védelem és Borsányi nagy játéka 
már nz első félidőben sejltetnl engedte, hogy

Újpest csak fölényes győzelemmel fejezheti 
be a meccset.

Nagy érdeklődés előzte meg az Amerikából 
hazaiért egykori MTK-kapus:

Fábián Sándor
játékát. A meccs után, mint általános véleményt 
szögezhetjük le, hogy Fábián teljes mértékben 
megfelelt a várakozásoknak, ellenére a hat gól
nak, amelyekről ö tehet a legkevésbé. Amig a 
végzetes összeomlás be nem következeit, kitűnő 
játékot produkált Oláh, a két Kárpáti, Sztan- 
csik és Lyka.

A labda már az első percekben a budaiak 
kapujába került, de Spitz lesállása miatt a biró 
nem ítélt gólt. Az újpesti fölényt csak a 16. 
percben váltotta fel egy túloldali támadás, de 
Czumpf egyéni akciója veszendőbe ment. Fogl 
111. felszabadító ruzása a fedezetsor közvetí
tésével Spitzhez kerül és

a 25-lk percben az újpesti csatár gólja 
védhctetlcnUI kerül Fábián kapujába.

A játék ezután eldurvul. Oláh kezdi a kímé
letlen játékot: legázoljn Kövest. A biró 
követte cl az egyetlen hibát, hogy ezt 
torolta ki Hőképpen meg. Kövest kiviszik a pá
lyáról és csak 8 perc múlva kerül vissza. A 
reváns természetesen nem marnd el. Avar előbb 
Fábiánt fautolja cl meglehetősen kíméletlenül,

már nem

ura volt 
egy pilla- 
balszárny,

ott
nem

________ ÜLLŐI-ÚTI PÁLYA._______
Vasárnap, november 0-én, d. n. 2 órakor:

Ferencuáros-Ujpest
Előtte 12 órakor

III. kér. FC—Pécs-Bsranva
kettős I. osztályú llgabajnoki mérkőzés.

Szabóhoz kerül és a szélső lövése védhe- 
tctlenül Jut a hálóba.

A Budai 11 ezután fokozatosan összeroppan. 
A 38-ik perc a végső összeomlás perce.

P. Szabó feltartózhatatlanul száguld végig 
a pályán, pontos centerét Spitz kapásból 

bevágja.
A következő percben a budai csapat szépít

hetne az eredményen: Dudás gáncsa miatt 
tizenegyeshez jut, de

Steiner melé lövi a labdát. A következő 
percben P. Szabó már a túlsó kapu előtt 
van. Kicsalja Fábiánt a kapujából, üres 
kapuba rúg gólt. A tehetetlenül vergődő 
budai csapat, ellentállás nélkül, már csak 
nézi a hatodik gólt, amelyet újból P. 

Szabó juttat Fábián kapujába.
És ezzel már be is fejeződött a mérkőzés.

Pécs-Baranya elmenekült 
az utolsó helyről

Pécs-Baranya—Bástya 3:1 (3:0)
Pécs, november 2.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A Pécs-Baranya utóbbi szereplése alap
ján a meglepetés erejével hat szép győzelme a 
szegediek ellen. A hosszú vereségsorozat után 
végre szép győzelemmel engesztelte ki a pécsi 
csapat hálás közönségét, győzelemmel, amely 
után végre elkerült a dicstelen utolsó helyről.

A mérkőzés eredménye reális, 
különösen a Pécs-Baranyának az első félidőben 
mutatott játéka alapján. Szünet után már a 
Bástya is többször szóhoz jutott, de ekkor a 
pécsiek már csak védelmi játékot folytattak s 
még igy is

csak öngól révén tudott eredményes lenni 
a szegedi csapat!

A játék erős, rámenős volt, szépség tekinte
tében azonban az első félidő magasan a II. 
fölött állott. A Pécs-Baranyából kitűnő volt 
Krebsz, Sztrakovics és Halas. A Bás'tyából a 
gólok ellenére is jó volt Benedn, azután Emődi, 
Tóth, Korányi II. és Szedlacsek.

Már a 9. percben gólt ért el a Pécs-Baranya 
Halas révén, de a biró lesállás cimen anullálta.

A 13 percben azután megszületett az érvé
nyes gól is.

Sztrakovics előreadta a labdát Kovácsnak, 
aki ivelten Halashoz adta, tőle Kocsishoz 

került, aki a hálóba lőtte. (1:0)
Három perc múlva ujabb gólnak tapsolhat

tak a pécsiek.
Kocsis átadásából ugyanis Kautzky a jobb 
felső sarokba védhetetlen gólt lőtl. (2:0)

A két gyors gólra magúhoz tért a Bástya, 
néhány formás támadást is vezetett, de a csa
társor tudománya a kapu előtt csődöt mondott.

A 34. percben esett azután a félidő utolsó 
gólja.

Kovács beadását Halas fogta és a jobb 
felső sarokba lőtte. (3:0)

Szünet után a Bástya lépett fel támadólag. 
Sikerült is megzavarniok a pécsi védelmet és

Bors, aki eddig kifogástalan volt, elvesz
tette a fejét, hálraadott, de oly erősen, 
hogy Jandala kezéből a kapuba pattant a 

labda. (3:1)
A gól után mezőnyjáték következett, majd 

Krebsz derékrándulása folytán átcsoportosított 
csapattal játszott a Pécs-Baranya. A Bástya 
erősen belefeküdt a játékba, de eredményt 
nem tudott elérni: Jandala mindent védett.

