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a vasárnapi választásodon meosommisitá Kuöarc árle a Kommunistádat ás 
Hitieráket - schober polgári pártia elörelürt, a szociámemodratád meg- 
tartotláKpoziciOjuhat- Becsben mandátumot se Kaptad starhembergák

Bécs, november 9.
(A Hétfői Napló kiküldött tudósítójának tele- 

fonjclentése.) Az osztrák főváros utcáin c"'k 
a házak oldalán virító piakáterdő múl; 
hogy ma van Ausztria nagy’ napja: az osztrák 
nép ma dönt jövendő sorsáról. Az utcákon egy
mást követik a páncélos riadőautók, a megerő
sített csendőrosztagok — a gumibotos rend
őröknek azonban nem akad dolguk, a szálas, 
megtermelt rendőrök ölhetett kézzel, moso
lyogva nézhetik: hogyan választ az osztrák 
főváros. A véres atrocitások várt sorozatú el
marad. a „gemütlich" osztrák főváros nem cá
folt rá régi jó hírére és mosolygó, nyugodt 
emberek szavaztak Bécs-és Ausztria nagy va
sárnapján.

A város a kora reggeli órákban megélénkült 
Az utcákon mindenütt a régi kép: hátizsákos, 
rövidnadrágos férfiak, ugyancsak hátizsákos 
asszonyokkal igyekeznek a villamosmegállók 
és a pályaudvarok irányában, hogy szokásos 
kirándulásaikat megtegyék vasárnap a hegyek 
közé. Ma mindössze annyi volt a különbség, 
hogy mielőtt vonatra szálltak volna, elmentek 
a szavazóhelyiség elé leszavazni

Reggel 7 órakor nyitották meg a bécsi 
Mavazóhelyiségekct

és a megnyitásra már kígyózó, hosszú sorban 
várakoztak az emberek.

Egymásután járultak az urna elé, hogy lead
ják voksaikat. Pártkülönbség nélkül, békésen 
beszélgetve várták, mig rájuk kerül a sor. Nem 
tettek különbséget miniszter és napszámos kö
zött. Seipel dr. prelúlus, volt kancellár például 
egyike a legkorábban szavazóknak, szintén jó 
ideig várakozott, amig az urna elé kerülhetett. 
A miniszterelnök és az államférfiak általában 
igen korán leszavaztak.

Ar elsők között volt Mlklas köztársasági 
elnök, aki a feleségével együtt szavazott le, 
őt nem sokkal később követte Vaugoin 

kancellár, majd Schober
A választási helyiségek előtt általában állan

dóan igen nagy tömegek tanyáznak. Bécs ezút
tal igyekezett eleget tenni választási kötelessé
geinek és szemmellálhatóan

a választóknak mintegy 80 százaléka le
szavazott.

A főváros egész lakossága az utcákon van. akik 
már leszavaztak, az újságok szerkesztőségei 
előtt tolonganak, hogy’ az első híreket minél 
hamarabb megkapják. Egyetlen sajnálatos inci
dense volt a mai bécsi választásnak. A harma
dik kerület egyik választási helyisége elölt egy 
idős uriasszony, akit ugylátszik nagyon feliz
gattak az események, várakozás közben hirte
len a *zlv (hez kapott, összeesett és mire a 
gyors orvosi segítség megérkezett, meghalt.

Délután 5 órakor az összes bécsi választó
helyiségben lezárták s szavazást, az urnákat 
lepecsételték és poslaautomobilokon n válasz
tási biztosok bevitték a központi helyiségbe, 
■hol azonnal megkezdődött a szavazatok össze- 
s záml álúsa.

Délután öt órakor 
általában nz összes osztrák vidéki városokban 
is megtörtént n szavazás lezárása és az osztrák 
telefon és távíró eltol n perctől kezdve úgy
szólván mór csak a választás eredményeinek 
közvclitését szolgálta.

A bécsi főpostn épületében rengeteg külföldi 
újságíró válla az ország minden részéből ér
kező híreket, közöttük

különösen sok angol, német és orosz 
riporter-

jeléöl annak, hogy a külföld lázas izgalommal

figyeli az osztrák választások kimenetelét.
A külföldi ujsagiiók nagy érdeklődéssel kisé

rik az eseményeket, autóik mindenütt ott lát
hatók. Nagy izgalommal pertraktálják azt az 
eseményt, hogy a mai bécsi választáson

egy HRbsburg-főbcreeg is az urnák elé 
járult,

hogy leadja a voksát. Lipót Szalvátor főherceg 
ez az első Habsburg, nki a monarchia össze
omlása óta szavazati jogát gyakorolja. Az idős 
főherceg a Favoritenstrasse egyik választási 
helyiségében teljesítette állampolgári kötelessé
gét és a nála érdeklődő újságírók előtt egy pil
lanatig sem tagadott, hogy ő bizony polgári 
pártra, még pedig

a Scliober-blokkra adta le a szavazatát.
Az első bécsi kerület, amely’nek szavazatait 

összeszámolták: a Lipótváros volt.
A Leopoldstadtban 

harmincezer ember szavazott le. Ezek közül 
húszezer szociáldemokratára, a többi szavazat 
pedig majdnem teljes egészében Schoberéknck 
jutott.

A második kerület, amely’nek választási cred- 
iményei köztudomásúak lettek,

Wienerneustadt
volt.

Itt 12.467 szavazat esett a szociáldemokra
tákra, szemben a keresztényszocialisták 4253 
szavazatával. A következő vidéki kerület (Stcyr). 
Itt 13.327 szavazatot adtak le. Ebből 7950-et 
kaplak a szociáldemokraták, 246ő-ot a keresz
tény-szocialisták. Ez a szám azért igen érdé-

A bécsi választások
Bécs, november 9.

Éjfélkor már majd valamennyi bécsi 
választókerület eredményei ismeretesek. A 
bécsi lapok különkiadásokban adják hírül 
az összes eredményeket.

Bécs városa hét választókerületben szava
zott. A végleges eredmények itt a követke
zők :

I. vál. kér. Szoc. dem.: 3 mandátum (volt 
3), Kér. szoc.: 2 niand. (v. 3), Schober-blokk 
1 mandátum.

II. vál. kér.: Szoc. dem.: 2 maiid, (v. 2), 
Kér. szoc.: 1 mand. (v. 2). A fennmaradt 
szavazatokból 2 töredékmandátum lesz.

III. vál. kér.: Szoc. dem.: 3 (v. 3), Kér. 
szoc.: 1 (v. 2). A fennmaradt szavazatokból 
1 töredékniandátum lesz.

IV. vál. kor.: Szoc. (leni.: 6 mand. (v. 7), 
Kér. szoc.: 1 (v. 2). A fennmaradt szavaza
tokból 2 töredékniandátum lesz

V. vál. kér.: Eredmény még 11 órakor 
nincs.

Bécs: 30 szociáldemokrata, 11 keresztény
szocialista, 4 Schober-párti

(A II. N. tud. tel. jei.) Éjjel 1 órakor: Kihirdették nz V. választókerület eddig még 
ismeretlen eredményeit. Eszerint a szociáldemokraták megtartották régi 5 mandátu
mukat, a keresztényszoclalistúk az eddigi 2 mandátum helyett csak egyet kaptak, míg 
egy mandátum sorsa töredékek miatt ismeretlen. A szavarateaedő bizottságok min
denütt befejezték a számlálás munkáját, ugy hogy most már körülbelül a töredék
mandátumok sorsa is eldől. Eszerint a szocialisták az eddigi 29 mandátumukkal szem
ben 30 mandátummal rendelkeznek nz osztrák fővárosbhn, a keresztény-szocialisták 11 
mandátum birtokosai lettek n 10 helyett és a most először szereplő Schoberék 4 mandá

tumot szereztek.

kos, mert a legutóbbi választáson több mint 
mégegyszer annyi voll az ö szavazataik száma. 
Stcvr városában a Schober-pinl is kapott 1277 
szavazatot, mig

a szélsőségesek, Hitlerek és a kommunis
ták nagyon elmaradtak.

Becsben nagy feltűnést kelteit a steyri vá
lasztási eredmény, mert az itt alakult képből 
ugy vélik, következtetni lehel az egész ország 
hangulatára. Objektív politikai körök általá
ban azt várják a szavazástól, hogy

a szociáldemokraták meg tudják tartani 
régi pozíciójukat

és körülbelül ugyanannyi szavazatra számi In
nak a keresztény-szocialisták is, akiket tudva- 
vően a Hcimtvchr józanabb rétege támogat. 
Meglepően szép pozícióra számit a Schober 
égisze alatt tömörült polgári blokk. A két szél
sőség:

a nemzeti szocialista párt, amely tudvalé
vőén Hitlert vallja vezéréül és a kom
munista párt n szavazatok töredékének lett 

csak a birtokosa.
A kora éjszakai órákban forrong az egész 

főváros. Mindenki az utcára tódul, a környék
beli vonatok ontják a lázns érdeklődőket és a 
rendőrök, akik egész nap tétlenül nézték a vá
lasztók nyugodt felvonulását, most alaposan 
dolgoznak, hogy a főbb útvonalak forgalmát a 
csoporlulások meg ne bénítsák. A telefon, táv- 
iró és rádió most már percenként ontja az 
ujabb és ujabb eredményeket.

végleges eredménye
VI. vál. kér.: Szoc. dem.: 4 (v. 4), Kér. 

szoc.: 1 (v. 3). Két töredékmandátiim.
VII. vál. kcr.: Szoc. dem.: 6 (v. fi), Kér. 

szoc.: 1 (v. 2). Két töredékmandátum.
Éjfélkor a bécsi és az Alsó-Aiiszlrlába ér

kező jelentésekből azt a következtetést lehe
tett levonni, hogy u keresztény-szocialista 
párt 49 százalékos vereséget szenvedett. A 
szociáldemokrata párt körülbelül hajszál
nyira megőrizte régi pozícióját. A Starhem- 
bergék Heimat-blokkja, a nemzeti szocialista 
Hltlcr-csoport és a kommunisták egyetlen 
mandátumot sem szereztek.

Igen érdekesek azok a jelentések, ame
lyek az osztrák kathollclzmus főfészkébői: 
Salzburgból érkéz lek. Itt a szocialisták ve
zetnek és ami a legérdekesebb, a Schober- 
blokk aránytalanul több szavazatot kapott, 
mint a kcresztényszocialislák. Vorarlbcrg- 
íjrn a keresztény szocialisták egy mandátu
mot vesztettek, ezt a mandátumot Schoberék 
nyerték. A szociáldemokrata párt itt Is meg
tartotta régi pozícióját.

Bécsbcn sem Starhcinbergék, sem pedig 
n kommunisták egyetlen mandátumot nem 
szerezlek. Az eddigi adatok szerint bizo
nyos, hogy a szociáldemokrata vezérek, kü
lönösen dr. Olló Dauer, Leutner. az Arbeh 
ler Zeitung főszerkesztője, Förstncr, a 
Szakszervezeti Tanács elnöke és dr, 
Deutsch, a köztársaság! védőszövclség el
nöke, megtartották mandátumukat. Ugyan
csak bekerült a keresztényszoeiálisták kö
zül Seipel, Schmilz népjóléti miniszter^ 
ellenben kibukott Kicnböck volt miniszter.

Grazban, amely pedig a kercsztéyszo- 
ciallslák erős fellegvára, hiszen Ilintelen dr., 
a tartományi elnök is keresztény-szocialista 
— döntő fölénnyel vezetnek aszocláldcmok- 
raíúk. Felső Steyerben a kcrcsztényszociá- 
listák 30—35 százalékot veszítettek, míg a 
szociáldemokraták megőrizték régi pozíció
jukat. St. Pöltcnbcn megmaradt a 3 szo
ciáldemokrata mandátum, inig a kérész*  
tényszocinlislák 2 mandátumot vesztettek. 
Alsóansztrláhan vezetnek n fc eresz lé nyszo*  
clálislák, Fclső'Auszfrlában pedig egymás 
mellett haladnak a szociáldcmokrntlákkal.

Rassay érdekes cikke 
az osztrák választásokról

Bécs, november 9.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefón- 

jelentése.) A mai osztrák választásokkal 
kapcsolatban igen élénken kommentálták, 
a magyar liberálisok politikai vezérének: 
Rassay Károlynak cikket, amely a Neue 
Freie Presse vasárnapi számában jelent 
meg. Rassay cikkében Schober dr.-t

a parlamentáris gondolat clőharcosa- 
ként aposztrofálja

és rámulat arra, hogy ezen a választáson a 
polgári blokknak kell igen jelentősen gya
rapodnia. Mint polgári politikus, a magyar 
Nemzeti Szabadclvüpárt vezére, természete
sen Schober zászlajának győzelmét kívánja 
is. Schober ugyanis nemcsak Magyrország*  
nak jóbarátja, aki amellett van, hogy’ erő
sen ki kell építeni a baráti kapcsolatokat a 
két ország közölt, harcin régi clőharcosa a 
parlamentáris gondolatnak. A jobb és bal
oldali szélsőséges széthúzások között, ame
lyek Ausztriát összemorzsolússai fenyege
tik. ő a: arany középút.

Rassay cikkének további részében azt 
fejtegeti, hogy

ha Németországban uj választásokat 
rendelnének cl, véleménye szerint « 
Hitlcr-párt elveszítené szavazatainak 

nagy részét.
A hamburgi városi választások kimenetele 
megmutatta, hogy minden szélsőséges ki
lengés igen rövid lélegzetű és csak a pol
gári erők politikájában van kitartás. Ha a 
Schober-blokk Ausztriában jelentősen meg
erősödve kerül ki a választásokból, ugy 
minden bizonnyal

egy egészséges polgári és parlamentáris 
alapokon nyuvó koalíció lehetőségét 

fogja megteremteni.



2 HÉTFŐI NAPIÓ Budapest, mo november iá,

Magyar~cseh vámháboru 
küszöbén vagyunk

A csehszlovák kormány egymásután emeli fel 
a magyar termények vámját

Tudvalevőleg Csehszlovákiával kötőit keres- 
ke dél ml egyezményünk december 15-én lejár 
s a magyar kormány már több Ízben tett kí
sérletet nrrn. hogy megfelelő tárgyalások alap
ján a szerződés meghosszabbítlássák.

A csehszlovák kormány valahogyan ameriká- 
roll ebben a kérdésben, Úgyhogy mn már szá
molnunk kell azzal,

hogy december 15-ével megszűnik a kél 
állam kflzlllll egyezmény éa mindegyiknek 
azabud keze lesz a vámok megállapításá

nál.
Amint beavatott forrásból értesülünk, a mn- 

gyár kormány legutóbb újból rendes diplomá
ciai utón jegyzékkel fordult a csehszlovák kor
mányhoz és felajánlotta.

hogy hajlandó a lúrgyalásokat n kereske
delmi szerződés incgujltú«iírn vonatkozókig 
■ovember 20-lka köríti bármikor és bárhol 

megkezdeni.
A csehszlovák kormány erre a jegyzékre mind
eddig választ nem adóit és Igy most mór mnjd-i 
nem bizonyosnak látszik, hogy december 
/3-éorf vám/Ufboru lesz Magyarország ét Cseh
szlovákia közölt.

Minden jel arra múlni. hogy n csehszlovák 
kormány az ottani agrárpárt nyomása alatt 
ezt a vómháborut provokálni is akarja. Az ed
digi törvényes intézkedések, amelyekkel egy
másután emelik fel a különböző mezőgazdasági

A kormány a takarékosságot ugy 
képzeli, hogy nem a kiadásokat 

csökkenti, hanem az adókat emeli 
— mondotta Rassay Károly — A Nemzeti Szabadelvű 

Párt nagygyűlései
A Nemzeti Szabadelvű Párt vasárnap délelőtt 

négy helyen tartott nagygyűlést. Mindenütt 
nagy közönség jelent meg és lelkesen ünnepel
ték a pórt vezérét, Rassay Károlyt.

Délelőtt tizenegy órakor a Budai Vigadó ha
talmas termeiben Kabakovils József nyitotta 
meg nz ülést s utóna

RASSAY KÁROLY
szólalt fel, aki azzal kezdte beszédét, hogy a 
mai állapotok hasonlilannk azokhoz, amelye
ken 1918-ban ment keresztül ez az ország. Ak
kor is olyan kormányzati rendszer uralkodott, 
amelynek nem volt kapcsolnia n polgársággal, 
mint ma. Akkor Is olyan parlament működött, 
amelynek semminemű összefüggése sem volt 
a gyakorlati élettel, akárcsak most.

— A kormányon ülők — mondotta Rassay 
Károly — azzal védekeznek, hogy

a súlyos helyzetért nem ők a felelősek.
Hivatkozott Apponyi Albert grófnak vasár- 

mip megjelent nyilatkozatára, amelyben ő is 
azt n megállapítást teszi, hogy a mai viszonyok 
bekövetkezéséért a kormány csak huszszaza- 
1 ékbán felelős.