Békés pontosztozkodás 
a Béke-utcában

Bocskay—Vasas 1:1 (0:0)
Angyalföld uj .,stndion"-jánnk második baj*  

noki mérkőzésén roskadósig megteltek a „Iri*  
bűnök". Bár nz angyalföldi emberpalántái 
inkább a kerítés tetejéről, vagy ennek győri 
megtelte után a távirópóznákról szemléltél 
nagy kitartással a meccset,' mégis jutott minf 
egy 3000 ember a pályára is.

Á mérkőzés nagyobb érdeklődést is megérd*  
mclt volna, mert
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Ur sokat rontott a játékon a esussos, r.itadós
talaj.

A Bocskay mcgérdrm.llr , —ő.
.elmet!

A Játék nagyrétében fölényben nőit , a 
pompásan Jálssö Teleky veíérletével .ok szép 
támadást veretett a csatársora. A Bocskav Ira- 
Kikuma áronban, hogy éppen okkor kapta a 
kiegyenlítő gólt, amikor a legnagyobb fólény-

A Vasast már az első percekben meghendi- 
kepel.e Jeekl lábrándulása, de játéka míg Igy 
Is a szokott sablonos, da eredménytelen volt

As első percek Bocskay fölényben lelnek el 
* * 11. percben csak a szerencse menti meg a 
Vasas kaput a góltól: Moóré szabadrúgására 
Bereelky kifut, de Teleky elfejeli elóle a lab
dát. e mór-mór o kapupa jut, amikor a befuló 
Szemere pont a kapuuonalnúl kirúgja. A Bocs-

A Kispest és a III. kerület megmentett egy-egy 
bajnoki pontot

Kispest—III, kér. FC 3:3 (0:0)

kay fölényt a Vasas esak lefutásokkal szakítja 
meg s a hátralévő időben mindkét csapat több 
gólhelyzetet szalaszt el.

Szünet után ismét a Bocskav támad s már az 
első percekben gólt érhetne el, de Bobák Be- 
reczky kezébe lő. A 16. percben azonban mégis 
megszületik a Bocskay vezető gólja.

Markos lefut a kornervonallg, kicselezi 
Boltiért, beadását Teleky szépen Vincze 
elé fejeli, aki kapásból félmagas gólt lő. (1:0)
Ezután is inkább a debreceni csapat van 

frontban s a Vasas csak a 16-ig jut el, vagy a
oó Buda*  ment az utolsó pillanatban. A
38-Ik percben azonban véletlenül kiegyenlített 
a Vasas.

A Jobbszélre kiment Brunecker kiugrott, a
16-os szélén elesett, nz őt szerelő Fejér lá
bában s « bíró 11-est Ítélt. A büntető rú

gást Stanezl belőtte 
es ezzel n Vasas közönségének nagy örömére 
döntetlenné tette a mérkőzést.

méteres távon rendezte mezei tömegverse- 
nyél.

A versenyben 17 kezdő atléta indult. 1. Tcller 
Béla 14 p 20 mp, 2. Gyuha József 14 p 35 mp, 
3 Sznlny József 14 p 40 mp.

A MOVE OTE és a Soroksári AC • BBTE 
sporttelepén atlétikai versenyt rendezett. 

Az eredmények a következők?
Magasugrás: 1. Csik (OTE) 170 cm. 100 méte

ren síkfutás: 1. Valentin (SAC) 11.3 mp. Suly
dobás: Osztermann (OTE) 12.26 m. 400 méteres 
síkfutás: 1. Valentin (SAC) 53.2 mp. Diszkosz- 
vetés' 1. Herr (SAC) 35.50 m. Távolugrás: 1. 
Valentin (SAC) 635 cm. Hármasugrás: 1. Gön
dör (OTE) 13.04 ni. Gerelyvetés: 1. Csik (OTE) 
43.40 m. 5000 méteres síkfutás: 1. Hevele (SAC) 
16 p. 14.4 mp.

AZ FTC IFJÚSÁGI ÉS SZENIOR ATLÉTIKAI 
VERSENYE.

Az FTC elhalasztott ifjúsági és szenior atlé
tikai versenvét szombaton délután bonyolítot
ták le az (illői úti pályán, ahol egyúttal az 
elmard! klubbajnoki számokat is lebonyolítot
ták. A 400 méteres gátfutás klubbajnokságá
ban Kováesy Gyula győzött 58.4 másodperces 
Idővel, mig a magasugrás klubbajnoka Piros 
lett 170 centiméteres eredménnyel.

A 4X/500 méteres II. oszt, szenior staféta
futásban az UTE (Sugár—Kramer—Szangelt*  
—Lciehtng) csapata lelt az első 18 perc 11.6 
másodperces idővel az FTC és az OTE csapat*  
előtt, inig az /. osztályú 4^(1500 méteres ifju
sági staféta futásban az FTC (Sleiner, Müller,

A Kispesten lejátszott mérkőzés izgalmas és 
érdekes momentumokban bővelkedett. Az ered
mény hü kifejezője az erőviszonyoknak. A Kis
pest időközönként lelkesebben támadott ellen
felénél és csatárainak a góllövésben is szeren
cséje volt. Az óbudai csapat nz eddigi mérkő
zéseinél valamivel gyengébben játszott, áll ez 
különösen a csatáraira, akik a masszív kispesti 
védelemmel szemben puhának bizonyultak. 
Mindkét csapatban különösen a védelem és a 
balszélső játszott jól, de a győzelmet egyik csa
pat sem érdemelte volna meg. Az első negyed
órában a helyi csapat volt fölényben, amikor is 
Harmath egy kapu előtti jó helyzetet kiakná
zatlanul hagyott. A 20. perctől az óbudaiak több 
veszélyes támadást vezettek és néhány gólhely
zetet hagytak kiaknázatlanul. Szünet után a III. 
kerületiek erős oíTenziváha kezdtek, aminek 
már az 5. percben meg volt az eredménye, ami
kor is

Fekete beadása Császárról Lutz II. elé pat
tant, aki a labdát a hálóba küldte (0:1).