Ila elfogadnánk Is est a tételt, — folytatta 
Rassay — hogy a kormány felelőssége a 
mai viszonyokért csak húszszázalékos, ak
kor Is azt kell mondanom, hogy a mai 
Időkben, amikor a gazdasági válságot 
nynlcvnnsrázalékban világjelenségek okoz
zák, ni országnak nem lehet olyan kormá
nya, amely további huszszózalékkal tetézi 

ezt a válságot.
Beszélt ezután a különböző adóemelésekről 

s nicgáIliipilja■ hogy a kormány ugv képzeli 
el a luk nrékosságol.

hogy nem a közterheket eaUkkcntl. hanem 
az egész vonalon felemeli az államkincstár 

bevételeit.
Majd azzal fejezte be a lelkes helyeslésektől 

sűrűit megszakított beszédét, hogy a Szabad
elvű Párt szemben a klikkek politikájával és 
szemlton a nyers tömegek diktatórikus törek
véseivel. csak egy tételt ismer el: a munkának, 
a tanulásnak szabadságát. Ebben a gondolat
ban kell minden polgárnak cgytná.sssul talál
koznia. hogv n választásokon győzelemre vi
gyék n Szabadelvű Pari lobogóját.

Utána Balkánul Kálmán, nz OMKE Igazga
tója a kereskedelem válságáról beszélt, majd 
Czeglédy Károly vlllamoakalnuz a dolgozó 
munkásság bizalmáról biztosította n pártot és 
Rassay Károlyt, Fűlöp Lajos elpészmcslcr a 
kisiparosok nevében jolcnleltc be csatlakozá
sát.

Kőbányán, a régi SÖrhAzban ugyancsak ha

Dohányzó, vidd magad!
A nikotin erős mérog, ar.lvnok, tüdőnek, 

kló 'rendszernek konok ellensótxo. Véde
kezünk ellene.

Vül-unínnxl tiofikban kapható már 
nlkoUnméntesltett doliőnygyArt- 
mAny. Válogat int Kedvenc cigarettáját 
és szivarját Is mentesítik a nkointól.

Cigarettájának szína barna, do ez no 
r.nvarin. mert r». n nikotinmentes.*  
tóm bizonyHékn.

Ize, Illat", aromája n régi, c«ek 

Qonűoiion eodszsdodra. szívjon Hlkotexet!

termények vámtarifáját, mind orra mutatnak, 
hogy a csehszlovák kormány fel is készült erre 
a uámháborura.

legutóbb tudvalevőleg felemelték a sertés 
vámját, száz kilogrammonként 46 esebko- 
ronávul és így természetesen versenyképte
lenné tették a magyar sertést odakinn.

Amig azonban az agrárpárt, mint a csehszlo- 
vák nemzetgyűlés legerősebb pártja, ilyen mó
don kényszeríti a csehszlovák kormányt arra, 
hogy minket lehetetlenné legyen mezőgazda
sági terményeinkkel a cseh piacokon, a textilo- 
sek is megmozdullak s ugyancsak nyomást 
akarnak gyakorolni a csehszlovák kormányra, 
nz agrárpárttal ellentétben, mert tisztában van
nak azzal, hoy vómháborn esetén egyetlenegy 
méter posztót sem tudnak elhelyezni Magyar 
országon. Nekünk ugsnnis jogunk van hetiltani 
minden behozatalt az. olyan országokból, ame- 
Ivekkel nincsen kereskedelmi egyezményünk. 
Kétségtelen, hogy a magyar kormány — 
amennyiben december 15-én beáll Csehszlová
kiával a szcrződésnólküll állapot — élni is fog 
ezzel a jogával

éa meg fogja tiltani mindennek a behoza
talát Csehszlovákiából.

Már pedig ez végzetes lenne a csehszlovák tex
tiliparra, amelynek még ma is egyik legjobb 
felvevőhelye és piaca Magyarország.

talmas tömeg gyűlt össze a Szabadelvű Póri 
ülésére, melyet Szegd Béla nyitott meg. Utána 
Halasi-Fischer Ödön, majd Rothauscr Béla be
széllek. közben megérkezett Rassay Károly, 
akit nagy lelkesedéssel fogadtak.

Alig kezdette meg beszédét, néhány szocia
lista Ifjúmunkás közboszólássnl akarta megza
varni a gyűlést, azonban Rassay Károly vála
sza a közboszólúsokra elnémitotla ezeket, az
zal, hogy kijelentette,

nem a szociáldemokraták ellen harcol, ha
nem a polgárságért küzd.

Majd ismertette a különböző községi üzemek 
működését s megállapította, hogy ezeknél az 
üzemeknél önzetlenül kell dolgoznia mindenki
nek, nem ugy, mint eddig, amikor az igazga
tósági tagok nagy tantiémeket állapítottak meg 
Önmaguknak. Majd azzal fejezte be nagyhatású 
beszédét, hogy ha a polgárság nem jön vele, 
abból nem származik reá katasztrófa, mert 
nem él sem az igazgatósági tantiémekből, sem 
a képviselői fizetéséből.

Megbukhat mint politikus, de mini dolgozó 
polgár megbukni nem fog.

A polgárságnak fel kell, ébrednie, szervezkednie 
kell. Mert ebben az országban a polgárság ol
dalán van a többség. Tízéves politikai műkö
dése alapján ha megbíznak benne, ha elég ge
rincesnek és becsületesnek tartják Sándor Pált, 
aki egy emberöltőt töttölt közéleti tisztességben 
és a demokrácia szolgálatában, akkor álljanak 
melléje.

Innen a Józsefvárosi Filmszínházba ment a 
Kálvária-térre Rassay Károly, ahol már tizen
egy óra óla rendkívül lelkes hangulatban folyt 
n Szabadelvű Párt gyűlése. Hajdtt Marcell be
széde utón Weillcr Ernő, Kflrmöczy Zoltán. Ka
rács Marcell, Balkányi Kálmán és Nagy Andor 
beszéltek.

Rassay Károly beszéde folyamán kijelentette, 
hogy nincs benne ellenérzés egyetlen baloldali 
pArilal sem. de. kénytelen volt levonni az el
múlt tiz esztendők tapasztalatait és tanulsá
gait. Kényelmesebb lelt volna, ha azt az utal 
választja, amit sok egykori kezdötársa válasz
tolt, amikor egyszerűen átsétált a kormány tá
borába. Ezt azonban megakadályozta Ízlése ós 
elvhiisége. De választhatta volna a másik ké
nyelmes utat Is. azt. hogy megmarad az ed
digi párfkeretben, mert azzal, hogy uj otthont 
épített magának, csak fáradtságos munkát vál
lalt.

Az a célja, hogy megsiervezze a polgársá
got, hogy a főváros polgársága vlsszaue*  

reiM önrendelkezési jogát.

esy dologban más, nem árt az egész
ségé no A.

Bizalma kőszl lára épül: a Mitgv. kir. 
DohAnvjövedók ellenőrzi az automatikusan 
mlködö Mkotex-Ür.emet.

Nincs oka hitetlenkedni, nincs joga el- 
toguitna c lenni. Ne várja meg nz ldő», 
amikor már rc'vo, idegrendszere til
takozik n ulkoilu ellen. Addig pár
todon At a ulko iomo tea dói Anyámhoz, 
amíg nem késó. Tehát azonnal.

Rendkívül leszállítottam 
tiarisny aáraimat!
Megelőzve, ami még csak óbaj, hogy a ruházati cikkek árai 
olcsóbbak legyenek, máris rendkívül leszállítottam az árakat, 
amit alanti árjegyzékem mutat.

r' TjF» Bemberg- 
harisnyák

Finomszálú, hibamentes, ezüst jelzéssel _ ... _ ... 3.60
Finomszálú, hibamentes, arany jelzéssel____ _ ... 4.20
Középszálú, hibamentes, ezüst jelzéssel____ ... _ 3.—
Nehéz, extraminőség, arany jelzéssel ____ ..._____ 4.45
Finomszálú, ajournyillal, hibamentes, ezüst jelzéssel 3.90 
Flnomszálú, ajournyillal, hibamentes, arany jelzéssel 4.50

Viscosa anyagból, hibátlan 1 (in Óriási választék „Wimpassing" 
"e‘“n,‘r---- ' „ír gyártmányú sár- és hócipőkben.

Fábián József
I., KltlSZTINA-KÖRÚT 8-10. Postapalota mellett.

cr Fenti árak készpénzfizetés mellett értendők.

Délután négy órakor n svábhegyi Páll-jéle sedéssei fogadták Rassay Károlyt, aki ismer- 
vendéglőben tartott nagygyűlést a Nemzeti Sza- lelte a Szabadelvű Párt programját és csatlako- 
badclvii Párt, amelyen ugyancsak nagy lelke- zásra hívta fel a polgárságot.

Tihanyi Kálmán pilóta
tiszt feltalálta a pilóta

nélküli repülőgépet, 
amely vezető nélkül üldözi és pusztítja 

el az ellenséges repülőt
London, november 9.

F. A. de V. Robertson őrnagy, a kiváló 
katonai szakértő Írja a Manchester Quar- 
d ionban:

Tihanyi Kálmán Angliában élő volt ma
gyar tiszt pilótanélküli repülőgépet talált 
fel, amely egészen magárahagyatva, minden 
közvetlen vagy közvetett

vezetés nélkül felbocsátható ellenséges 
replilőgép ellen, 

ennek minden mozdulatát nyomon követi 
s ha bizonyos közelségébe jutott áldozatá
hoz, felrobbantja hatalmas robbanóanyag
rakományát.

Utaskabinja vagy alváza nem lévén, bár
mely bombavetőnél gyorsabban repülhet s 
véreb módjára üldözi prédáját, amely hiába 
változtatja irányát és magasságán az auto
matikus ellenség nem nyugszik addig, amig 
cl nem pusztította ellenfelét.

A mesés légi torpedót a repülőgép orrá

Gömbös Gyula beszélt a frontharcosok
A MOVE-bcn tömörült Országos Frontharcos 

Szövetség vasárnap délelőtt nagygyűlést rende
zett, amelyen a szövetség vezetőin kívül meg
jelent Gömbös Gvula honvédelmi miniszter is. 
A gyűlést

Borbóiy-Maczky Emil 
nyitotta meg.

Figyelmezteti a rombolókat és fclforgntó- 
knt — mondotta —, hogy az ország fronthar
cosai minden megmozdulásukat lehetetlenné 
fogják tenni. Ezután gróf Takách Tolván Jő- 
zsef tolmácsolta József királyi herceg üdvözletét 
és bejelentette, hogy a nagygyűlés táviratilag 
üdvözli Horthy Miklós kormányzót és József

Sikerért imádkozott a szinésznő 
- kigyulladt a szobája 

Utcai járókelők, hívták a tűzoltókat, akik eloltották 
a veszedelmesnek ígérkező szobatilzet

A Vígszínház premierközönsége. amely 
végiglapsolta a ..Fckele&záru cseresznye" 
premierjét, nem is tudta, hogy a darab 
egyik főszcrenlönöjc. F.őry Erzsi milyen ve
szedelmes kalandon ment át a premiert 
megelőző órákban

A fialni színésznő most lépett fel első 
ízben a Vígszínház szinradán és bemutat
kozásától ecész jövője függött. A fiatal szi
nésznő vallásos nevelésben részesült és a 
rremlor előtti nagy drukkjában margit- 
köruti lakásán imádkozott az esti sikerért.

Szent Antal képe előli gyertyát gyujtott 
és Szent Antal segifségét kérte esti fellépé
séhez. A délrlőtli főpróba és n premier 
előtti láz izgalmai annyira kimerítették, 
hogy az imádság után ledőlt egv karosszék

be ós ott elaludt. A gyertya pedig éged 
Szent Antal képe előtt, majd lassan ellob
banó lángja

nieftgyujtotta a kép rámáját. 
A tűz a függönyökre továbbterjed*.  
hogy a félig nyitott ablakon keresztül sűrűn 
gnmolygott a füst az utcára. Az utcai járó
kelők leltek figyelmesek i- szobatüzre, azon
nal értesitallék a házfelügyelőt, aki a máso
dik kerületi tüzőrség segítségét hivta. £ 
percek alatt' megjelent tűzoltók behatoltak 
az ájuldocó színésznő lakásába és a fűi” 
csakhamar elfojtották, mielőtt az nagyobb 
kárt okozhatott volt a.

Eőry Erzsi ilyen előzmények után kerül*  
a Vígszínházba, ahol az imádság, ügyiét’*’*’ 
megtelte a magáét: forró, tüzes sikere volh

U

gyártmányú sár- és hócipőkben

ban elhelyezeti, szabadon lebegő 
foto-clektrikus készülék kormányozza, 

amelyet az üldözendő ellenséges repülő
gépre Irányítanak, 

akárcsak egy közönséges fényképezőgépet 
s azután feleresztik a repülőgépet, amely
nek erős motora, két légcsava.a és egészen 
rendes kormányzókészüléke van.

Ha az üldözendő tárgy kiesik a foto-elek- 
trikus készülék központjából, villamos ára*  
mok újból a célpontra irányítják n kama
rái, amely viszont a repülőgép kormányzó
készülékét fordítja megfelelő irányba.

A gép akcióképcsségét nem befolyásol
ják rossz látási viszonyok, cső vagy 

illatfelhők.
Éjjel is használható és nz utolsó évtizedek 
legfontosabb aviatikái találmányának te« 
kiülhető. Békés célokra is szolgálhat, igy 
például elhárithatja az összeütközést a re
pülőgépek vagy a hajók, vonatok, esetleg 
autók között is.

gyűlésén
királyi herceget.

Időközben megérkezett
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter, front

harcos Jelvénnyel n gomblyukéban, 
a hallgatóság elé állott és háromnegyed órás 
beszédet mondott, amelyben biztosította ’ 
frontharcosokat a kormány mindenkori jóindu
latáról.

Tomboló taps fogadta a miniszter beszédét, 
amely után Kertész Elemér ügyvezető elnök be
számolt a frontharcos szövetség elmúlt évi 
munkájáról. A gyűlés után a frontharcosok ki
mentek a városligetbe és megkoszorúzták * 
Hősök emlékkövét.
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«z. ®R®nzétti mojzes Jánost 
eatasztottak meg Regöcén 5O-T5 százalékig

olcsóbban árusítom a felhalmozott szövet-, selyem- és mindenféle

az uj ciionzÉtta itejiuiseis — 
öan sissza akart

Nagybaracska, nov. 9.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefón- 

jelentése.) Vasárnap délután öt óra óta egy 
harmincegyévcs fiatalemberrel szaporodott 
meg az országgyűlési képviselők száma. 
Mojzes János dr. bajai ügyvéd, az ország
gyűlésnek ez az uj tagja, aki a Láng János 
lemondásával megüresedett nagybaracskai, 
vagyis régebbi nevén regőcei kerületben 
kapta meg a mandátumot, ellenzéki kisgazda 
programmal.

Mojzes János dr. egyszerű parasztcsalád
ból származó ember, édesapja földmives 
volt. Korán árvaságra jutett, mint árva 
gyermek.

nélkülözések között végezte iskoláit 
és fokról-fokra küzdötte fel magát, amig 
Baján és környékén közszeretetben álló ügy
véd lelt, most pedig a kerüld bizalma neki 
juttatta a mandátumai.

A regőcei kerület mandátumáért két je
lölt indult harcba:

Wild József
volt nemzetgyűlési képviselő, a Keresztény 
Gazdasági Párt hivatalos jelöltje, aki nagy 
apparátussal feküdt bele a választásokba, 
valamint

Mojzes János dr.,
aki párlonkivüli programmal lépett fel és 
népszerűségén kivül semmi más támogatása 
nem volt.

Wild József támogatására Haller István 
vezetésével több kereszténypárti képviselő 
iött a kerületbe. Haller \ult a választás ve 
zérkari főnöke. A képviselők és Wild korte
sei az autók egész seregével járták be a 
nagybaracskai kerület falvait.

Mojzes teljesen egyedül állt 
szemben a Keresztény Gazdasági Párt hi
vatalos jelöltjével, akinek érdekében meg
mozdult a terror is

Már szombaton az a hir 
'Jánoshoz, hogy

egyik bizalmi 
kocsmárostól

MaradéRoRat
Károly-körut 18. szám alatti áruházam

végleg megszűnik!
L',IOPBŰ »luet közön uonuli be Bétára 

Wiiű József az utolsó perc
topni, ne lenesen
guktól jöttek. Tiz perccel a választás meg
nyitása után Mojzesre 90 szavazatot adtak 
le, mikor Wild. Józsefre csak 10 esett. Már 
az elején fölényesen vezetett a Mojzes-párt 
a kerület hat községében, egyedül a német
ajkú Katymár község lakosai álltak szilár
dan Wild József mögött.

A választás különben nem volt túlságosan 
vehemens. A kerületnek 7300 szavazója van, 
de a jelek azt mutatták, hogy nagyon sokan 
tartózkodni fognak a szavazástól és ez a 
föltevés később be is igazolódott.

Délben 12 órakor
a választási központba érkezett jelentés sze
rint a szavazatok igy oszlottak meg:

Mojzcs János 1867
Wild József 798

Délután megélénkült a választás menete. 
Wild József szavazói csak gyéren jelent
keztek, ugy hogy délután

négy órára már eldőltnek lehetett tekin
teni a választás kimenetelét 

és biztosnak látszott, hogy Mojzes János 
győz.

Pontosan négy órakor kitűzték a válasz
tási zárórát. Ugyanekkor Ilire terjedt, hogy

Wild József bejelentette Belkti Tamás 
főispánnak, hogy vissza akar lépni. 

Közben azonban egyes községekben már le
zárták a szavazást es ez a törvények szerint 
lehetetlenné tette a visszalépést. A törvény 
ugyanis kimondja, hogy visszalépni csak 
akkor lehet, ha még egyik szavazatszedő 
helyen sem zárták le a szavazást. így azután ,

Wild József visszalépése törvényes for
mák között nem történt meg és a vissza
lépésre vonatkozó bejelentését nem te

kintik érvényesnek.
Délután öt órakor fejezték be a szavaza

tok összeszámlálását, amelyből kiderült, 
hogy a választókerület 7300 választójából 
csak 4951 adta le a szavazatát. A leadott 
1951 szavazatból Mojzcs Jánosra 3195 esett, 
mig Wild József csak 1956 szavazatot ka
pott és igy

Mojzcs János dr. 14.39 szavazattöbbség
gel a nagybaracskai kerület országgyű

lési képviselője lett.
A kerületben mindenütt nagy lelkesedés

sel és örömmel fogadták az eredmény ki
hirdetését. Belku Tamás főispán, aki kiszállt 
Nagybaracskára,

este 10 órakor adta át Mojzes Jánosnak 
a mandátumot.

Az uj országgyűlési képviselő ezután fölült 
egy közönséges parasztszekérre és az ugyan
csak szekereken helyet foglaló híveinek a 
kíséretében

valóságos szekértáborrai vonult be 
Bajára.

Útközben mindenütt nagy éljenzéssel, lel
kesedéssel és kitörő örömmel üdvözölték. 
Baján este egy vendéglőben bankettet tar
tottak Mojzes János dr. tiszteletére. A ban
ketten az uj képviselő rövid beszédet mon-

Az egész árukészletet minden

mindenki
elfogadható áron árusítom. Hirdetésem valóságáról

meggyőződhet!

520Gyapjú sporiszövet
140 cui. széles _ _ ______ P

Eredeti 
angol szövetek 
fekete, sötétkék és mindenféle 
mintázott sziliekben. 150 cm 1 
széles, volt óra 1’ 38. — , most P i

Átmeneti és télikabátszövetek valódi 
angol és pr:ma minőségekben

Női divat- és sima 
szövetek 
több ezer méter, melyek ruhára 
kosztümre, kabátra alkalmasuk, P

Ondamoussa
gyönyörű színükben _ _  _ P

Kordbársony, brossé
nagy színválasztékban, volt ára
P 3.20, most____ ________ P

FehérnemUvásion —EO
pamut

érkezett Mojzcs

a
az

csákaljai 
italmérési

másik kocs- 
tnásik köz-

emberétől, 
megvonták 
engedélyt 

és ugyanerre a sorsra jutott egy 
maros bizalmi embere is. Egy 
ségben

a tanítónő leveleket Irt tanítványainak 
szüleihez Wild József érdekében.

Az izgalmasan induló választás azonban 
teljes rendben s nyugodtan folyt le. Nagy
baracskára nagyobb számú csendőrosztagot 
vezényeltek és a csendőröknek az volt az 
utasításuk, hogy minden tekintetben tapin-. 
tatosan járjanak el a rend fentartása érde
kében.

Vasárnap reggel már hat órakor talpon 
volt mind a két jelölt és velük együtt a kor
teseik is. Wild Józsefet Haller István és tár
sai sorra vitték a községeken, mig Mojzes 
János mellett egyedül Nagy László dr. kecs
keméti ügyvéd buzgólkodott, akinek a neve 
a Fáy István főispánnal történt afférból is
meretes.

A hét községből álló kerületben
reggel nyolckor nyitotta meg a szavazást 
Morvay római katolikus plébános, vá

lasztási elnök, 
aki nagy gonddal ügyelt a választás rend
jére és tisztaságára.

A választási elnök már a kora reggeli 
órákban kijelentette a Hétfői Napló munka
társának, hogy garanciát vállal a rendért.

Nyomban a választás megkezdése után 
már megmutatkozott Mojzes János népsze
rűségének fölénye. A nagybecskereki köz
ségháza előtt közel

száz Mojzes-pártl választó várakozott, 
mikor Wild választól még csak gyéren, 

egyesével szállingóztak.
Wildék mindent elkövettek, hogy választó 
kát hajszoljanak fel, Mojzesnek azonbnn 
nem is volt szüksége r.ire, a választói ma-

VI® SZÍ

A íó tündér

csütörtök iFeHBieszarü cseresznya 
A jó tündér11.

péntek

szombat Feüeieszaru cseresznye
18.

vasárnap

17. 
hétfő

dettuEz R8II a gmMet 
a.u. m 4 szent láng 
este 8 Fetoteszaru cseresznye 
FeKeisszaru cseresznye

24-

i-50U tói

350

Női kötöttkabát
és orosika gj-apjuböi. 4IA.50
volt ára P 19.80, most P U

9>79Férfi meliények
volt ára I’ 18. — , most _ _ P

Gyermek oroszkák 7.20
minden számban, tiszta gyapjúból P ■

Fér.'i zoknik —K/k
6ok ezer pár, gyapjú és flór P

Női harisnya p" -60
10.000 m. lilaűtlnn, tiszta rutnaseivem, 90-100 cm. széles, mnfi fi fin I 

s mi, minlézoH éi tüvQíSzlnaltbEn............. volt 7.50, IIIUjI fc.W g

Fleischmann áruház
BV., Károly-körut 18.

dőlt:
— En is árva gyermek voltam, — mon

dotta. — AIér zeni az árvaság keservét. ígé
rem, hogy gyámolitója cs apja leszek a ma
gyar parasztnak nagy-nagy árvaságában.

A Hétfői Napló munkatársa beszélgetett 
az uj képviselővel, aki ebben a pár szóban 
foglalta össze programját:

— A pro grammom igen egyszerű: dol
gozni akarok azoknnk a kis emberek
nek az érdekében, akikért eddig is dol
goztam. Független ellenzéki tagja aka
rok lenni a parlamentnek. Nem érde
kelnek a pártok és a frakciók. A pár
tokon fölül fogok állni és mindig csak 

a nép érdekében akarok működni.
A késő esti órákban az a hir terjedt el, 

hogy Wild állítólag mcgpdicionálja a vá
lasztást. Ez a hir azonban alighanem csak 
álhir, hiszen a választás a legnagyobb rend 
ben folyt le és

Wild Józsefnek semmi oka és tám
pontja sem lehet a peticionáláshoz.

Este, mikor a bajai vendéglőben öröm
ujjongással ünnepelték fényes győzelme I 
után az ellenzéki képviselőt, Wild József 
kíséretével együtt csöndben elhagyta a ke
rületet és visszautazott Budapestre.

n'ulmányozása után el is rendelte Balás 
Farkas Istenhcgyi-uli villájában a házkuta
tást. amelynek során egész sereg iratot fog
laltak le. A lefoglalt iratok Balás Farkas 
és Lukács József cselekedeteit világítják 
meg.

Olyan hírek terjedtek cl, hogy a rendőr
ség már befejezte az ügyben a kihallgatá
sokat és azért küldte út az iratokat az 
ügyészségre.

A kihallgatások befejezéséről azonban 
a valóságban még szó sincs. Balás Farkas 
felfolyamodást jelentett be a házkutatás és 
az iratok lefoglalása miatt, az iratokat te
hát a fel folyamodás elbírálása végett kel
lett a vádtanácshoz küldeni. A vádtanács 
döntése után a rendőrség folytatni fogja a 
Drafche-ügybcn a kihallgatásokat.

November végén 
utazik Berlinbe 

a miniszter elnök

A Drasche bűnvádi följelentése 
alapján házkutatást tartottak 
Balás Farkas építész lakásán

A rendőrség még nem fejezte be a kihallgatásokat
Multhcti számában elsőnek jelentette a

Hétfői Napló, hogy a Dtasche Téglagyár | és azt hangoztatta, hogy a bűnvádi föl- 
Rt. és volt vezérigazgatója, Lukács József 
között olyan sulvos ellentétek támadtak, 
hogy azoknak elbírálása a bűnvádi hatósá
gok elé került. Az iparvállalat igazgatósága 
hűtlen kezelés cimén

feljelentést tett a vezérigazgató ellen
A rendőrségen egész héten folyt a köz

gazdasági körökben nagy feltűnést kellő 
ügyben a nyomozás. Szondy rendőrkapi
tányhoz kerültek az iratok, aki nyomban 

kihallgatta Balás Farkas építészt és 
Lukács József volt vezérigazgatót.

Kihallgatták az ügyben szereplő többi sze
mélyeket is, annak tisztázása céljából, hogy 
van-e valami alapja az igazgatóság súlyos 
feljelentésének.

Az ügy középpontjában egy építkezés 
szerepel,

még pedig egy különleges téglaégető-ke- 
mence építkezése, amelyre Lukács József 
vezérigazgató adott megbízást egy buda
pesti építésznek. A részvénytársaság igaz
gatósága azt hangoztatja, hogv ez az épít
kezés túlságosan nagy költségekbe került 
és a vezérigazgató

nem hirdetett versenypályázatot
az építkezés lebonyolítására.

Ezzel szemben Lukács József vezérigaz
gató rendőrségi kihallgatása alkalmával 
előadta, hogy neki

korlátlan intézkedési joga volt,

jelentés csak azért történt, hogy a néki járó 
hatalmas összegű végkielégítés kiutalását 
elodázzák.

A kihallgatások alapján a rendőrség kérte 
büntetőtörvényszék vizsgálóbíróját, hogy 

rendeljen el házkutatást Balás Farkas 
lakásán, valamint épitészeti Irodájában 
Is foglalja le ott mindazokat az irato
kat, amelyek kapcsolatosak a Drascbe 

részére végzett építkezésekkel.
Szabó István vizsgálóbíró az iratok átta-

a

Mint lapunk más helyén jeleztük, a mi
niszterelnök november hé) végén Berlinbe 
utazik a német kormány meghívására.

Bethlen István gróf miniszterelnököt an
nak idején Genfben Curtius német külügy
miniszter személyesen hívta meg Berlinbe 
s ezt a meghívást a német kormány később 
írásban is megismételte.

A miniszterelnök berlini utazásának célja 
a magyar-német kereskedelmi szerző
désekre vonatkozó tárgyalások beveze

tése.
Ma ugyanis ugy áll a helyzet, hogy körül
belül két esztendeje folynak már a tár
gyalások a német kormánnyal a kereske
delmi egyezmény létrehozása céljából és 
ennek eddig csupán az volt az akadálya, 
hogy a német kormány olyan állategész
ségügyi feltételeket szabott, amelyek egyál
talában teljesíthetők nem voltak. Ilyenfor
mán most Bethlen István gróf feladata lesz, 
hogy megértesse a német kormánnyal ezek
nek az állategészségügyi követelményeknek 
tarthatatlanságát és ha ezek az akadályok 
elhárultak az útból, akkor lehetséges lesz, 
hogy végre Németországgal is létrehozzuk 
a megfelelő kereskedelmi egyezményt.

a n. b. vcvöfcözönségel, hogy a kötöttárut felhagyom
Ez okból november hő 10-től 17-ig egy 

kötöttáru-vásárt 
ffJüdCiek. Egósx raktáram, cirka 1800 darab női, férfi- éa 9V»r- 
mokpullower, mellény, kabát, továbbá kosztümök, korcsolya-, ródli- 
és akl-axvatforek 40*1 fa Olcsóbban mint volt.

Ezenkívül tudtára adom n. b. vevőimnek, hogy a legújabb téli áruim, ugy angol haris
nyák, mint kesztyűk, női reformnadrágok beér
keztek a nálam megszokott finom minőségben, Cél
legolcsóbb árban és legnagyobb választékban 089*0  Krfatéf-tér 2.
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Ónként letentkezett a tokaji 
bestiális rahiégyiikosság 

egyik tettese
Hát fiatal suhanc Ötvenkét pengőért gyilkolta 

meg az öreg Kou&csmestari
Vasárnap délelőtt szenzációs fordulat kö

vetkezett ’•>« a tokaji szőlőhegyen elkövetett 
kegyetlen rablógyiUcosság ügyében. Mint is
meretes, Srfír Ferenc 71 éves tokaji kovács
mester a múlt hét elején eltűnt a városból 
és

negyednnpra meggyilkolva, holtan nknd- 
tak rá a szőlőhegyen lévő borházában.

A tettesek késszurúsokkal végeztek az aggas
tyánnal, nki minden jel szerint 

rablógyilkosságnuk esett áldozatul.
A csendőrök több gyanúsítottat 
elő, akik valamennyien alibit 
Ugy látszott, hogy a nyomozás 
jut, de vasárnap délelőtt beállított a csen
dőrőrsre Kuruc Gyula 10 éves tokaji szőlő
munkás és nz örspnrnncsnok tiszthelyettes 
elé állt ezekkel a szavakkal:

— Tiszthelyettes ur, én vagyok 
Ferenc gyilkosa!

A váratlan bejelentés valósággal 
rozta n csendőröket, összenéztek és 
azt hitték, hogy elmebeteggel van ,
Annyira gyanús volt az önként jelentkezett 
rablógyilkos viselkedése. Később azonban, 
amikor erőt vett izgalmán és hozzákezdett 
n bűnügy részleteinek nz elbeszéléseihez, 
már bizonyossá vált a csendőrök előtt, hogy 
Kuruc Gyula volt az egyik gyilkos. Az e"”ik, 
mert a bestiális bűntényt ketten követték el:

Kurucnak a társa, Tanyi Gábor, ugyan
csak 10 esztendős tokaji suhanc volt. 
Kuruc minden kertelés nélkül őszintén 

feltárta a bestiális bűntény részleteit. Már 
belek óta nem tudtak munkához jutni ö és 
Tanyi Gábor és egyre sűrűbben foglalkoz
tak azzal a gondolattal, hogy valamilyen 
uloivmódon pénzt kell szerezniük. Megtud
ták, hogy Szőr Ferenc nagyobb pénzössze
get rejteget magánál a borházban levő laká
sán. Erre

elhatározták, hogy ellcszik láb aló! az 
öreget.

Szerdán éjszaka felmentek a szőlőhegyre 
és 0 órn tájban szállást kértek az öreg ko- 
vácsmestertől, aki nem ismerte őket. Az ng- 
gasBan készségesen adott szállást a fiatal- 
ernö^reknek, sőt még

borral Is megkínálta őket. 
Hosszasan elbeszélgetlek, majd lefeküdtek •

Állítottak 
igazoltak, 

holtpontra

Szőr

frappi- 
először 
dolgok.

- aludni. Szőr Ferencet nemsokára elnyomta 
I az álom és vendégei ekkor felkeltek a földre-
- vetett fekhelyükről és kutatni kezdtek a 
• 800 pengő után. Pénzt azonban nem talál- 
I lak. Ugy határoztak, hogy felkeltik az öre

get és tőle kérdezik meg, hol van a pénz és 
miután a titkot megtudják végeznek vele.

Az öreg kovácsmestert fel is ébresztették 
. és a lakásban előkeritett

konyhakéssel kikényszeritették belőle a 
titkot.

Szőr Ferenc megmondta, hogy a pénze 
sezlon belsejében van elrejtve. Amikor 
rejtekhelyei megtudták, az embertelen 
boncok végeztek nz öreggel.

Kuruc Ferenc lefogta a kétségbeesetten 
védekező Szőr Ferencet, Tanyl Gábor 
pedig egymásután döfte bele a kést.

Amikor elvesztette az eszméletét és haldok
lóit, ledobták a földre a tehetetlen véres 
testet és felkutatták a sezlont, amelynek 
belsejében azonban nagy megdöbbenésükre 
mindössze 52 pengőt találtak. A pénzen kí
vül magukkal vitték Szőr Ferenc óráját, 
láncút és több kisebb értékű értéktárgyat a 
lakásból.

Még a hajnali vonattal elutaztak Tokaj
ból. Budapesten a Teleki-téren eladták az 
órát és az anróságokat, azután Csongrádra 
mentek A pénz mar fogytán volt és a tár
sak elváltak. Tanyi Gábor azt mondta tár
sának, hogv ő átszökik szerb megszállott 
területre. Kuruc nem akarta követni és ugv 
döntött, hogy visszajön Tokajba. Egy héttel 
a gyilkosság után, csütörtökön érkezett visz- 
sza falujába a rnblógvilkos. Állandóan lelki
ismeret ftirdalások gyötörték és félt a lelep
lezéstől is. Egvizben

kiment Szőr Ferenc sírjához Is 
és Itt gondolt először arra, hogy önként je
lentkezik a csendőrségnél. Ez a szándéka 
egyre jobban erősödött és vasárnap délelőtt 
megjelent a csendőrségen, hogy könnyítsen 
a lelkén.