A kiegyenlítés nem sokáig váratott magára, 
mert 4 perc múlva

Stelner szép akció után védhetetlcn gólt 
lőtt (1:1).

Akispesti támadások ellenére ismét az óbudaiak 
jutottak vezetéshez, minthogy a 16. percben 
Zilahy gyenge lövését Dénes az előtte álló Pa- 
colay miatt elnézte, ugy hogy

a labda a hálóba került (1:2).
A 18. percben Drössler beadásából Zilahy újabb 
gólt lőtt (1:3). A gyorsan kapott két gól tüze
sebb játékra késztette a kispesti együttest, ami
nek az lett a következménye, hogy már a kö
vetkező percben Fürstner váratlan gólt lőtt 
(2:3). A Kispest tovább támadott és a 24. perc
ben nagy kavarodás után Sleiner révén sikerült 
kiegyenlítenie (3:3). A mérkőzés végéig mindkét 
csapat emberfeletti módon küzdött n győztes 
gólért, azonban a nagyszerűen dolgozó védel
mek meghiusitotlák a további eredményt.

nagyon jutányos 
ajánlataink :

Női Kabát- is töríl-
..........OltöngKclmáK ...

130 om <7.ótes finom 
tiecta gyapjú

1280

A Sabária „betörése" 
nem sikerült 

Nemzeti—Sabária 2:1 (0:0) 
Szombaton játszotta le a két csapat a Mille

náris pályán a bajnoki mérkőzését. 4000 főnyi 
közönség elölt. Az ősszel jól szerepelt szom
bathelyiek győzelmük esetén pillanatnyilag a 
lista élére kerültek volna. Az első félidőben 
egyenlő erők küzdelmét mutatta a meccs képe, 
a másodikban a Nemzeti lényegesen jobb volt 
s az utolsó percek visszaesésétől eltekintve 
fölényben tudót-’ .maradni, úgyhogy végered
ményben megérdemelten könyvelte el a maga 
részére a két pontot.

Az első félidőben változatos, de gyenge ní
vón mozgó játék folyt. A nehéz, homokos ta
lajon egyik csapat sem tudott kvalitásainak 
megfelelőt nyújtani. A 14-lk percben a sze
rencse mentette meg Gallina kapuját a góltól. 
Majd három Nemzeti korner után két Sabória- 
korner volt az egyedüli feljegyezni való. Szü
net után a Nemzeti fokozatosan fölénybe ke
rült. Már J

a 2-ik percpen Rázsó ügyes beadására 
Weinhardt kifutott, a kapu üresen maradt 

s Vadas megszerezte a vezetést (1:0).
A Nemzeti támadások állandósultak ezután. A 
20-ik percben Bihámy gólját ofszáid elmén ér
vénytelenítette dr. Juhász biró. A 35-ik percben 
ismét Rázsó rutinjára volt szükség, hogy újabb 
gól legyen.

A Jól iveit beadást Czélényl fejelte a ka
puba. (2:0)

Ekkor a Sabária olyan vehemens támadásba 
lendült, mintha most kezdődött volna a 
meccs.

A 42-lk percben egy kavarodást Iglódv ki
használva, besodorta a labdát a hálóba. 

(2:1)
De többre nem tellett az Idő miatt. Korner- 
arány 6:3 volt a Nemzeti javára.

A bajnokság állása

két meccs a papírformának megfelelően vég
ződött.

Attila—Rákospalota 6:0 (3:0).
Rákospalota csapata lekéste a vonalot, ami 

miatt a meccset csak egynegyed négy órakor 
kezdhették meg. A vendégcsapat nz első félidő
ben tiz emberrel játszott s félidőben nem tar
tottak szünetet, a meccs igy is sötétben ért 
véget. Mindvégig az Attila volt fölényben és 
Rudns (3), Hajós, Opata és Szabó góljaival 
aratta nagy győzelmét.

Somogy—Kossuth 8:1 (2:0). Kaposvárról 
■elcntlk: 1500 néző előtt játszották le ezt a 
fontos mérkőzést, amelynek legnagyobb ré
szében a játék hullámzó voWv n győzelmet a 
Somogy csatárai nagyobb határozottságának 
köszönheti. Az első félidő 18. percében Mik
lósai—Mészáros—Jakube-akcióból utóbbi a ki
futó kapus mellett szép fejesgóllal megszerezte 
a vezetést csapatának. A 38-ik percben a biró 
Konka miatt tt-cst ítélt, melyből Jakube a má
sodik gólt lőtte. Szünet után a 25. percben 
kapuelőtti kavarodásból Béres a Kossuth egyet
len gólját lőtte. A 32. percben Jakubc erős 
lövése a kapufáról pattant n hálóba. A győz
tes csapatban Pető. Joós, Mészáros és Jakube, a 
Kossuthban Wolff, Konka, Tim és Schuch 
volt jó.

Soroksár—Megyer 2:1 (1:1.
VÁC FC—Józsefváros 3:1 (2:0).
Turul—BAK TK 3:1 (2:0).
Maglód—Terézváros 7:1 (3:0).

A Postás vezet továbbra 
is az amatőröknél

4.90
1.50
-.65

fehér, imn . faggöímciaiain —. , —.45
Sj B cmbcriíscly e m 6ok-»ok maradókban P 1.60

oly d I R u h a b d r s o n u -t*"!  ®
|cordbórsongsrArt 210

• Japán fatóno Mrwny i>ongy®ia 6.50
...... CrepedeChlneNŐI I) 1U1 fi“’r.“p 14.

hét-hét mérkőzésen jutott tol.

1. Újpest 20:7 11 pont
2. Hungária 25:7 10
3. III. kerület 15:8 8
4. Sabaria 10:0 8
5. Ferencváros 11:5 7
6 .Bocskay 11:14 6
7. Vasas 8:12 5
8. Bástya 10:11 5
9. Nemzeti 7:10 5

10. Pécs-Baranya 0:2! 4
11.
12.

Kispest 
Budai 11

11:16
6:23

3
2

Valamennvl csapat hat mérkőzést játszott,
kivév a Sabariát és a Pécs-Baranyát, amely

A II. ligában a két vidéki 
bajnokaspiráns 

megkezdte külön verseny
futását

Kt amatőrök vasárnapi fordulóján az élen 
levő három csapatot idegenbe invitálták ellen
feleik. De mig a Postás és Törekvés részére ez 
sem jelentett akadályt, addig az UTE már 
mindkét pontot a BSZKRT-pályán hagyta.

2:1 (1:0) arányban szenvedett vereséget 
az UTE

s ezzel ugyancsak megingott a 2-ik hclve. A 
Postásnak nem jelentett nagyobb akadályt a 
fehérül! pálya: 3:0 (1:0) arányban fölénvesen 
győztek a BTC ellen, mig a Törekvés a ' Hun
gáriáit ról vitt két pontot Kőbányára: 3:1 (3:1) 
arányban győzve az MTK ellen.' A BSE Palo
tára utazott, hogy játsszon az URAK ellen, de 
a nagy utazásnak legalább meglett az ered
ménye, mert 5:3 (4:1) győzték le a honi 
csapatot.

Pontszerző napot rendezett a két utolsó 
csapat.

A Ferencvárost Vasutas 3:2 )2:1) arányban 
győzött a 33FC ellen, míg n BEAC végre szintén 
győzött, mégpedig 4:0 (3:0) arányban nngy 
fölénnyel az NMSE ellen. Egyetlen döntetlen 
eredmény volt az amatőröknél: ///. kér. TVE— 
FTC 3:3 (1:1).

i í kilón s*ll«rr*l  ... P 6.90
.... 5.50

NadrágftoniiHné 2.90
............  PiwainaőH őihj fUnetMl"*' ...... P

• Sdiicmliarisiiijo
Kötött mellény gffi

6.60

Szombaton a Somogy biztosan győzött a 
Kossuth ellen, mig riválisa, az Attila vasárnap 
féltucat góllal intézte el Rákospalotát

A két vidéki bajnokaspiráns tehát telje
sen kiugrott 

ás külön versenyben valószínűleg ».z egymás 
elleni meccsen dönti el az első és a második 
helv kérdését. A harmadik helyért a Turul és 
« BAK FC harcol, ugy látszik, a Turul kerül 
ki ebből a vlnskodásból, mivel éppen a tegnapi 
égymás elleni meccsük a Turul kétgólos győ
zelmét hozta. A Mágiád csapata kiadós győzel
met aratott a Terézváros ellen, míg a másik

Mielőtt az atlétika téli 
álomba merült volna ...

A mozgalmas és szép eredményekkel dicse
kedő atlétikai szezon utolsó eseményei zajlot
tak le vasárnap.

A Munkás Testedző Egyesület ■ Népliget
ben rendezte meg monstre futóversenyét, 

amelynek eredményei a következők;
2300 méteres futás: 1. Maver János 8 p 13 

mp, 2 Meisner Ferenc 8 p Í8 mp. 3. Sleiner 
Imre 8 p 22 mp. A versenynek 42 indulója volt 
.4 SOO méteres hölgy futásban Rózsa Magda 
győzött 3 p 22 mp-es Idővel Pocskievlc Ilona 
előtt, akinek az ideje 3 p 24 mp volt. A 3 
Reichné 3 p 42 mp-ccl Tizenkét induló.

A Vasai SC a Rákospatak mentén 3500

a lartóa, J4 mlnö«*gd  Menyes portörlő s
Mintákat és árjesvzéket 

készséggel küldünk. 
tasumamBMatssumM
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UUSTEIN-szabásmtnták 
a legújabb modellekből.

Hétfőn, Kaidén és Szerdán — csak erőn n 3 napon — eddii,i Jutányos áraink fentartdea mellett

darab női- vaav Wermsitnadrás 
vásárlásánál 3 darabol szolgálunk ki 

bármelyik minőségünkből.

f Habselyem, mllunós, mel'ó, téli bélolt- és trlkotnudrágok bolyhos, melog belsővel 1
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Vass, Magyar!) csapata győzött 18 p. 35.4 mp.- 
cd az MTE fölüli.