Kuruc Gyulát n helyszíni szemle után, 
ahol részletesen elmondotta a bűntény el
követésének a körülményeit, letartóztatták a 
csendőrök, Tanyi Gábornak a kézrekerité- 
sére pedig még vasárnap rádiókörözést ad- 

i lak le.

a
u

su-

Plébániára, moziba törtek be 
az éjjel a betörők

Három betörés történt vasárnap éjszaka
Vasárnapra virradó éjszaka három betö

rés történt a főváros területén. Az egyik 
betörés a Rákóczi-ut 82. ’ázámu házban a 
„Roxy" moziban történt. Mint utólag kide
rült.

nz utolsó előadáson valaki elrejtőzött a 
mozi helyiségében, 

ahová becsukatta magát. Később azután ki
ment a bülTébe. ahol kifosztotta 3 kasszát 
éj összecsomagolta jóformán az összes élel
miszereket és cukorféléket. A betörő, aki 
az éjszaka csendjében kényelmesen dolgoz
hatott, még a gépházat is felforgatta ugy, 
hogy ezzel jelentős károkat okozott. A haj
nali órákban azután feltörte a mozi udvari 
ajtaját és kapunyitás után zsákmányával

együtt eltávozott.
A másik betörés a Gát-utca 6. szám alatt 

levő
piébáula hivatalban

történt, ahová ismeretlen tettesek az éjsza
kai órákban álkulcs segítségével behatollak 
és a gyülésteremben fclfesziteiték az összes 
szekrényeket és fiókokat, többszáz pengő 
készpénzt zsákmányoltak.

A harmadik betörés Újpesten, az István- 
ut 25. szánni házban történt, ahol ismeret
len tettesek behatollak fmlaucr ruhakeres
kedő üzletébe és onnan több 
értékű ruhaneműt vittek el.

A rendőrség a betörők 
megtette a szükséges intézkedéseket.

száz penpő 

felkutatására

Beszédének elmondása nélkül sietve elmenekült a zalongó taxisok elöl
Szombaton este az Erzsébet királyné-ut egyik 

kisebb vendéglőjében gyűlést tartott a keresz
tény községi párt, amelyre mint előadót Pét- 
rovácz Gyulát várták, akinek a kisipar védel
méről kellett volna előadást tartania.

Künn nz Erzsébet királyné-ulon és környé
kén valóban nagyon sok a kisiparos s különö
sen sokan vannak a pirostaxisok, akik ugyan
csak kisiparosoknak tartják magukat, mert hi
szen szembenállónak a nagy és hatalmas Marta 
aulomobilvállalattal és bizony védelemre is 
szorulnak ezzel a nagy konkurrenciával szem
ben.

A gyűlésen többen összegyűltek a pirostaxi
sok közül és érdeklődéssel várták Pelrovácz 
Gyulát, mert feltételezték, hogy amikor a kis
ipar védelméről tart előadást, akkor meg fog 
emlékezni róluk is, akik bizony elég nehéz küz
delmet folytatnak exiszlenciájukérl.

A gyűlés kitűzött ideje már jól elmúlt és Pct-

rovácz Gyula még mindig nem érkezett meg, 
hogy megtartsa előadását.

Mór-már türelmetlenkedni kezdett a gyűlés 
közönsége, ki is álltak az utcára, onnan kém
lelték az ulal, hogy jön-e már Pelrovácz kép
viselő. amikor egyszerre csak.

mint a kisipar lánglelkli védője herobogott 
— egy Marta-laxln a gyűlés színhelyére.

A pirostaxisok szörnyű módon megdöbben
tek. amikor védőjük a szürke taxiból kiszállott 
és a zúgolódás és elégedetlenség olyan erőtel
jesen és hangosan nyilvánult meg a pirostaxi
sok részéről Pelrovácz Gyula kisipart védő 
ténykedése fölött, hogy a képviselő jobbnak 
látta a kisipar védelméről szóló előadását tel
jesen elhalasztani és a közönség cgyrészénck 
nem éppen hízelgő megjegyzései közepette, 

anélkül, hogy „előadását* 4 megtartott." 
volna.

eltávozni a gyűlés színhelyéről.

Forrong Zugló református 
társadalma az uj lelkész 

kinevezése miatt
A zuglói reformátusok kljeién ették, hogy otthagyják az egyházat, 

ha Ravasz László püspök nem rendel el uj lelkészválasztást
ajánlási ivet kapott és ezen egyhangúanA zuglói református híveket állandó íz- ...._____ . ..__r................... ...... „„ .

gólomban tartja a legutóbbi lelkészválasz- László Ödönt jelölték. Annál nagyobb meg- 
tás, amely körül most várják a fordulatot.

Ez év márciusában meghalt Keresztes 
Sámuel zuglói református lelkész. Keresztes 
halála után az egyházközség élére Kutas 
Emil rcf. hitoktató került, akit a reformá
tus lakosság akarata ellenére választott meg 
a Parochiális Tanács.

Mikor a zuglóiak megtudták, hogy Kutas 
Emilt jelöli a IG tagú Parochiális Tanács, 
junius 23-án négytagú

küldöttség ment Ravnsz László püspök
höz.

aki Ígéretet tett a zuglóiaknak nrra, hogy 
az lesz üt uj lelkész, akit a zuglóiak akar
nak.

Az e*_vháztagok  jelöltje László Ödön 
volt, az ottani aegédleikész, 

aki a zuglói reformátusok körében nagy 
szeretetnek és közbecsülésnck örvend.

Mikor az egyházközség az uj lelkészt meg
választotta, minden adófizető egyháztag

döhbenéssel jutottak a választás után annak 
tudatára, hogy

az uj lelkész nem az ő jelöltjük, hanem 
Kutas Emil lett.

A zuglóiak azonban nem nyugodtak bele 
abba, hogv egyszerűen rájuk erőszakolják 
lelkipásztorukat. Elhatározták, tehát, hogy 
ügyüket meglelebbczik és Maczy Mihály 
esperes elé viszik.

Itt érte azután a hívőket a legnagyobb 
meglepetés, amikor az esperes kijelentette, 
hogy itt már nincs más megoldás, csak az, 
hogv kérjék n hívek a budapesti presbité
riumtól a zuglói parókia visszafejlesztését, 
mert

a református egyház törvényei szerint 
uj lelkészt már nem lehet választani.
A zuglói reformátusok tehát most nz előtt 
dilemma előtt állanak vagy nem les:

i

családi házielem 
kAsnOvokkol, UlpeMnn, Dunaparti kertvárosunkban. 
Ideális, egAs.;séKC8 tetves!
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a
parókiájuk és nem lesz többé papjuk, vagy 
pedig marad minden a régiben

Rövid
ujabb

Idővel ezelőtt
küldöttség járt Ravasz László 

püspöknél,
közölték elhatározásukat, hogy 

cl a püspök uj 
választást és nem az lesz Zuglóban a rcf. 
lelkész, akit ők akarnak, akkor

a több, mini ezer lelket számláló egy
házközség otthagyja az egyházai 

és unitáriusok lesznek valamennyien.
A zuglói reformátusok nagy izgalommal 

várják Ravasz püspök végleges döntését, 
melyre előreláthatólag sor kerül a közeli 
napokban.

akivel
amennyiben nem rendel

e. sz.

10 könyv a Földről
A Szaharától a Világ tetejéig
Szudán oroszlánlakta bozótjaitól föl Kamcsat

káig, az embersürüs Indiától a Jeges-tenger 
partvidékén elszórtan tengődő eszkimók gyerme
teg népéig, négy világrész minden exotikus népe 
é.s tája megelevenedik az útirajzoknak abban a 
pompás uj sorozatában, amelyet a Franklin- 
Társulat kiadósában, Cholnoky Jenő szerkesz
tésében megjelenő „Magyar Földrajzi Társaság 
Könyvtára" döntött most egyszerre az uileiró- 
munkókban oly szegény magyar könyvpiacra. 
A tiz kötet felét magyar ember irta: Stein Aurél, 
Cholnoky Jenő, Baktay Ervin és Almásy László. 
Az idegen kötetek szerzője ahány, annyi nemzet 
Ha, svéd, norvég, német, olasz és amerikai: Stcn 
Bergman. Kristian Leden, Pflzenmayer, Agos- 
tini és Taylor. Négy uj könyv Ázsia rejtelmes 
világába vezérli az olvasót, Indiától Tibetig és 
Szibériáig, három, a napfényben tündöklő „leg
sötétebb" Afrikát varázsolja a szemünk elé, két 
másik kötet Amerika földjére vezet: Észak- és 
Délamerika végvidékének ősnépei közé. Végül a 
tizedik kötet a ma is kőkorszakukat élő pápuá
kat bozza olyan közelségbe hí zzánk, hogy szinte 
a szagukat is érezzük.

Az útirajzok olvasótábora megsokszorozódott 
a világháború alatt éj óta. De nemcsak az ér
deklődés és fogékonyság o az utazás vdffl/a nőtt 
meg az emberekben: az utazások, kutatások, 
földrajzi ismeretek fontossága is határtalanul 
megnövekedetl. A gyakorlati tudnivalóknak ma 
sokknl nagyobb tömege függ össze elválasztha
tatlanul a földnek ismeretével, amelyen és 
amelyből élünk. Minden tudásunk a földben 
gyökerezik. A technika haladásának, a közle- 
Ledöeszközök tökélelcsedésével kisebbre zsugo
rodott földgömb legtávolabb pontja is érdeklő
désünk és érdekünk körébe került ma mór. 
Semmi sem elérhetetlen többé.: a földgömb leg
rejtettebb zugába azzal a várakozással és abbnn 
a tudatban egyengetjük utunkat, hogy . minden 
léptünk uj lehetőségeket és távlatokat nyit meg 
előttünk.

Nemesak az ember jutott közelebb az elérhe
tetlennek hitt messze célokhoz, — mi mindany- 
nyian. Fantáziámat jobban lenyűgözi a Föld, 
amelyet ugy lehet, magam is elérhetek, mint a 
Hold, amelybe soha el nem juthatok. A mai 
kornbdi utazások nagy varázsa éppen abban 
rejlik. hogy a szlnto holdbéli távolságok földi 
méretekre csökkenlek.

A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtárában 
most megjelent, ezernyi képpel illusztrált utazá
sok színtereit — Ázsiót, Afrikát, Óceániát, Észak- 
és Délamerikát — mind-mind elérhetőknek érez
zük ma mór, de éppen elég messze vannak 
még' ahhoz és elég Ismeretlenek, hogy a regé- 
nvcsség kéklö messzeségéből csalogassanak. 
Ezért kisérjük cl örömrepcsve kutatóinkat; bár 
merre vezérelnek is bennünket, ugy érezzük, el
jön az idő, amikor mi is lölkerekedünk, hogy 
kövessük nyomdokaikat.

Példát mutatott erre — hogy nagy elődök 
nyomába szegődjünk —- Stein Aurél, aki Nagy 
Sándor ninccdón fejedelem hóditó seregének 
nyomait kutatta fői India határszélén (Nngy 
Sándor nyomóban Indiában) és Rtlltfay Ervin 
aki meg a nngy székely-magyar Körösi Csorna

Sándor nyomát követte, nagybetegen, Kasmírból 
Nyugat-Tibet zordon tájaira. Teltei adózott az 
önfeláldozó nemes kutató emlékének, olyan tet
tel, amelynek emléke maradandóbb lesz, mint 
a Csorna kolostorcellái falába illesztett kegyele- 
tcs kőláblái. Kőnél és ércnél maradandóbb em
léke Csorna utjának s a inagéának is, gyönyörű 
könyve: A világ tetején.

Cholnoky Jenő kétkötetes Afrikája régi hiányt 
pótol a magyar földrajzi IrodalomMTf.’TCTWrdek 
képe, világos, elevenen pergő stílusa kedves meg
lepetést szerez azoknak, akik idegenkednek 
azoktól a könyvektől, amelyekből tanulni is 
lehet.

Amily könnyedén suhant autója a Nílus men
tén fölfelé Szudán oroszlánokat rejtő vadon
jaiba, Abesszínia határszéléig: oly könnyedén 
gördül Almásy László elbeszélése is erről a maga 
módján úttörő, kalandos utazásáról. (Autóval 
Szudánba.) Könyvének mintegy felét vadász
na; lója tölti meg, telistele a vadászokat le
bilincselő. izgató élményekkel.

A norvég Krislián Leden a Hudson-öbölmenti 
eszkimók éleiének megkapó leírásával (Kjuvatin 
jégmezőin) döbbent meg és bájo) el bennünket.

Agostini könyvének — Tiz év a Tűz földön — 
már puszta címe rámutat, hogy ennek a már- 
már sarkijcllegü szigetnek egyik legkitűnőbb is- 
merűj- kalauzol bennünket, olyan ember, akj 
megértette e regényes messze földség zordon táj
képi varázsát és szerencsétlen kivesző népének 
réméi ytelen haláltusáját a természettel.

A svéd Sten Bergman Kamcsatka rövidnyani, 
kietlen tájait és őslakóinnk életét rajzolja meg 
vonz könyvében: Kamcsatka nomádjai közt. 
A magyar ulleiróirodalomban teljességgel isme
retlen főidről hoz hírt nekünk. A sorozat másik 
északi kötele Pflzenmayer: Kelet-Szibérla ős- 
világa, a szibériai mammutleletck fölkutatására 
küldött orosz expedíció kalandjait beszéli el 
IrkncktőJ a Jeges-tengerig, a Leona*.  Jona- és 
Kolima-folyó vidékein. A világraszóló tudomá
nyos fölfedezéseket olv ügyesen és annyi hu
morral szövi bele meséjébe, hogy érdeklődésünk 
pillanaté., sem lankadt el. A sokezer éve kisze.n- 
vedelt mammut annyira „él" Pflzenmayer köny
vében, hogy szinte érezzük döglcles szagát cs 
álmélkodással olvassuk, hogy az oxpedició ku
tyája milyen Jóízűen lakmározik ezeknek a 
szörnyeknek a húsából.
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szüksége
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Felgyújtotta a talut az öreg Koldusasszony, 
mert seprűvel vertek ki az egyik poriéról

- Veszprém, nov. 9.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Borzai- 

más tűzvész pusztított a közelmúltban Jázd 
községben és csak az oltásra összesereglett 
környékbeli tűzoltók önfeláldozó munkájá
nak volt köszönhető, hogy az egész falu 
nem esett a lángok martalékává. A tűz Stroh- 
héber István helybeli módos gazdálkodó 
gazdasági udvarán keletkezett, ahol

hirtelen kigyulladt az egyik pajta, 
ma|d lángbaborult a lakóház Is.

A tűz gyorsan terjedt és mire a tűzoltók 
megérkeztek, majdnem az egész utca ház
sora lángbaborult. Rengeteg lábasjószág, 
termény és ingóság esett a tűz áldozatául, 
amelynek okát a esendőrség mind a mai 
napig nem tudta megállapítani. Vasárnap 
délutánra azután eredménnyel járt a nyo

Góth Sándoréi? szerencsés*  
végű líffbalesete

Leszakadt a Palatínus-ház egyik liftje, amely a kiváló 
müvészpárt szállította

A Magyar Szinház nagysikerű müsorda- 
rabjának, „A gyenge neni“-nek bankettjét 
tegnap ünnepelték a Royal-szállóban. Min
den szereplő már jelen volt a fehér asztal
nál, de a vacsorát Góth Sándor és Góthné 
K. Ella nélkül nem akarták megkezdeni. 
Hosszú várakozás után végre megjelent a 
müvészpár is a vacsorázó!; között és udva
rias mentegetődzéssel intézték el késésüket.

Góthék késésének azonban sokkal komo
lyabb oka volt, amelyet azonban a bankett 
hangulatának érdekében nem akart közölni 
a figyelmes müvészpár.

Góthék ugyanis a bankettre jövet köz
vetlen életveszedelemben forogtak.

Góth Sándorék a Rudolf-tér 5. szám alatti 
ötödik emeleti lakásukból liften akartak le
jönni. A házfelügyelő fölvitte a liftet, 
amelybe a müvészpár beszállt. Alig haladtak 
egy fél emeletnyit lefelé, amikor

hirtelen zuhanni kezdett a lift.
Valamelyik kötél elszakadhatott és már-

A honvédtörvényszék csütör
tökön tárgyalja a takarmány
panama nagyszabású bűnügyét
Öt katonai vádlott áll a bíróság elé — Lühnsdorf, Topiák 

és Koráb, mint tanuk szerepelnek
A nyáron leleplezett takarmányszállitási 

visszaélések ügyében az eljárás döntő stá
diumba jutott: a honvédtörvényszék kitűzte 
a főtárgyalást a katonai vádlottak ügyében.