A II. oszt, helyből magasugrás ifjúsági ver- 
•enyt Somló (FTC) nyerte, Dombi (BBTE) és 
Sziklai (FTC) elől’

A MAC Ifjúsági versenye
A mull vasárnap elmaradt ifjúsági atlétikai 

versenyét rendezte meg vasárnap délután a 
MAC és ezzel az atlétikai pályaszezon vissza
vonhatatlanul véget ért. A verseny legkiemel
kedőbb eredményét Mészáros (MAC) érte el 
2:00.6 mp-es 800 méteres síkfutásával.

A tartalékok derbyiét 
a zöld-fehérek nyírték 

Ferencváros B.)—Hungária B.) 4:0 (1:0)
A Szövetségi Serleg küzdelme érdekes és 

nívós találkozóra adott alkalmat a két tarta
lék együttesnek. A Ferencváros a II. félidőben 
fölénybe került és megérdemelten győzött. A 
győztes csapatban Takács I., Obitz, Frőhlich 
és Magyar, a kék-fehéreknél a Senkcy—Ko
vács hátvédpór játszott jól. A vezető gólt a 
19. percben Magyar beadásából Frőhlich lőtte. 
Majd a szünet után MátéfTy, Frőhlich és Ma
gyar voltak a góllövők.

Komjádi Béla lemondott 
az alapítványi iedettuszoda 

vezetőségében viselt tisztségéről
A Margitszigeten épülő csodás feldett- 

u szóda immár tető alatt áll. És mia'att a 
tervező építész művészi elgondolása testet 
öltött, a sporttársadalom aggodalommal 
figyelte, hogy

a Komjádi Béla és n sajtó által kihar
colt gyönyörű sporllntézinény kormány
zásának előkészítése nem az eredeti in

tenció alapján történik.
Csak a nngy nyilvánosság lepődik meg te

hát a vasárnap este kirobbant szenzáción, 
hogy

Komjádi Béla kormánytanácsos, a 
MUSz iigyvczctő-alelnöke lemondott a 
fedettuszoda alapítványi igazgatósá
ban viselt fontos bizalmi tisztségéről.

A magyarázat kézenfekvő : Nem arat
hatja le senki más azt a termést, amelynek 
magját a magyar uszósport és annak vezére

Amikor a súlyos gazdasági nehézségekkel 
harcoló ország szörnyű erőfeszítések árán 
ifjúságának testi nevelése érdekében meg
teremtette ezt az intézményt, az volt az el
gondolás, hogy

ez a hajlék az uszósporté lesz.
Nem igy indul a dolog. A 16 tagú alapít

ványi igazgatóságban csak három hely ju
tott az uszósport legfelsőbb irányitó-ható- 
ságának. Már pedig

az uszósport aligha vállalhatja a fele
lősséget a fedettuszoda igazgatásából 

eredő hibákért.
Komjádi Be a elhatározása bizonyára ne

hezen érett meg. Az ö kikapcsolódása rend
kívül fájdalmas és súlyos következmények
kel járhat a testnevelés ügyére. De egyben 
gondolkodásra is késztet. Talán még nem 
késő.ültette cl.

Zombori Ödön győzött, Papp Lászlót lepontozták 
a stockholmi kecseszkecsken-versenyen

(A Hétfői Napló távirati jelentése.) A nem-1 telte a svéd Strömö-t.
zetközi szabadslilusu birkózóversnyen tegnap A nagyközépjqlyu versenyek során Johanson 
Zombory Ödön 13 p. 7 mp. ulán kétvállra fék-1 Ivor pontozással legyőzte Papp László drt.

Finálé... !
Útban az első osztrák bajnokság a — Középeurópai Kupában 

Rapid—Sparta 2:0 (1:0)
Prága, november 2.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefon
jelentése.) A Középeurópai Kupa elérkezett 
nz utolsó állomásához, ahova — amint tud
juk — magyar résztvevő nélkül érkezett cl. 
Kiesett mind a két magyar csapat, de ki
esett mind a két olasz is.

A flnalistók ezúttal az osztrák és a 
cseh csapatok közül rekrutálódtak, 
tehát a helyzet pontosan az ma Is, ami 

volt a startkor.
A Rapid és a Sparta állt egymással szemben 
nz értékes díjért, amelyet ezúttal — ha van 
papírforma — elsöizbcn az osztrákok sze
rezhetnek meg.

A sorsolás szerint ugyanis vasárnap a 
Bapidnak Prágába kellett utaznia, hogy az 
első mérkőzést lejátssza. Rckordközönség 
előtt, a Sparta pályáján, mintegy harminc

ezer néző jelenlétében folytatták le a mind
végig heves és izgalmas küzdelmet, amely 
végeredményben a Rapid sikerével végző
dött. Csalódtak a prágaiak, mert a Sparta 
ezúttal szokatlanul puhán, enerváltan és 
lélek nélkül küzdött, úgyhogy a Rapid min
den különösebb emóció nélkül könyvelhette 
el az értékes két gólt. A harc ezúttal a Rapid 
csatársora és a Sparta védelme között folyt. 
A félelmetes és lelkes bécsi iskolajáték már 
az első félidő 9. percében vezetéshez jut
tatta a bécsieket, amikor Lueff védhefetlen 
gólt lőtt. A második félidő tizenkettedik 
percében XVesselick végérvényesen bebizto
sította a tyécsi zöld-fehérek győzelmét.

A Sparta csapatában az öregedő Kada és 
Bielik kapus tűnt ki, mig a győztes csapat
ban a csatársor játszott elsőrangúan. A 
mérkőzést a dán Hansen vezette.

A külföld nagy 
boxolóeseményei

Zürichből jelentik: Helmuth Schlutz königs- 
bergi weltersulyu boxoló az olasz Longhival 
5 menet után döntetlenül végzett, mig a Ber
linben lakó Young Spears angol boxoló a fran
cia Wingcrontól 10 menet után pontozásos ve
reséget szenvedett.

Kölni tudósítónk jelenti, hogy Metzner lég- 
sulyu ökölvivóbajnok megvédte bajnoki címét 
Schaefferrel szemben, aki kihívta őt. A mérkő
zés döntetlenül végződött.

Providence-btm Joe Santo portugál ökölvivó
bajnok az amerikai Charles Cartert a harma
dik menetben kiütötte.

Negyvenezer néző 
a boroszlói német-norvég 

mérkőzésen
Németország—Norvégia 1:1 (0:0)

Boroszló, nov. 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Több, mint 40.CO0 ember koszorúja fonta 
körül a toroszlói futballpályát, a két nemzeti 
csapat vasárnapi találkozóján.

Kezdés után a német csapat volt a támadó 
fél, de a sikeresnek induló támadások csak a 
16-osig jutottak el s R. Hoffmann, Albrecht és 
Slrassburger lövései rendesen mellé mentek.

Szünet ulán is a német csapat támadott és a 
10 percben meg is szerezték a vezetést.

R. Hoffmann átadásából Ilankc öt méter
ről védhefetlen gólt lőtt (1:0).

Norvégia nem adta fel a küzdelmet és a 27. 
percben

Nlelsen kiegyenlített (1:1). 

NÉMETORSZÁG
Berlin: Herla—Preussen 4:0.
Nürnberg: I. FC Nürnberg—I'iirth 2:0, Spiel- 

vereinigung Fürlh—Bayernhof 3:2.
München: Bavern—Teutonia 8:3.

CSEHSZLOVÁKIA
Prága: Teplitzer FK—SK Kladno 2:2 (1:0), 

Nahod—Bohemians 2:0 (0:0), Kolin—Bratis- 
lava 2:2 (1:1).

FRANCIAORSZÁG
St. Malo: Cechie Kariin—St. Malo 4:0 (2:0). 
Monté Cnrlo: Meteor VIII. (Prága) — AS 

Monaco 1:1 (1:1).

JUGOSZLÁVIA
Spalato: Hajdúk—BSK 3:1 (0:1). Az országos 

bajnoki döntőmérkőzések sorón találkozott a 
két csapat. Ha a BSK győzőit volna, ugy való
színűleg a bajnoki címet is elnyerte volna, igy’ 
azonban a zágrábi Concördia került előtérbe.

Belgrádi Jugoszlávia—Slávia (Eszéki 5:0 (2:0) 
Sarajevo: Concordia (Zágráb)—Slavia (Sa

ra jevo 3:0 (2:0).
Egyéb mérkőzések:
Eszék: Gradjanski—Wiener SC 4:1 (3:0). A 

bécsi profik bemutatkozása nagy kudarccal vég
ződött.

Újvidék: Vojvodina—Gradjanski (Zágráb)
2:0 (1:0).

Szabadka: ZsAK—SMTC (1:0).
Zombor: ZsAK—Verbászi SC 3:1 (0:1), ZTK— 

Dulcis 1:0 (1:0).
Zenla: ZAC—Radnicski 4:1 (3:1).

Ausztria
Bécs. I. ligaeredmények: Admira—Austria 

3:0 (0:0), WAC—Vienna 1:1 (1:1). WSC—Slo- 
van 2:1 (0:0), Waeker—Floridsdorf 3:3 (1:1).

Ausztria—Németország munkásválogatott 6:2 
(5:1). Szombaton 3:1 (2:0) volt az eredmény.

2:1 (2:0), MAC—WHC 0:0, MAC hölgyek-* 
WAC hölgyek 0:0.

X Az FTC birkózói 12:7 arányban győztek 
Szegeden. Szegedről jelentik: Az FTC birkózói 
vasárnap Szegeden mérkőztek az MMTE-vel ét 
szép küzdelem után 12:7 arányban győztek. 
Eredmények. Légsuly: ördög (MMTE) győzött 
Fehér (FTC) ellen. — Pehelysúly: Tóth (MMTE) 
győzött, Kiss (FTC) ellen. — Könnyüsuly: Fe
hér II. j(FTC) győzött Kurucz (MMTE) ellen. —. 
Kisközepsuly: Csiszár (FTC) győzött Katona 
(MMTE) ellen. — Nagyközépsuly; Tunvoci 
(FTC) győzött Török (MMTE) ellen. — Nehéz
súly: Badó (FTC) győzött Kurucz I. (MMTE) 
ellen. Az est legszebb és legizgalmasabb niérkö. 
zése. A verseny után az FTC birkózói a sza- 
badstilusu birkózást mutatták be.