Mint emlékezetes, a honvédség számára 
teljesített takarmányszállitásokról szóló 
cessziós levelek kiadása körül történt sza
bálytalanságok miatt a rendőrség letartóz
tatta Lühnsdorf Ferenc, valamint Toplak 
Jenő és Korab Antal takarmánykereskedő
ket, akiket később szabadlábra helyeztek,

Milyen varrógépet?

mert: 
mert: 

mert:

én MÉGIS VESZEK

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

[ A. Singer-varröpépek az egész világon a legjobbaknak vannak etfrmerw. ~j
Kényelmes fizetési feltételekl 
Állandó díjmentes tanfolyamok a 
kezelésben minden Singer-üzletben.

SINGER VARRÓGÉP RESZVENYTARSASAG
FIÓKÜZLETEK MINDENÜTT!

mozás.
A csendőrség kinyomozta, hogy
a tüzet gyújtogatás okozta és a tettes*.  
Lupsics Mihályné 03 éves koldusasz- 

szony.
Az öreg koldusasszony hamarosan elmon
dotta a csendörségen, hogy tényleg ő kö
vette el a gyújtogatást, még pedig

bosszúból, mert Strohbéber gazda fia 
seprűvel kiverte az udvarból.

Az öregasszony éjjel petróleumba áztatott 
kanócot gyújtott meg és azt dugta a Stroh- 
héber-pajta alá. A tűz természetesen hamar 
tovaterjedt és majdnem az egész falut el
pusztította. A beismerésben lévő öreg kol
dusasszonyt beszállították a veszprémi 
ügyészség fogházába, ahol vasárnap délben 
előzetes letartóztatásba helyezték.

már ugy volt, hogy nincs megállás. A ház
felügyelő nem vesztette el lélekjelenlétét, 
hanem a biztonsági berendezéshez nyúlt és 
így sikerült a liftet zuhanásában megállí
tani. A lift azonban

az első és a második emelet közötti ré
szen állt meg, 

úgyhogy a liftből sehogysem lehetett ki
jutni. Izgalmas percek után Góth Sándor 
elhatározta, hogy valamilyen körülmények 
között mégis megkísérli a menekvést, hiszen 
minden pillanatban tartani kellett attól, 
hogy a lift tovább zuhan. Góth Sándor elő
ször a házmestert tolta felfelé a liftakná
ban, akinek sikerült kijutni. Ezután Góthné 
Kertész Ella, estélyi ruhába öltözve kísérelte 
meg eredménnyel a veszedelmes artistamu
tatványt, amelyet Góth Sándor is végig csi
nált.

Ezekután Góthék visszamentek lakásukba, 
újból átöltöztek és résztvettek a „Gyenge 
nem“ ötvenedik előadásának bankettjén, 
mintha mi sem történt volna.

de az eljárás tovább folyik ellenük. A ka
tonai hatóságok is megindították a nyomo
zást és eljárás alá fogtak öt katonai sze
mélyt:

Takách Lajos tüzéralezreJest, Metz 
Géza, Meinl Antal és Ruissel József gaz- 
dúszati főelőadókat, valamint Schaffutz 

Endre alzeredest.
Takáchot, Heinit, fíuisselt és Metzet letar
tóztatták, Schaffutz alezredes pedig szabad
lábon védekezik.

Takách Lajost védőjének kérésére meg
figyelés céljából a helyőrségi kórház ideg 
osztályára szállították, ahonnan azonban 
időközben

már visszakerült a margit-köruti fog
házba.

A polgári vádlottak ügyében már folyik 
a vizsgálat, a katonai hatóságok azonban 
már befejezték a vizsgálatot. A budapesti 
vegyesdandár ügyésze vádiratot adott ki az 
öt terhelt ellen és

a honvédtörvényszék november 13-ra, 
csütörtökre tűzte ki ügyükben a fő

tárgyalást.
A honvédügyészség Schaffutz Endre András 
alezredes kivételével a másik négy vádlot
tat, elsősorban

csalás bűntettével vádolja.
Ezenkívül vádat emelt Heini Antal ellen 
közhivatal vagy szolgálat elleni vétség, szol
gálati hatalommal való visszaélés büntette 
és ezzel kapcsolatos sikkasztás, valamint 
közbiztonsági intézmények elleni vétség 
miatt is. Schaffutz Endre András alezredest 
szolgálati vagy hivatalos hatalommal való 
visszaélés büntette, továbbá közhivatal, 
vagy szolgálati vétség miatt helyezték vád 
alá.

A tárgyalást Ugrik Kálmán hadbiró-szá- 
zados vezeti ,a vádat Müller Viktor had- 
biró-őrnagy képviseli. Takách alezredest 
Uhlman Lajos dr. és Mück Guidó dr. ügy
védek védik, a többi vádlottak védelmét 
pedig Bakonyi Emil dr. és Hauer Antal dr. 
ügyvédek látják el.

A főtárgyaláson
a Lühnsdorf. valamint a Toplak és Ko- 
ráb-cég szállításai körül történt vissza

éléseket tárgyalják.
Tizennyolc tanút idéztek meg, nagyrészt 
katonai személyeket, főhadbiztosokat, gaz- 
dászati tiszteket, de három civil tanú is 
van:

Lühnsdof Ferenc, Toplak Jenő és Koráb 
Antal, akik n polgári bíróság előtt 
ugyan vádlottak, de a honvédbiróság 

előtt mint tanuk tesznek vallomást.
bíróság könyvszakértőket is rendelt ki, 

hogy

.a

A
Takách Lajos védői pedig azt kérték, 1 
a honvédtörvényszék

a tárgyalásra rendeljen ki elme
szakértőt, 

aki ott megfigyelheti Takách Lajost.
A tárgyaláson rengeteg irat kerül 

olvasásra. Legalább száz jegyzőkönyv 
olvasására számítanak és ezért

a főtárgyalás egy hétre van kontem- 
plálva, 

lehet azonban, hogy még tovább is tart.

fel- 
fel-

Egyetemi ünnepélyek 
Szegeden

Klebelsberg mutatta meg 
a külföldi vendégeknek az uj 

egyetemet
Szeged, nov. 9.

f.4 Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen
tése.) A magyar—olasz barátság jegyében va
sárnap nagyszabású ünnepséget rendezett a 
szegedi egyetem, amelyen résztvett gróf Kle- 
belsberg Kunó kultuszminiszter, a budapesti 
olasz követ, Bologna polgármestere és számos 
olasz egyetemi tanár. A szegedi egyetem ugyanis 
gróf Marsili Alajos Fcrdinánd halálának két
százéves évfordulóján a nagyjelentőségű Alföld
kutató emlékére díszközgyűlést tartott. Az 
olasz kolónia tagjai Klebelsberg Kuno kultusz
miniszterrel szalonkocsin érkeztek Szegedre. 
Reggel fél kilenckor ünnepélyesen fogadták a 
szalonkocsiból kilépő Arlotta olasz követet, 
Lipparoni bolognai polgármestert, D'Astis kö- 
vetségi tanácsost, Orilia ezredes, katona atta
sét, valamint az ünnepélyre Szegedre érkezett 
olasz egyetemi tanárokat. Dr. Aigner Károly 
főispán üdvözölte az olasz vendégeket, majd 
külön megköszönte gróf Klebelsberg Kunénak 
és Berzeviczy Albertnek, hogy az olasz szellemi 
élet kiválóságait Szegedre vitték.

A fogadtatás után a kultuszminiszter bemu
tatta a vendégeknek a Templom-teret és az 
egyetemi építkezéseket, majd a feldíszített köz
ponti épülethez vonullak, ahol megkezdődött 
nz egyetem disziilésc. Angclo Rótta pápai nun
ciust nz ünnepélyen Glatffelder Gyula csanádi 
püspök képviselte. Dr. Kováts Ferenc egyetemi , 
rektor olaszul üdvözölte az olasz szellemi élet 
kiválóságait, majd Berzeviczy Albert tartott 
előadást gróf Marsili jelentőségéről olasz nyel
ven. Dr. Iványi Béla egyetemi tanár előadásó 
bán vázolta

annak a hatkötetes munkának érdemelt, 
amelyet Marsili gróf magyarországi tartóz

kodása alatt irt az Alföldről.
A következő előadó Alberto Gianola volt, aki 
az olasz-magyar barátságról mondott lelkes 
szavakat. A diszülés ezután táviratilag üdvö
zölte Viktor Ernánuel olasz királyt és Musso
linit. Délben két órakor az egyelem bankettet 
adott, amelyen a rektor az olasz királyt. Ar 
lotta követ n kormányzót éltette és köszöntötte 
gróf Klebclsberget, Olaszország nngy barátját 
Felköszöntőt mondtak még Iványt Béla egye
temi tanár és Lippcroni. Bologna polgármes
tere. Délután a kultuszminiszter az uj klinikái 
mutatta be a vendégeknek, majd a székesegy
házban orgonnhangversenyt rögtönöztek ar 
olaszok tiszteletére •

ítél
Tagjaink közt 100 értékes ajándékot 
osztunk szét. Feltételek megtudhatók 

árudáinkban.
Amig a készlet tart!

Készpénzfizetésnél 10> engedmény.

Flanell pongyola
kiváló minőségben 8.50

Jumperruhák oo
esodás választékban 86.—,

Flanell női és férfi n QA 
pijania .................... V.ÖU

Hubertus kabát 00
52-ig, meleg gyapjulódenből

Gazdászkabát oc
52-ig, zöldes gyapjúszövetből

Fiú Hubertuskabát
10-es, meleg gyapjulódenből * • *

Szövet felső v. 
férfiesőkabát : o —, 4 c
:’5.-, 45.- helyett .. 18.-, —

Nufrlette bunda
brokátbéléssel.............. 180.—

Férfi zefiring
2 gallérral, főképen nagyobb O QA 
számokban ....................

Finom frakking
kivételes reklámára . . 7.80

Női kötött gyapjú- __ on
sapka, desszortált készlet *

Gyermek patentha
risnya, 1—3 és finom flór__  on
sportharisnya............  ....

Gyermek patent*  
harisnya, 4-8 .. .

Gyermek patent*  
harisnya, 9—12

-.60
-.90

Mííselyemliarisnya- o nn
különlegesség........................... -j,í\j

Gyapjú jégzokni,
eredeti angol áru .. . 2.80

Parisette bemberg-
selyem, sokszáz nagyobb 4 zín
maradék ............................... 1

Kolozsvár, la chiffon és < oz. 
pamutvászon .................nettó A-'JU

Tenniszfianell,
szép, válogatott minták -.98

Futósző n yeg ni a r a- 
dékok, kizárólag la áru O 
........................ 8.-, 5. ,

Finom bőrkeztyil e 
különféle, férfi és női 6.-,

Len kávéskészlet, x on
1 abrosz és G drb szalvéta

Akciós gyapjú férfi 40 
öltönyszövét, la

öltöny méret útim, „a
részletre .....................HU,

Öltöny méret után, < no
készpénzért......................

A magyar 
Közti§zWis@!ők 
Szövetkezete 

iuházati áruházai:
Budapest,

V., Gróf Tisza Isiván-utca 18, 
IX., Mester-utca 15-17.

Fü«zer-, cscmece-éshusárudák a ff város 
és az ország minden részében. Bútor- és 
lakberendezési osztály: IX.. I lnódy-utca3. 
Edénv- és játékáru-osztály: IX Tinódy- 
utca 3. Tüzelőanyagosztály: IX Mester
utca 15—17.Könyvosztály: IX. Tinódy-u.2 

Takarékoskodjunk a Magyar 
Tisztviselők Takarékpénztára Rí
nál, IX., Mester-utca 15—17. sz.



c HfeTrűi NAPLÓ Budapest, 1030 novcmLtr U.

Meglincseltek a járókelők 
a Dokány-utcában két embert, 
afiifi lesxaggattáfi ax egy ifi polgári párt plafiátjait

A budapesti választási harcnak eddig 
c^nk a házak falán voltak látható megnyi
latkozásai abban a plakáterdőben, amely 
ott virít minden sarkon és a legszélsőbb 
jobboldaltól egészen a szocialista táborig a 
maguk seregébe invitálják a választópolgá
rokat. A szombatról vasárnapra virradó éj
szaka azonbnn a harc, ha nem is veszélyes 
formában.

átterjedt az utcára is, még pedig né
hány jól elhelyezett csattanó*  pofon 

kíséretében.
Az izgalmas választási clócsa táró zásnak 
különben rendőrségi folytatása lest.

Ismeretes dolog, hogy n különböző buda
pesli pártok plakátjait éjszaka szokták fel
ragasztani, amikor kisebb a forgalom nz 
utcákon. Budapest utcáit most minden éj
szaka kisebb csoportok járjak végig és ra- 
gasztgntják buzgón a választási felhíváso
kat. Szombaton éjszaka 12 óra után

az egyik hnloldnll polgári párt plakát
jait ragasztották végig n Dohány-utcán. 

Amint azonbnn a plnkálrngnsztók elvégez
ték munkájuknt, kél stihanc lopakodott min
dig utánuk és

a még nedves, felragasztott plakátokat 
letépdesték.

vagy ahol ez már nem ment, kék és vörös ' 
eertizával gúnyos, néhol trágár feliratokat 
firkállak rájuk. A két fiatalember azonban I 
nem végezhette sokáig — ugylátszik — me*7-|

fizetett munkáját, mert furcsa foglalkozásu
kat néhány járókelő is észrevette, nkik mind 
hangosabb megjegyzésekkel kisérték a fel
háborító eljárást. Mikor aztán n fiatalembe
rek már nz ötödik vagy hatodik pinkát 
megcsonkításán fáradoztak.

n Dohány-utca és Szegényház-tér sar
kán hirtelen odaugrott hozzájuk egy 
magas, erőteljes férfi és két hatalmas 
pofonnal honorálta a plakátrombolást, 
— £n ugyan szociáldemokrata vagyok, 

de nem tűrhetem, hagy bármilyen párt 
plakátjait is leszaggassák! Megfizetett csirke
fogók! — kiáltozta és ihost már mind töb
ben gyülekeztek köréjük.

A két fiatalember rárontott n felháboro
dott járókelőre, vad dulakodás kezdődött, 
amelybe azonban a köréjük sereglettek is 
beavatkoztak, még pedig a felháborodott 
járókelő oldalán, ugy hogy mire rendőr ér
kezett. a két ifjú erősen feldagadt képpel és 
bevert fejjel követelhette a verekedést kez
deményező igazoltatását.

A rendőr elsősorban a két fiatalembert 
igazoltatta le. Kiderült, hogy 

mindketten fiatalkorunk 
és egv fővárosi építkezési vállalat napidijas 
rajzolói. Azt állították a rendőr előtt, hogy 
csak „tréfából" szaggatták le a plakátokat. 
A rendőr természetesen a többi verekedőt is 
felírta és nz egész társaság ellen rendőri el
járás indul meg éjszakai csendháboritás és 
botrányokozás címén.

nak, amilyent akar és az, hogy a lovát „Bestia 
Alexandrádnak nevezte el, egyáltalán nem 
sértő a táncosnőre néxvt. Ha azonban a bíró
ság ezt rágalmazásnak tekinti és azonosítja 
magát a feljelentő álláspontjával, ugy bár
mennyire is diszkrét ember.

tanukkal hajlandó bizonyítani, hogy a cél
nős fiatal táncosad tényleg rászolgál a 
furcsa megjelölésre és vele szemben tanú
sított viselkedése feljogosította őt arra, 
hogy a lovát a vele való összehasonlítás

ban bestiának nevezze el.
Állításának esetleges Igazolására az ügyvéd 
Ifibb tanút nevetett meg, akik igazolni fogják, 
hogy n táncosnő vele szemben igen hálátlanul 
viselkedett.

A vádlót! védője védence előadásához még 
azt is hozzáfűzte, hogy á Bestia Alexandra nevű 
ló egyetlen budapesti versenyen sem szerepelt

még, azt seéles körben nem ismerik és csak az 
Ügyvéd legszűkebb környezetéhez tartozók tud
nak ilyen nevű ló létezéséről. Éppen ezért köz- 
megvetésről egyáltalán szó sem lehet.

Mielőtt Ítélethozatalra került volna a sor, 
a bíró békülésre szólitotta fel a feleket,

A vádlott ügyvéd Istállótülajdonos mosolyogva 
Jelentette ki, hogy

amennyiben a panaszos visszavonja főije- 
leütését, ugy hajlandó Alexandra nevű In. 
vának neve mellől a „bestia” jelzőt eb 

hagyni.
Mivel n tárgyaláson a panasrosnő helyett esek 
ügyvédje jelent meg, az nem tudott nyilaikor,, 
ni arra vonatkozóan, hogy a felajánlott elég, 
tételt elfogadja-e. A járásblró a tárgyalóét a 
béke reményében elnapolta.