LÓSPORT
Botrány a vasárnapi 
megyeri versenyeken

Érdekes sporttal folytak le » vasárnapi me
gyeri versenyek. A Hadseregi sikverseny ered
ménye azonban nagy tüntetést váltott ki a kö
zönség részéből. Sokan ugyanis ugy látták, 
hogy Felhő Rózsi lovasa nem lovagolt kellő 
eréllyel istállótársa Oktalan ellen s ezért füty- 
lyökkcl és nagy lármával tüntetett Felhő Rózsi 
lovasa ellen. Klasánszky főhadnagyot a mázsa
házhoz visszajővén néhányan sértőszavakkal 
illették, aki idegességében a közönség közé lova
golt. A botránynak a rendőrség közbelépése ve
tett végett, s az incidens hamarosan elsimult. Á 
részletes eredmény a következő:

I. FUTAM: 1. Szegedi vonatosztag Fullgula 
(3) Singer, 2. Szorgalmas (2) Fetting, 3. Pandúr 
(114) Frosch. Fm.: Severina, Durazzo. 214 h« 
10 h. Tol.: 10: 58. 29. 16. — II. FUTAM: 1. Mr, 
Corncr Fcldherr (2%) Balázs J. II, 2. Kucikóka 
(6) Hujber. 3. Olcsó Jancsi (6) Patzák. Fm.: 
Fontaine. Szikra, P.ege, Csokor, Mccies, Fuvo
lás. Detektív, Lucretia. 14 h. 2% h. Tót.: 10:49, 
20, 21. 23. — III. FUTAM: 1. Mélik A. Granada 
18:10 reá) Kovács M.. 2. Ki tudja? (214) Fetting, 
3. Satinette (3) Singer. Fm.: Da capo, öreg 
Signora, Fürt, Bakter, Délibáb. Háromnegyed
hosszal, öthosszal. Tót.: 10:20, 12, 13, 13. — 
IV. FUTAM: 1. Árpád huszárok Oktalan (8) 
Muhr, 2. Felhő Rózsi (114) Klasánszky, 3. Ara- 
belle (4) Fiath. Fm.: Szinusz, Fogj meg. 2 h- 
3 h. Tót.: 10:126, 33. 18. — V. FUTAM: 1. Ber
csényi tüzérek Baksis (10) Hujber, 2. Kirgiz (3)' 
Tellschik, 3. Mirabelle (2) Rózsa. Fm.: Madár, 
Tudós, Harangvirág, Jagnjilo, Porto, Promise, 
Fátyolos, Bakflsch. HárOmncgvcd, ötnegyed h. 
Tót.: 10:306, 46, 20, 20. — VI. FUTAM:'1. dr. 
Hódi R- Emlék (3) Hujber, 2. Pici (l'A) Csap
iár, 3. Volhynia (6) Teltschik. Fm.: Táblabiró, 
Párduc, Bahszi, Tallv-hó, Pimpóka, Platán, 
Forgatag, Kötele, Turkana, Sohase, Maxima, 
Ritkaság, Miami, Toborzó. Nyakh. ’/< h. Tót’,: 
10:61, 19, 14, 17. — VII. FUTAM: 1. Mr. John 
Tamarlsk (5) Teltschik, 2. Szomszédasszony (4) 
Kizelka, 3. Bohóc (4) Hála. Fm.: Billikom, Vig- 
legény, Takaros, Alhambra, Frau Wundcrlich, 
Szanálás, Hetykeleány, Mac Donald. Fejhossz., 
3H h. Tót.: 10:79, 23, 18, 29.

Mindössze ezer néző volt kiváncsi 
a Ripensia bemutatkozására 

A jövő vasárnapra Táncost Temesvárra várják
Temesvár, nov. 2.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 
ti'se.) Hosszú előkészületek ulán végre a Ripen- 
sie összetákolt csapnia bemutatkozott Temesvár 
közönsége elöli. Azonban a sok hű-hó ulán Ugy- 
látszik nem váltott ki nagyobb izgalmai az 
utolsó percben Összeállított csapat, amennyiben 
mindössze

alig ezer néző volt kiváncsi az újszülött 
proflcgyeslllelre.

A Ripensia ellenfele nz Aradi MTE és a Glória 
CFR kombinált együttese volt, melyet

a Ripensia nagyon gyenge nívójú játék után 
3:2 (2:1) arányban legyőzöl.

A Ripensia összeállítása a következő volt; Zom 
bary. Czakó I. Czakó II. Hrehus. Stcfán, Csal
lak, C.ardc. Dohait, Semart:, Zcmler (Szemes), 
Kovács. A második félidőben a Kinizsi régi hát
védje, Hoksáry is játszott. A csapatból egyedül 
Schmart: játéka elégített ki, mig Zcmler telje
sen csődöt mondott.

A jövő vasár napra Tánczost feltétlenül 
várják, 

úgyszintén Vctzer és Vogl szereplésére is számí
tanak a bécsi Austria ellen. A Ripcnsiának je
lenleg csupán luit szerződtetett játékosa vnn:

Zombory, Chrehus, Csodák, Schwartz, Dobay és 
Zcmler.

Magyar hokkicsapat 
győzelme Bécsben

Bécs, nov. 2.
(A Héfől Napló tudósítójának telefonjelen

tése. ) Az osztrák fővárosban vendégszerepelt 
BHC csapata vasárnap erős játék után 1:0 (0:0) 
arányban megérdemelt győzelmet aratott a 
Hakoah fölött. Az egyetlen, egyben győztes gólt 
Berényi ütötte.

A vasárnapi mérkőzésen a BHC 3:1 (2:0) 
arányban kikapott a Vereinigung fiir Ballspiel 
Clubtól. A bécsiek góljait Kiss (2) és Gombos, 
a budapesti csapat gólját Behonitz ütötte.

X Az FTC. boxgárdájn vasárnap R:3 arányban 
győzött Kolozsváron. Márton (FTC) győzött 
Biró ellen. Bükkös (Kolozsvár) győzött Hor
váth (FTC) ellen, PálfTv (Kolozsvár) győzött 
Ecscgi (FTC) ellen és Szélessel (FTC) szemben 
Darolczy feladta a küzdelmet.