A Rombach-iitcai 
gyilkossággal kedden fog
lalkozik újból az ítélőtábla

A tizenegy év előtti gyilkosság tettesét még 
mindig nem tudták megtalálni

BESTIA ALEXANDRA
Mulatságos becsületsértési per egy versenyló neve körül

Mulatságos becsületsértési ügy került szom
baton a budapesti járásbíróság elé. A rágalma
znál pert Seres Karolta táncosnő Indította egy 
ismert fővárosi ügyvéd, versenyistálló tulajdo
nos ellen. A rágalmazás és becsületsértés cí
mén lelt panaszában a szép táncosnő, aki a 
főváros éjszakai életében Vörös Alexandra né
ven szerepel, előadta, hogy nz ismert buda
pesti versenyistálló tulajdonossal hosszú ideig 
benső barátságban élt. mikor pedig u viszony, 
szerinte a férfi hibájából clhidogüll közöltük,

aa Ügyvéd szakításuk után egy héttel lovát 
„Bestia Alexandrádnak nevezte el.

A táncosnő feljelentése szerint, kolléganői 
azóta nem hagyják bekében, mindenki csak ez
zel a nem éppen hízelgő megszólítással szó
lítja meg és nz ügyvéd különös eljárása öt 
közmegvetésnek tette ki. Éppen ezért kéri a 
vádlott szigorú megbüntetését.

A szombatra kitűzött mulatságos tárgyalá
son megjelent a feljelentett: dr. W. K. ügyvéd 
is, aki

egy pillanatig sem tagadta, hogy lovának 
elnevezése tényleg a táncosnő viselkedése 
miatt keletkezett haragjának szüleménye.

Szerinte azonban ő olyan nevet adhat a lovai-

Kedden délelőtt az Ítélőtábla Kállny-tnnársa 
ismét előveszi a Rombach-utcai gyilkosság 
ügyének métermázsányl aktáit, hogy elbírálja 
valóban a bíróság elé állított vádlott követte-e 
el a vakmerő rablógyilkosságot. Bonyolultabb 
bűnügye régen volt a bíróságnak, mint ez a 
tizennégy év előtti gyilkosság.

Emlékezetes még a pör izgalmas törvény
széki tárgyalása, amely szennyes dolgokat túrt 
föl. A vádlottak a tárgyalás során is mindent 
tagadtak, de

a bizonyítékok ellenük szóltak.
A törvényszék meg is állapította bűnösségüket 
és ezért Wallenstein Manó három, Wallenstein 
Ödön pedig tizennégy évi fegyházbüntetést ka
pott, Tóth Lajost ncdig szigorított dologházra 
ítélte a törvényszék, amelynek legkisebb tarta
mát tizenhárom évben állapította meg. A vád
lottak természetesen továbbra is ártatlanságu
kat hangoztatlak és ezért felehbezésl Jelentet
tek be.

Az ítélőtábla Kíí/tap-tanácsa szenzációs íté
leteit hozott az ügyben.

Megsemmisítette a törvényszék ítéletét. 
Wallenstein Manót éa Wallenstein Ödönt 
felmentette a vád alól és elrendelte mind
kettőjük azonnali szabadlábrahelyczésél. 
A főügyész megnyagodett az Ítéletben a 
két Wallenstein felmentése tehát azonnal

Jogerős lett.
A tábla az ítélet megokolásában kifejtette, 
hogy a felhozott bizonyítékok nem elégségesek 
arra, hogy azok alalpján a vádlottak bűnös
ségét megnyugtató módon meg lehetne álla
pítani.

Tóth Lajos ügyét elkülönítette a tábla
és elrendelte as ő szereplésével kapcsolatban 
a bizonyítás kiegészítését. Tóth ugyanis art 
mondta, hogy ellene bizonyítéknak tekintették 
a nála talált ékszereket, amelyeket Brandi 
Izidor felismert, mint a sajátját, márpedig ft 
bizonyítani tudja, hogy ezek az ékszerek 1919 
előtt már a birtokában voltak. Az ítélőtábla 
cl Is rendelte ennek a körülménynek a bizo
nyítását. A pólbizonyitás iratai most megér
keztek az ítélőtáblára, mire Kállay Miklós dr. 
tanácselnök nyomban kitűzte november 11-éra 
Tóth Lajos ügyében is a felebbczést tárgyalást. 
Kedden ismertetni fogják a pótbizonyitás ada
tait és ezek alapján dönti majd el a tábla, 
hogy Tóth Lajos védekezése helytálló-e, mert 
ebben az esetben őt is föl kell menteni, mint 
ahogy vádlottársait már jogerősen fölmentet
ték. Ilyen körülmények között azonban még 
mindig tisztázatlan marad az a kérdés, hogy 
JW, vagy kik követlek el a Rombach-utcai gyil
kosságait

Csodaorvosok szezonja 
Budapesten

Olcsóbb 
lett 

a premier-mozi!
A mai gazdasági helyzet kötelességünkké 
teszi, hogy olcsóbbá tegyük az egyetlen 
gondűző szórakozást: a mozlbajárást.

fi mai napon helyáraintiat 
lényegesen leszállitottuh 

és ezzel lehetővé tettük, hogy a nagy
közönség a legszebb filmszínházakban a 
legjobb filmeket Western-Elektric gépen, 

olcsó pénzen élvezhesse

Capitol Décsí Fórum
Kamara Palace

Radius Royal Apollo

Hipnotikus, telepatikus és magnetikus gyógymóddal foglalkozó 
rendelőkbe tódul a közönség az orvosnyomor idején

Orvosi körökben nagy feltűnést keltett, 
hogv Tóth Pál dr. orvos, Szarvas ország
gyűlési képviselője, Zeí/cú-módszerrel fog
lalkozó orvosi rendelőt nyit Budapesten. Az 
orvosok nagyrésze ellenszenvvel viseltetik 
ezzel a módszerrel szemben, amelyet nem 
tart komolynak. Érdekes különben, hogy

Budapesten at utóbbi időben eddig 
még soha nem tapasztalt népszerűségre 
vergődtek a különleges gyógymóddal 

foglalkozó orvosok.
A közönség nagy tömege feltűnő előszere
tettel keresi fel azokat az orvosi rendelőket, 
ahol az orvoskörök felfogása szerint nem 
teljesen elfogadható gyógymódokat alkal
maznak.

Erre a helyzetre jellemző, hogy
Wiinderlicb Pétorné, a delejes aszony, 

nki kél esztendővel ezelőtt valóságos lázba 
hozta nemcsak Budapestet, de ax egész or
szágot és akinek a működéséről egyidelg 
semmit sem lehetett hallani, a legutóbbi 
hónapokban megint nagyszabású működést 
fejt ki. Elköltözött a fővárosból.

Sashalmon telepedett le és két orvos 
felügyelete alatt fogadja rajongó híveit 

és pácienseit.
Egy budapesti és egv környékbeli orvos 
közős rendelőjében dolgozik Wunderliehné, 
akinek a működését a hatóság akarva nem 
akarva, kénytelen eltűrni, mert hiszen or
vosi felügyelet alatt foglalkozik a betegek
kel.

Még nagyobb népszerűségre tett szert 
Haar Pál, a röntgenszomtt ember, 

nki, mint legutóbb megírtuk, fölajánlotta a 
főkapitánynak, hogy hipnotikus utón vilá
gosságot derít kinyomoratlanul maradt gyil
kosságokra és más bűncselekményekre. 
llaar Pál a Szit-Ulca 60. Számú házban lévő 
orvosi rendelőben dolgozik mint asszisz
tens. A rendelőt olyan sokan keresik fel. 
hogy ma fiz-husz budapesti orvosra sem jut 
annyi páciens, mint a szlvutcai rendelőre. 
Haar Pál

hipnotikus. axtigfesKfiv és msgnrtlkus 
utón gyógyítja a betegeket 

ugyancsak orvosi felügyelet alatt.
A szervi hajban s-envedö páciensek keze

lését ebben a rendelőben nem vállalják, 
csak olvanok.it logodnak cl gyógykezelésre, 
akiknek n betegsége valamilyen ideg elvál
tozással, vagy bántalommal kapcsolatos.

Haar Pál specialistája & reuruánaK, beszéd
hibáknak, ideges fejfájásnak, tériszonynak 
és mint a hívei és páciensei mesélik, nagyon 

sok alkalommal kezelt férfiakat, akik 
szexuális életükben megnyilvánuló za
varok leküzdése miatt fordultak hozzá.

Budapesti színészek is akadnak a páciensei 
között. Ezek premier, vagy nagyjelentőségű 
föllépés előtt fordulnak hozzá és a röntgen
szemű ember

éber szuggesztiót alkalmaz náluk, 
hogy megelőzze a színpadon jelentkező 
lámpalázat.

A speciális gyógymóddal foglalkozó orvo
sok közé tartozik

Völgyeaay Ferenc, az ismert orvos- 
hlpnctizőr

is, aki belvárosi rendelőjében ugyancsak 
ldegelváltozásokkr.1 kapcsolatos betegsége
ket gyógyít.

Az orvosi körökben megnyilvánuló elége
detlenség egyre erősebben mutatkozik és fo» 
kozza ezt Tóth Pál dr. országgyűlési kép
viselőnek mostani vállalkozása. A Hétfői 
Napló munkatársa érdeklődött arról, hogy 

miféle intézkedésekkel akarják meg
akadályozni 

ároknak a gyógymódoknak az alkalmazását, 
amelyeket a magyar orvostársadalom hely
telenít?

Kérdésünkre a következő választ kaptuk: 
Az orvostársadalmat félhivatalosan 

már sokat foglalkoztatta ez a kérdés, de 
eddig még nem találtunk módot a be

avatkozásra.
Az orvosi körök most 

akciót akarnak Indítani.
hogy törvényhozási, vagy közigazgatási utón 
rendezzék végre ezt a kérdést.

olvanok.it
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HÍREK
— Albrecht főherceg én a brazillal követ 

együtt vadásznak a Hortohógjon. Debre
cenből jelentik: Vasárnap délelőtt hatalmas 
túrakocsin Debrecenbe érkezett Albrecht fő
herceg, Andrásig Géza gróf és Don Tedro 
Voreas, Brnila budapesti követe. Rövid 
debreceni tartózkodás után tovább mentek 
a hortobágyi pusztára v'adkacsavedászatra.

— Szent Imre Ünnepségek Nagykanizsán. 
Nagykanizsáról jelentik: Az elmúlt héten so
rozatos egyházi ünnepségeket rendeztek Nagy
kanizsán a Szent Imre év alkalmából. Az ün
nepségek vasárnap fejeződtek be. mikoris 
Vinkovics Viktor tercncrondi tnrtományfőnök 
ünnepi misét mondott a plébánia templomban. 
A Várost Színház Szent Imre ünnepén dr. 
Krdtky István polgármester és Páter Deák 
Sulplce mondottak ünnepi beszédet.

— Leleplezték a Bem emléktáblát, 
ünnepség volt vasárnap délelőtt a Bem 
tüzérségi laktanyában, ahol a budapesten tar
tózkodó lengyel tisztek jelenlétében leleplezték
X laktanyában levő Bőm emléktáblót. A lelep
lezés ulán a honvédség főparancsnoka Kárpáti

látta 
kor-

Kamilló gyalogsági tábornok vendégül 
villásrrggeiln az időközben megérkezett 
mányzót és a lengyel tUzérlisztekct.

— Varjú vadászat közben véletlenül agyon*  
Hite barátját egy 15 éves fiú. 1 Hétfői 
Napló miskolci tudósítójától: Szombaton 
délután halálosvégü szerencsétlenség történt 
J borsodmegyei Uppony községben. Áldo
zata Bárdos Lajos 15 éves fiú, egv upponyi 
földbirtokos gyermeke. Barátjával, Barta 
Bélával fi óbort puskával varjukra vadászott 
n fíu. Éppén Barfán volt a sor. A fiú célzott 
és lőtt, de kezében megrándult n fegyver és 
n golyó célt tévesztve belefuródott Bárdos 
Lajos tüdőjébe. Mire orvosi segítség érke
zett, a szerencsétlen gyermek elvérzett.

— Zajos jelenetek nz egyesült nemzeti párt 
ülésén. Az Egyesült Nemzeti Párt vasárnap 
délután a Beciva cirkuszban tartott gyűlési, 
amelyet Takách Tolvay József gróf nyitott 
meg. Vtóna vitéz Bárczi-Darcza József beszélt 
arról, hogy a hadviselteket és a hadirokkan
tukat a kormányzatnak jobban meg kellett 
volna becsülni, majd Árvád falvi vitéz Nagy 
István, a HONSz ügyvezető elnöke emelkedett 
szólásra Alig kezdett bele beszédébe, a gyér- 
Számú hallgatóéig körében ülő hadirokkanlak 
kőzhckiabáltak, hogy a HONSz elnöke ne po
litizáljon. Erre kitöri a vihar. Nagy István nem 
tudta beszédét folytatni s a közbeszóló hadi
rokkantakat rendőrökkel vezettették ki. mire 
a hallgatóság nagy rósz® eltávozott a gyűlés 
színhelyéről. Arvádfalvi Nngy István ulán nz 
ifjúsági szervezetek névében Brínsnpt György, 
majd a városalyn jelöllek: vitéz Varga Béka és 
vitéz Marcsány Imre szólaltak fel,

— Egy ötéves gyermek borzalmas tilzha- 
láltt. Ajkáról jelentik: A község közelében 
folyó Nagyárok a sürü esőzések miatt ki
áradt és elöntötte a falu határában lévő ci- 
gányviskókat, amelyeknek lakóit hatósági 
intézkedésre kilakoltatták. A cigánvasszo- 
i:yok a falu határán rózsából hatalmas tüzet 
gyújtottak, hogv ott szárítsák meg gyc.rinc- 
kflke. Bogdán Erzsi Ötéves kisleány túl kö- 
7fl merészkodett a Hlzhöz, amelynek egyik 
kicsapó lángnyelve felgyújtotta az egy szál 
ingecskét, r.nioly a gyermeken volt. Mint 
*gy égő máglya rohant a szerencsétlen kis- 
gyernlck sikongava a távolabb dolgozó fel
nőttek felé. Mire azonban segítségére siet
tek. a gyermek olyan borzalmas égési sebe
ket szenvedett, hogy rövidesen belehalt.

— A Tetőtl Társaság ülése. Vnsárnnp dél
előtt tartotta felolvasó ülését a Petőfi Társa
ság, amelyen Pékár Gyula megnyitó beszédé
ben elparentálla Szabolcsba Mihályt. Ezután 
üdvözölte azokat, akiket a kormányzó a Cor- 
irin-lánccal tüntetett ki. Bejelentette, hogy Jó
zsef Ferenc királyi herceg a jövő hónapban 
tartja székfoglalóját a Petőfi Társaságban és 
felolvasta n királyi herceg néhány költemé
nyét. Utána Komárnmy János novellát olvasott 
fal, Szalmáig István pedig költeményeket mu
tatott be.

—> Beszámoló. Debrecenből jelentik: Vasár- 
nup délelőtt tartotta Hajdúnánáson képviselői 
hrsziimolójál Maday Gyula egységespárti kép
viselő. Beszámolójában felszólította a gazdá
kat, hogy hízzanak a jövőben, mert a kormány 
a gazdaérdekeket mindenütt szemeiéit fogja 
tartani és bejelentette, hogy a kormány a kö
zel jövőben mérsékelni fogja a borfogyasztósi 
adót. Utána Petry Pál kultuszminlsztériuml ál
lamtitkár mondott beszédet.

KIS KATALIN
NAGY SIKER

GÓTH'SÍ' KERTÉSZ M.LA DAl'KA MARGIT
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Díszes 
lovas- Ismét olcsó b bitünk!

Soh ciítít ávót 30—40 száialikfta! stálíiloítuli tel
A Bembcrg seiyemharisnyak:

melyek pórja eddig I’ 8.00 volt, Holuaptól P 

melyek pírja eddi*  P 4.60 volt, holnaptól P 

matyók párja eddi*  P 5.90 volt, holnaptól P
Selyem harisnya X“Sk',“. ..., 

Azswros ae.yemliarisnya
kiváló vlekoM Hlyemből................................P

2.90
3.90
4.45
1.90
2.45

6.50
2.70
6.90
4.90
1.50

Ruhabársony XS«' 

Cordbársony J „.Títf"', 

„Flamanga"
Crepe de Ch'ne 5&SSf*i>  

,.NIatlasse“ flanel, bolyhos háttal ... P

Sportflanel hí.,,* .,.*>» , —.65
Függönyetamin , —.45
Bembergsclyem , 1.50
Női Tweed ruha 'XfiTfiX.... ,19.- 
Házi ruha kiváló mosható flanelból ... P 5.30 
Pongyola (Kimono) EfiX! 6.20 
Crepe de Chine női blúz

sok atiaben át faoonban ... ........ ,14.