(gsináitasson roagáoak dunnáidnál DOhelvDaplam, 
mert er. melegebb, könnyebb és egészségesebb 
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X Németh Jamcsz kézilabdacsapata kika
pott. Szombaton délután kézilabda propa
ganda-mérkőzések voltak a Postások régi ló
versenytéri pályáján. A férflesapatok mérkőzé
sén résztvett Németh Jámesz az UTE váloga
tott vizipólőcsatára, aki azonban a vert me
zőnyben szerepelt. A Bóka Andor állal vezetett 
mérkőzésen az A) csapat 11:5 (5:1) arányban 
verte a B) csapatot, de az utóbbi góljaiból a 
vizipóló-gólrckorder mindössze egyet dobott. 
Előzőleg a női csapatok játszottak és ezen a 
meócsen mindössze egy 2:1 (2:0) eredmény 
alakult ki. A propaganda-mérkőzéseket néhány 
száz főnyi közönség nézte végig.

X Jugoszlávia ligarendszerre tér át. Belgrád 
ból jelentik: Vasárnap óriási érdeklődés mel
lett tartollák meg az alszövelségközi konferen
ciái, mely a november 23-án Zágrábban meg
tartandó évi közgyűlést volt hivatva előkészí
teni. A közgyűlésnek ugyanis egyik fontos 
programpontja lesz a ligarendszerre való átté
rés, melyet már a tavaszi szezon folyamán 
életbeléptetnek. A terv szerint Jugoszlávia 
10—12 legjobb csapatát egv ligába óhajtják 
tömöríteni, ami állal nagy nivóemelkedést re
mélnek elérni.

X A Hungária különvonatot Indít Szombat
helyre. November 9-én Szombathelyen kerül 
sorra a Sabaria—Hungária mérkőzés, melyre « 
Hungária különvonatot indít. Jelentkezni c.ü- 
törtökön estig lehel az MTK klubhelyiségében 
(Andrássy-ut 25), naponként délután 5—8 óra 
kötőit. Á különvonat vasárnap reggel félnyolc 
órakor indul s még aznap este II órakor érke
zik vissza a fővárosba. A vonatjegy ára pálya
belépővel együtt 18 pengő.

X Nemzetközi gyephokkl-mérkőzésck. A 
kettős ünnepen három bécsi vendégcsapat is 
szerepelt Budapesten. Az eredmények a követ
kezők’ WAC hölgvcsnpal—AHC hölgvcsapal 
3:2 (1:0. WHC—AHC. H.0, WAC—MHC 1:0
(0:0). Az cgvellcn gólt Oppenhcim ütötte sza
bálytalan helyseiből. Vasárnap: WAC—MHC

Tőzeggel kevert príma tiszta fekal- 

trágyát 
valamint az összes másnemű marhairágyákat waggono'*-  
bán és fuvarokban szjlllt log|utányoaabban: 

miTTELfflAHn GEZfi
Tel. J. 324—28. Vili., Aggtelnkl-u. 2/A.

Bécsi versenyek
I. FUTAM: 1. Kamerád (51 Balog. 2. Bősen- 

cavalier (3) Müller, 3. Führ wahr (114) Schej
bal. Fm.: Siess, Ralo, Arabian, Pretty Molly. Két 
h.» % h. Tót.: 10:81, 13, 13, 11. — II. FUTAM: 
I. IJght Slar (214) Balog, 2. First Start (ltf) 
Schejbal, 3. Pan (5) Németh. Fm.: Franche, 
Morosan, Ronacher, Daphne, Ode, Griette, 
Dadla. 1 h., nyakh. Tót.: 10: 39, 14 .14, 25. —
III. FUTAM: 1. Perplcx (214) Anthoine. 2. Mo- 
sclwein (pari) Folis, 3. Red Dragon (5) Bre- 
gant Fm.: Sáfár, Lauson, Ulster Prinz, Lao- 
koon. Nyakh. 2 h. Tót.: 10:21, 11, 11, 13. --
IV. FUTAM: 1. Passat (2) Balog. 2. Marschall 
(10) Tóth B., 3. Perle (4) Schejbal Fm.: Lieb- 
ling, Nestor, Sámson Nordwind. Fejh. 2 h. 
Tót.: 10:25. 25, 20, 20, 17. — V. FUTAM: 1. 
Zsófi (314) Varga I., 2. Sugár (214) Weissen- 
gruber, 3. Wilhelmine (l’/«) Albrecht. Fm.: 
Deledda. Gabant. 5 h 8 h. Tol.: 10:39, 19. 27; 
VI. FUTAM: 1 Vermuth (4) Boyik. 2 Manett 
(8) Valentin. 3 Chestnut (214) Tuss. Fm.: Ja- 
wohl, Radim. Éva, Happy Lorse, Olympm. 
Dark Lőve. Scherry-flipp. Tune is money. 2 >4 
h. 1 h. Tót.: 10:48, 18. 32, 17. — VII. FUTAM: 
t. Vlasta (8) Rojik, 2. Volat (3) Szilágyi, 3. Ma
radion H (6) Szabó L II. Fm.: Erbprlnz. Beau- 
rivage. Buborék. Toddy, öreg Akác. HokobaL 
Dorado, Rusalka, Glühwürmclun, Piz Palu. 
2 h. Tol.: 10:90, 57. 22. 49.

Dr- FÉNYES
ver-, bőr- és nemi-betegeknek rendel egész nap
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A szerkesztésért és kiadásért felel:
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