Részeg MnMnK itffl kas vasárnapja
Köt gazdálkodót agyonverlek;. agg wenflögiest godig 

halölraszmitax uasarnaa Oszaka
A szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
több olyan gyilkosság és halnlosvégil 
verekedés történt nz országban, amelyet 

részeg emberek okozlak.
Kegyetlen módon ölték meg a Veszprém 
melletti Adorjánháza községben Burián 
László jómódú gazdalegényt. Burián Koródy 
János nevű társával mulatozott a kocsmá
ban. Iddogálós közben a két legény össze
veszett, mire a termetesebb

Koródy kilökte az utcára Burkínt.
A fiatal legény olyan szerencsétlenül esett, 
hogy eszméletlenül terült el a süléiben az 
ajtó előtt. Koródv János kisvártatva Schmidt 
János nevű másik legénnyel együtt újra ki
jött az utcára, hogy megnézze, mi történt 
kilökött barátjával. Mikor látták, hogy ez 
még mindig ott fekszik uz utca közepén,

dorongokat kaptak elő, ég az eszmélet 
len embert addig verték, amíg élet volt 

benne.
Azután pedig visszatértek tovább Inni <7 
kocsmába. Ár agyonvert embert a csendőrök 
találták meg az utón és csakhamar megta
lálták a gyilkosokat Is, akiket oasraverve 
vittek Veszprémbe. A vizsgálóbíró intézke
désére még vasárnap délelőtt fel is boncol*

Gyermekruha és iátszööitöny
garantált mosható flanelból. 1 óveanek ... P 

ttMmonkfai - .50 nílór omnllcMén
Női «r«metta Anti'op és lakk 

pántos cipők tlnsa

Férfi és női Pizsama öltöny 
divatot mlntí*  fisodból

Női háiőpizsama ...... ,
Gyermek Pizsama ;lX"vW’""’ír

S.ry.A^nkénl 4B nllűr imtlk.Mw.l
Férfi ing JXS .■Up"" í1"1’?

Férfi ing ffiS.XÍ*

Férfi hálöing XS “'■?

1.90

8.80
7.90
4.45
393

7.50
6.50

r 14.50

ULLSTEIN-SZabásnVnlAK.
Mintfi’iat ós Arjciigzóket 

kfszséÉiíel küldünk.
Hétfőn, Kedden óe Szerdán 
csők ezen a 3 napon 

BMlÉÜáMii 

minden 1 mfttar helyett 140 centi*  
métert szolgaiunk ki.

Ezen kedvezmény mág a legfinomabb 
szövetekre és bársonyokra Is von-ukosik -v2|

Iák a szerencsétlen Buriánt. A boncolás 
megállapította. hogy a halál többszörös ko
ponyacsont- és bordatörés következménye.

A nagymértékben elfogyasz-tott ital tette 
gyilkossá a Balatonfürcd melletti Bársonyos 
községben a vasárnapra virradó éjszaka 
Nyári Imre gazdáik odót Is, aki legjobb ba
rátjával, lleiser Lajos kisbirtokossal együtt 

kiment a szőlőbe, ujbor kóstolóra.
Borozgatás közben a két ember összeveszett 
egymással és a veszekedés hevében

Nyár! egy előkapott ásóval agyonverte 
társát.

— Gyilkosság kukorlcafosztán közben. 
Kiskörösről jelentik: í/enizŐ István bócsni 
gazda tanyáján o minap kukoricafosztás 
volt, amelyre szokás szerint a könyékbell 
tanyák fiatalsága is felvonult. Munka köz
ben Léki András, a házigazda sógora és 
Forgács István gazdalfju közölt szóváltás 
támadt. Forgács zsebkésével nyakszirlen 
szúrta Lóki Andrást nki mielőtt még nz or
vos megérkezett volna, kiszenvedett. A 
gyilkost a c.scndőrség letartóztatta.

* A budapesti premier mozgóképszínházak 
számolván n súlyos gazdasági viszonyokkal, 
abban állapodlak meg, hogy helyárnlknt tete
mesen csökkenteni fogják hétfőn, f. hó lö-től 
fogva.ü Van egy-két oly mozgóképszínház, mely 
a íiclyúrcsökkentésnél főleg arra fekteti a fő 
súlyt, hogy leginkább azokat n helyárakat 
szállítja le nmelyek leginkább a súlyosan 
küzdő polgári osztályt érintik. 80 fillértől — 
de legnlálb 1 pengőtől — 2 pengőig igen jó 
helyek állanak minden premier mozgóképszln- 
hóiban ezután rendelkezésre. A premier moz
góképszínházak kerülni akarták nzt hogy 
egyik vagy másik — „tőrje át nz Úgynevezett 
drágaság! frontot" — hanem egyöntetűen en- 
qedtek a közgazdasági viszonyok parancsolta 
helyzetnek, remélvén azt. hogy n hatóságoknál 
sikerül n közterhek leszállítását elérni.

— nárasség. fínsenbatim Aranka és Mezei 
Olló november ó-én házasságot kötőitek. 
(Minden külön értesít's helyett.I

— Értesítem • ah. vevőliüzUnségel. hogv a 
kötöttárut felhflgenm és ez okból november 
hó 10-105! 17-tg kötöttáru vásárt rend-rek 25 
százaléktól <0 százalékig olcsóbb árakkal, 
mint eddig: Salgó, Kristóf tér i.

Női hálőing ’"-1 *•?

Női hálóing

Női nadrágkombiné DBm— 
selyemből. hlmtett mintával .. _. P

Női nadrágkombiné
nanaonkbót. awur mintával ........ P

Női ernyő “K,l‘ rfH":

Férfi ernyő K!:;» ,

Férfi keménykafap M
divstformólcban, stlssa béléssel ... _ _ __ P

Férfi bokavédő ,rí,

Férfi azsuros zsebkendő

Müselyem női reformnadrágok: 
sima. kltOnó Jó mlnósóg ..............„ ~ — P

___r
... — T

p
r

oeilcoe. ««ép tebérnomb atlnekbea

bolyhos, melepbélóesel............... ..
Férfi és női tPiMk„..„,, Ml.„___ ,

Kötött mellény r
Lepedő kűliniegesség

tartóé mlnóeér
Idény és portörló ,"í,t.ír _,
Kloth pap an XÍM4"* ..........,

Jutta Bouklé futőszönyeg ”«” > 

Frottír törülköző

4.90
5.50
7.90
2.90
9.—
9 90

1.40
1.80
2.90
1.75
6.90

rendkirSI 
...................  P 1.90 

-.35 
18.50
4.50
1 90

Xl/óri Iinn't a csendörök hlnrlózlatlák V, 
beszállították a veszprémi ügyészség fog
házába. Kihallgatása során Nyári azzal vé
dekezett, hogy Hciser késsel támadt rá és ö 
önvédelemből verte agyon a kupával.

Békéscsabán is véres tragédiát okozott a 
sok bor, amelyet Lévai Lajos nsztalossegéd 
mégivott. Lévai n vasárnapra virradó éj*  
sznka sorra járta n csabai kocsmákat és már 
teljesen elázva került Szabó István vendég
lőjébe, ahol

a kocsmáros nem akart neki több italt 
kiszolgáltatni.

Lévai dühében
előkapta zsebkését és összeazurkálla a 

vendéglőst.
Szabó Isivé n olyan súlyos sérüléseket szen
vedett, hogy haldokolva szállították kór
házba, Lévait pedig letartóztatták.

— Jövő vasárnap lesz Miskolcon hz uj vá
lasztás. Miskolcról jelentik: Amint Ismeretes, 
n közigazgatási bíróság két hél előtt megsem
misítette a miskolci törvényhatósági bizottság 
negyvennyolc mandátumát. A közigazgatást 
bíróság most nz uj vólasztás dátumát novem
ber tir.onhalodikdban óllnpilolln meg. Az uj 
választás valószínűleg o baloldali pórtok győ« 
zelmével fog végződni.

— Hirtelen halál a templomban. Zala
egerszegről jelenük: Tragikus módon hunyt 
el szombaton este Gross Ignác 72 éves hely
beli tekintélyes magánzó Orosz Ignác a 
szombat esti istentiszteleten vett részt a 
helybeli zsldótcniplomban, ahol imádkozás 
közben hirtelen szivéhez kapott, lefordult 
az ülésről és mire orvos érkezett, meghalt.

Xalaegerszegen 
közszeretetben

Szlvszélhüdés ölte meg. 
nagy részvéttel fogadták a 
álló polgár halálának hírét.

— Kommunista suhanrohnt tartóztattak le 
Debrecenben. Debrecenből jelentik: Vasárnap 
délelőtt n debreceni rendőrségen tizenhét kom
munista suhancot hallgatott ki a vizFgá’ú bitó. 
\z volt a 'ád ellenük, hogv a mull héten éj- 
szakáról-éjszákóra izgató hangú, kommunista 
jelszavakat írtak fel a házal, falára. Miután 
teltüket beismerték, a vizsgálóbíró letartóztatta 
Őket.

— Eltűnt diák. Vasárnap délelőtt bejelen
tették a főkapitány sáson, hogy Szalay László 
11 éves gimnáziumi tanuló szombaton délután 
eltávozol*  •pilléinek Stoffenberg-ulea 11 szám 
alatt levő lakásáról és azóta nem adott magá
ról óietjoli. A rendőrség eltűnési osztálya meg
indította a nyomozást az eltűnt kisdiák telkit- 
tatására.
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Kozma Jenő 
éles támadása 

a Wolft-párt ellen 
A Belvárosi Községi Polgári Párt Eskü

téri helyiségeiben vasárnap délelőtt nagy
gyűlést tartott, amelyet Gadr Vilmos nyitott 
meg. Utána Kozma Jenő, a párt elnöke szó
lalt fii, aki ebben a beszédében élesen el
ítélte ugy a jobboldali, mint a baloldali pár
tokra és azt hangoztatta,

Imgy ők nem kormánypártiak a város
házán és az ö gyűléseiken nem szokott 
miniszter kortesbeszédet mondani, ha

nem egy másik párt ülésein.
Beszéde további során azt a vádat emelte a 
keresztény párt ellen, hogy az kicsinyes sze
mélyi okokból meghiúsította a kormánynak 
azt a szándékát, hogy a Lágymányoson 
egyetemi intézményeket állítson fel s ezzel 
az egész főváros fejlődéséi elősegítse. Utána 
Glücksthal Samu (Betérte a főváros admi
nisztrációját, majd Holczer Sándor a keres
kedők nevében hangoztatott bizonyos kíván
ságokat, majd Girardi Tibor, Kálmán An
dor, lléder Lajos és Gündisch Guidó dr. 
felszólalása után nz ülés véget ért.

A községi párt Budán is, a Szent László
idon és a Ferencvárosban is tartott ülést va
sárnap, ahol Kozma Jenőn kivül a párt 
többi vezetői is beszéltek.

— Meleg, száraz Idő várható. A Meteoro
lógiai Intézet jelenti: Az északnyugati szele
ket déli légáramlás váltotta fel. Ennek kö
vetkeztében a hőmérséklet emelkedése s 
száraz idő várható.

— Andréka Károly nz óbudai Iparosok és 
Kereskedők Körének elnöke. .MII. kerületi Ipa
rosok és Kereskedők Kőre, amelyben pártkü- 
h.nbség nélkül tömörültek nz óbudai iparosok 
és kereskedők, vnsárnnp gyűlést tartott a Lajos- 
utca 46. számú vendéglőben. A gyűlés egyhan
gúan és nngy lelkesedéssel diszelnökévé válasz
totta Andréka Károly helyettes főkapitányt. 
Küldöttség ment X’rte és Andréka Károly meg
jelent n gyűlésen, ahol nsgy tetszéssel fogadott 
beszédet mondott.

— A szocialista párt gyűlései. A Szociálde
mokrata Párt vasárnap délelőtt több nagygyű
lést tartott. A Vízivárosban Várnai Zseni. Kér- 
bolt Alajos, dr. Mandl Oszkár. Blaskó Artúr; a 
Táborhegyen Breszlo.vszky Ede és Bűchler Jó
zsef; az Angyalföldön Peyer Károly, dr. Györki 
Imre, P. Slcrn Szeréna. Gál Benő. Szepesi Al
bert; az Erzsébetvárosban Buchinger Manóné. 
Propper Sándor. Szakasils Árpád. Weltner Ja
kab; a Ferencvárosban Csillag Ferenc, Lázár 
Eini), dr. Révész Mihály; a Tabánban Kéthly 
Anna, dr. Bánóczy László és Farkas István 
tartottak beszédeket. A délutáni gyűléseken a 
Lágymányoson Kéthly Anna, Bcchtíer Péter és 
Milos Sándor, a Hegyvidéken Katona Sándor 
mondottak beszédeket.

— Előadás a biknvladalokról. Szieberth 
Imre, a Magyar kir. állami vas-, acél- és gép
gyárak igazgatósági felügyelője vasárnap dél
előtt .4 spanyolországi bikaviadalok címmel ve
tített képekkel és hangosfilmmel kisért rend
kívül érdekes előadást tartott a Fórum mozi
ban. Szieberth felügyelő alapos ismerője a 
spanyolok ősi, nemzeti játékának, melyről igazi 
fogalmakat nyert az előadás szépszámú kö
zönsége. Egymásután kerültek a vászonra az 
összes nagyobb spanyol városok arénái, az iz
galmasnál, izgalmasabb bikaviadalok lefolyása, 
a résztvevők és azok feladatának ismertetése. 
Az elödús során bemutatásra került a Vérrő 
Áréra cimü filmnek az a része, mely a mad
ridi arénában a bikaviadalról hangosfilm alak
jában készült.

— A Keresztény Pórt gyűlései. A Keresztény 
Községi Párt józsefvárosi szervezete vasárnap 
délelőtt a Szent István Társulat dísztermében 
nagygyűlést tartott, amelvcn Buday Dezső. 
Ilotiszl.y János, Pászthy János, Ernszt Sándor 
dr. népjóléti miniszter. Katona János, Wolff 
Károly és dr. Csilléry András szólallak fel. — 
.4 külső erzsébetvárosi szervezet a Thököly-uti 
Glória mozikon tartott nagygyűlést, amelyet 
Paulhcim Ferenc, Csilléry András. Mihalovlts 
Zsigmond, Pctrovácz Gyula és Wolff Károly 
beszéltek.
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Háromévi fegyházra ítélték, 
mert bűnös viszonyt folytatott 

saját leányával
A megrontott leány a nászéjszakáján bevallotta férjének 

a bűnét és maga jelentette fel az apját
Megdöbbentő, sötét hátterű és párját rit

kító bűnügy foglalkoztatta tegnap a bíró
ságot. K. Urbán János nagykátai gazdál
kodó és a leánya, Horváth Lászlóné szüle
tett K. Urbán Margit vérfertőzés bűntetté
vel vádolva álltak a bíróság előtt.

A vád szerint A'. Urbán János, aki már 
meglcttkoru ember és nyolc élő gyermeke 
van, két esztendőn út

bűnös viszonyt folytatott Margit nevű 
leányával.

Az öregedő gazdálkodó nem is nagyeri tit
kolta a dolgot és apa és leány szerelmi élete 
ugyszólván a másik hét gyermek előtt 
folyt le. '

Mikor a viszony megkezdődött közlük, a 
leány még hajadon volt, később azonban 
férjhez ment Horváth László gazdálkodó
hoz. Az esküvő napján.

a núszéjszakán a fiatalasszony beval
lotta férjének életének titkát.

amely megmérgezte a fiatal házasok életét. 
A’. Urbán Margit azután a férjének a ta

Megérkezett vasárnap este 
az uj amerikai követ

II. Roosewelt, az uj amerikai követ vasár
nap este megérkezett titkára kíséretében Bud-i- 
pcstre. A Keleti pályaudvaron Took követségi 
titkár vezetésével az amerikai követség vezető 
tisztviselői fogadták Roosewelt követet, aki a 
Hétfői Napló munkatársának a következőket 
mondotta:

— Nagyon szívesen jöttem Magyarországra, 
annál is inkább, mert

jártam már Itt,

— A földművelésügyi miniszter választói 
között. Hódmezővásárhelyről jelentik: Mayer 
János földművelési miniszter vasárnap 
Ucsnay Pál titkára kíséretében Hódmező
vásárhelyre érkezett. A miniszter panasz
napot tartott és reggel 9 órától kezdve dél
után fél 2 óráig fogadta választóit, majd az 
Iparegyletben tiszteletére rendezett közebé
ben vett részt, melyen az üdvözlő beszé
dekre válaszolva bejelentette, hogy 10.000 
pengőt utalt ki a határ fásítására.

— A Jogászegylet közgyűlése. A Magyar 
I Jogászegylet vasárnap délelőtt az Ügyvédi Ka

mara dísztermében közgyűlést tartott Szászy 
Béla elnöklete mellett. Az elnök nagyszabású 
beszédben foglalkozott a nemzetek jogi egysé
gének problémájával, majd Nyulászy János 
előterjesztése után megválasztották a szám
vizsgáló bizottság tagjait. Ezután Mendelényi 
László dr. kúriai biró nagy érdeklődés mellett 
tartotta meg Az angol büntető igazságszolgál
tatás és a mi egyszerűsítési törekvéseink cimü 
előadását, melyben behatóan ismertette a kü
lönbségeket nz angol és a magyar jog alapvető 
tételei közölt. Mendelényi értékes előadását 
nagy éljenzés és taps követte és a közgyűlés 
ezzel befejeződött.

— Mégis fölemelik a boletta árát. A bo
letta tervbe vett fölemelése tárgyában a ki
küldött bizottság mindeddig döntést nem 
hozott. Újabban a Mezőgazdasági Kamara, 
— mint ismeretes, — a leghatározottabban 
állást foglalt a boletta árának fölemelése 
mellett és igy, — mint megbízható forrás
ból értesülünk — majdnem bizonyos, hogy 
az egységespárt bizottsága javasolni fogja, 
hogy a boletta árát 10G százalékkal, tehát 
6 pengőre emeljék fel.

— A Keresztény Ellenzék gyűlései. Friedrich 
István pártja, a keresztény ellenzék, vasárnap 
délelőtt féltizenegy órakor a Váci-uti Moróc- 
vcndéglőben, majd fél 12 órakor a Vasúti és 
Hajózási Klubban, délután 4 órakor a Budai 
Vigadó nagytermében tartott látogatott nagy
gyűlést. Mind a három gyűlésen megjelent a 
párt vezére, Friedrich István, aki a választó- 
polgárság nagy lelkesedése mellett fejtegette az 
uj városháza szükségességét és felhívta a vá
lasztókat, hogy segítsék abban a törekvésében, 
hogy a városházán is a valódi keresztény er
kölcs foglalja el uralmát.

FflrdÖköl.S.vt'rmekkftd, IHOStlö?. 
kis gvAri btb.ávai B A 1.1 N T-nAl. 
IV., Magyar utca 1. szám (Kossuth 
bajot-utca sarok) leieton 853—19

— Érdekes újítást vezetett be egy ismeri 
férfiruha cég, november 10—15-ig. A kitűnő 
hírnévnek örvendő László Lajos cég, Vilmos 
császár ut 40. Minthogy a napokban sikerüli 
egy nagy posztógyártól jelentékeny mennyi
ségű linóm férfiruhaszövetet olcsón megvásá
rolni, ezt feldolgoztatva a vevőközönség ren
delkezésére bocsátja olyan meglepő olcsó 
áron, nmire még kevés példa volt. Saját ké- 
szitményü divatos férfiöltönyök, vagy nehéz 
Doubl-átmcncli felöltök remek szabásban, ki
fogástalan kivitelben, már 48 pengőért, férfi 
telikahátok finom fekete posztóból bársony
gallérral 58 pengőért kaphatók. A közönség 
saját érdekében használja ki ezt az olcsó vá
sárlási lehetőséget, mert ilyen alkalom többé 
alig lesz.

nácsára
maga tett feljelentést a csendőrségen 

az apja ellen.
A fiatalasszony feljelentése alapján mind
kettőjük ellen megindult a bűnvádi eljárás. 
A pestvidéki törvényszék elé került az ügy. 
A főtárgyaláson az apa könnyek között be
ismerő vallomást tett és csak azt hajtogatta, 
hogy nem tudott parancsolni az érzéseinek.

A bíróság
K. Urbán Jánost folytatólagosan elkö
vetett vérfertőzés büntette miatt három 
évi fegyházra, a leányát pedig hat hó

napi fogházra Ítélte.
A’. Urbán Jánosnál enyhítő körülménynek 
vette a bíróság nagy családját, viszont su- 
lyosbitóként mérlegelte mindkettőjük ese
tében a folytatólagosságot és ugyancsak su- 
lyosbitónak vette az apánál azt, hogy cse
lekményével megrontotta a leánya életét.

Fellebbezés folytán a tábla elé került az 
ügy és Dusárdy-tanacs tegnap jogerősen 
helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét.

és annak idején is sok szimpátiára találtam 
és hiszem, hogy hivatali minőségemben ezeket 
a kedvező érzelmeket, csak gyarapítani fogom.

Roosewelt követ ezután a követség tagjainak 
kíséretében autóba ült és az amerikai követ
ségre ment.

Értesülésünk szerint meg e hét elején bemu
tatja megbízó levelét Horthy Miklós kormány
zónak.

— Raffay Sándor püspök az újpesti evangé
likusok ünnepén. Raffay Sándor dr., a bányai 
evangélikus egyházkerület püspöke szombaton 
és vasárnap Újpesten járt, hivatalos egyházlá
togatáson. Az evangélikus templom kapujában, 
nagy közönség előtt, Semsey Aladár dr.. Újpest 
város polgármestere és Geduly Lajos helybeli 
evangélikus lelkész köszöntötték Raffay püs
pököt. A zsúfolásig telt templomban, az evan
gélikusok ünnepén megjelentek a város vezető 
emberei is.

— Nagy olcsóbbodás a selyemharisnyáknál. 
A Fenyves Áruházakban mai naptól a „Vis- 
kosa“ .selyemharisnya nz eddigi 3.50 pengős 
ára helyett 1.90, a Bcmbe.rg selyemharisnya 
.3.00 helyett és a Bemberg extraprima selyem
harisnya 5.80 pengő helyett 4.45 pengőbe ke
rül.

— Megjelent a Knllós-Kompnsz 1930—31. 
évfolyamának második része A Pesti Tőzsde 
kiadásában és Kallós János szerkesztésében 
most jelent meg hatodik évfolyamában a Kal
lós-féle „Gazdasági, Pénzügyi és Tőzsdei Kom- 
pasz“ második része, amely az összes buda
pesti és vidéki ipari, kereskedelmi, mezőgaz
dasági, közlekedési részvénytársaságok és biz
tositó intézetek,, stb. legújabb és legpontosabb 
személyi és mérlegadatait tartalmazza. A 
kompasz mind a négy kötetének ára csak 60 
pengő és igy a legolcsóbb magyar komnasz. 
Megrendelhető a Pesti Tőzsde kiadóhivatalá
ban, Budapest, IV., Városház-utca 6.

— Megalakult a zs’dó hlklizsért! választások 
ellenzéki párttá. Vasárnap délcűtt tartotta né
pes alakuló ülését a zsidó hitközségi választá
sok ellenzéki pártja, Schecr Samu elnöklete 
alatt, amelyen megválasztották az elnökséget 
ós a szervezőbizottságot.

Gűgehurut es mámén elten 
szopogassunk Krompecher-féla fenijőmenthol-dragéet 
MasznAlata egyenlő a fenyőlnhaláclóval. Mlndenho1 

kapható I Egy doboz óra 60 fillér

— Az apa bűne. Sátoraljaújhelyről jelen
tik: Demeter Zsuzsanna vajdácskái leány 
lopás miatt a fogházba került, ahol az el
múlt napokban gyermeket szült. A rabkór
házban a leány az egyik betegnek elmondta, 
hogy gyermeke apjától, Demeter Jánostól 
való, aki leányával évekig bűnös viszonyt 
folytatott. Szombaton tárgyalta Demeter 
János ügyet a sátoraljaújhelyi törvényszék, 
mely nyolc hónapi börtönre ítélte a vérfer- 
löző apát.

— A technika legújabb vívmánya az ,.Ego- 
phon“ hangfelvevő készülék, melynek mikro
fonjába való beszélgetés után a következő pil
lanatban már rendelkezésére áll egy hangle
mez, melyet bármely beszélőgépen lejátszhat 
és nz Ön saját hangját fogja-hallani. Ezen gép 
segítségével ön megörökítheti a saját vagy 
kedves hozzátartozóinak hangját, sőt énekel
het is a mikrofon előtt. Egy ilyen hanglemez 
ép oly maradandó emlék, mint a fénykép. 
Ezen hangfelvevő készüléket nagy anyagi ál
dozatok árán sikerült a Fenyves Áruháznak 
megszerezni és ezen áldozattal dokumentálni 
akarja, hogy vevőinek mindenkor a legjobbal, 
a legujjobbnt a legolcsóbban nyújtsa. A fcl- 
vevőgép a Fenyves cég Cólvln-téri áruházéiban 
bárki rendelkezésére áll, ahol egy kétperces 
felvételt eszközölhet a tűrhetetlen lemezen. 
Ezen gramofonleuirz óra két pengő és a fel
vételek már hétfőtől kezdve folyamatban lesz
nek.

A Nemzeti Demokrata Párt 
nagygyűlései

A Nemzeti Demokrata Párt vasárnap a f<5, 
város öt kerületében tartott nagygyűlést.

Az 1. kerületi demokrata pártszervezetnek a 
Bellevue-szállóban tartott gyűlését Őjz István 
elnök nyitotta meg, majd

Bródy Ernő
ismertette a Nemzeti Demokrata Pórt célkitű
zéseit és az uj fővárosi törvény bírálatában 
megállapította, hogy ez a törvény revízióra szo
rul, ez a törvény nem maradhat meg,

mert eltemeti a főváros autonómiá [át, meg
szűnteti a polgárság önrendelkezési jogát és 

eltünteti a sajtószabadságot.
Utána Nagy Lajos dr., Székely István dr., Papp 
Lajos és Klossohn Gyula beszéltek.

Az Angyalföldön, a Magyar Kert-vendéglő 
helyiségeiben gyűltek össze a kerület választói. 
A gyűlést Gergely Károly református presbiter 
nyitotta meg. majd utána Polacsek Nándor, 
Faludi Kálmán. Flégcr Gyula, Töltössy Imre’ 
Spiegel János, Eibenschütz Ignác, Bischilz Nfar
céi és Földváry Béla beszéltek.

Utánuk
Pakots József

szólalt fel, ki hosszabb beszédben ismertette a 
mai gazdasági helyzet káros hatását, majd az
zal fejezte be beszédét, hogy véget kell vetni 
annak a tízesztendős csapásnak, amelyet a 
hatalmi rendszer városházi különítményei, a 
Wolff- és Kozma-párt hoztak a polgárságra.

A józsefvárosi pártszervezet a Hunnia-moz- 
góban tartotta gyűlését. Vitéz Aladár elnöki 
megnyitója után

Fábián Béla
hosszabb beszédben hangoztatta, hogy szaki- 
tani kell a polgárságnak a régi babonákkal, 
kell, hogy tudatára ébredjenek kötelességeik
nek, hogy vissza szerezze jogait s kényszerítenie 
kell a kormányt, hogy a nép politikáját csi
nálja.

Az Erzsébetváros polgársága az István-uti 
Chicago-nagymozgó termeiben gyűlt össze, ahol 
Benedek Dezső elnökölt.

Gábor Gyula, Kiár Zoltán, Baczkó Sándor be
szédei után Magyar Miklós ismertette hosszabb 
beszédben a városháza eddigi gazdálkodását.

^hegyvidéki demokrata párt Budán a Béla 
király-uton tartott látogatott gyűlést, ahol

Gál Jenő
szólalt fel. aki nagy lelkesedés mellett hirdette, 
hogy a magyar polgárságnak le kell vonni a 
tanulságot a bohóckodásokból és a polgárság 
a demokrata párt katonái most, ne csak mint 
egv párt harcosai vonuljanak fel, hanem érez
zék azt is. hogy e: a harc az egész ország jobb 
jövendőjéért folyik.

Gedeon Tibor. Papp Lajos beszéde után a 
gyűlés véget ért.

A III. kerületben a demokrata párt női tá
bora is ülést tartott, melyen Káldor Gyuláné és 
Rródu Ernöné beszédei után Vőrősváry Mik
lós buzdította a női nagygyűlés közönségét a 
demokraták támogatására.

Folytatódik az olcsósági 
hullám !!!

Olcsó és jóminőségii férfi
ruhák és télikabátok 

Budapesten
A mai pénztelenséget mérlegelve 

igen érdekes újítást hozott be a köz
ismert László Lajos férfiruhakeres
kedő cég fi/., Vilmos császár-ut 40.) 
,4 jóhirnévnek örvendő cég a jobb 
középosztálynak lehetővé akarja 
tenni, hogy jól és egészen olcsón 
ruházkodhasson. A szöveteknek és 
munkadijaknak mai drágasága mel
lett ez eddig teljesen lehetetlen volt, 
mert ahhoz, hogy valaki ruhához Jus
son, csaknem egész havi jövedelmére 
volt szüksége. Ebben a súlyos hely
zetben siet segítségére a közönség
nek a kiváló László-cég azzal, hogy 
a mai rettentő drágaság mellett mit 
jelent az, hogy egy kitűnő minőségű 
divatos őszi vagy téli férfiöltöny, vagy 
egy nehéz doubl-szövetből készült 
átmeneti-kabát 48 pengő és egy Jó, 
fekete posztóból készült bársony
galléros hosszú férfitélikabát 58 
pengő, annak méltatása felesleges.

— Főbe lőtte magát egy ismeretlen fiatal 
leány a Vágóhid-uteában. A Vágóhid-utca 
18. számú fatelep előtt vasárnap este egy 
ismeretlen, 24 év körüli fiatal leány revol
verrel főbelőtte magát. A golyó a halántéká
ba turódott s életveszélyen sebet ejtett rajta, 
A mentők haldokolva vitték a Rókus-kór
házba, de semmiféle iratot nein találtak 
nála és személyazonosságát nem lehetett 
megállapítani. A rendőrség vizsgálatot in- 
ditolt a titokzatos öngyilkosság ügyében.

— Szives figyelmébe ajánljuk nb. olvasóink
nak a Fábián József cég hirdetését, olcsó áron 
hirdeti jó áruit. Buda legelőkelőbb szaküzlcte.

— Sorozatos tcmplonifosztogatrisok Zalamc- 
gyében. Nagykanizsáról jelenük: Az utóbbi he
tekben sorozatos tcmplomfoszlogatúsok történ
tek a zalamcgvci falvakban. Néhány nappal 
ezelőtt a lenti templom perselyeit törték fel, a 
vasárnapra virradó éjjel pedig a kerkaszent- 
trikiósi femplomban jártak betörők. Mindenütt 
kifosztják a perselyeket és cllopjók az elemei- 
hetö kegyszereket. A esendőrség lázasan nyo« 
moz a tettesek után-
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S ZI w H A Z — MOZI
A szinész-szttájfi
&s a szinészéfrség

Apróságait fiát sxinfiáx élet-íialál fiatcánafi kulisszái mögül
A Városi Szinhóz fekete péntekje nem 

mull és nem múlhat el nyomtalanul a ma
gyar színészet sok pirosbetüs kalendá
riumából. Ez a fekete péntek komor felhői
vel besötélitette a magyar színházak úgyis 
borongós egét és fájdalmas realitással tárta 
fel a színházi kulisszák igazságában és a 
festett világ nagyszerűségében még hivő 
közönséget. A Városi Szinház és az Új Szin
ház szimultán gazdasági és talán művészi 
válságának históriáját már szélesen per- 
traktálja mindenki, aki eddig XIV. Lajoso
kat, Macbetheket, Nórákat, vagy éppen 
Szibilleket ismert a távoli és sejtelmes szín
házi világban.

A Városi Szinház fekete péntekje elosz
latta a szinház misztikumát és a volt 
Macbethet oda sorolja Szabó János inzol- 
vens kereskedő pénztárnoknője mellé.

1.
Nehéz igazságot tenni, ki a hibás, a Szinész- 

Bzövetség-e, amely a szinészszlrájkot végrehaj
tatta, vagy a színészek egy része, akik sztrájk
törőnek jelentkeztek Sebestyén Géza irodájá
ban. végül az igazgaló-e nki anyagi eszközök 
hiányában mert élére állani nz idén is egy 
nemcsak kulturális, hanem elsősorban üzleti 
vállalkozásnak.

Beszéltem az egyik városi színházi taggal, 
aki saját autójával állt a színházhoz és a két
ségbeeséstől remegő hangon üvöltötte felém:

— Éhezünk kérem, ezt tessék megírni, hogy 
nem tűrhetjük tovább Sebestyén Géza 
rnblógazdálkodását a nyakunkon. Aki 
nem fizet, az ne vállalkozzon szinház Igaz

gatására ...
A kis színész, nki húsz fillért kért tőlem köl

csön, hogy Anzenberger-kenyeret vehessen 
rajta, a keserű kenyér előre megértett izével 
szájában mondja csöndesen:

— Igaz, hogy éhezünk, mindenünket elárve
rezték már. de hát kérem: igy jobb*  ...

A sztrájk utáni szombaton két és négy pen
gőket kaptak a színészek.

2.
Detektivmunka folyik a Városi Színház

ban. Spiónok szaladgálnak föl az igazgatói 
irodába és sugdolóznak, magukat mente
getve, a másik destrukciójáról. A zenész
és a munkásszervezetek erklöcsi erejébe 
kapaszkodóit szinésztársadalom egyetlen 
egységes megmozdulása után máris 

atómjaira bomlott széjjel, 
nem akad gazdája a tettnek, a szónak és 
Sebestyén igazgató mosolyogva, fölényesen 
hallgatja a tegnapi sztrájkotokat és a mai 
hétrétgörnyedőket.

Pedig Hegedűs Gyula is szeretne egyet- 
mást megtudni ebből a színházból. Például 
azt, hogy ki nevezte őt és eljárását kom
munistának, hogy ezt

az előkelő állásu primadonnát bíróság 
elé állíthassa.

Nagyon könnyen lehetséges, hogy a szí
nész- és zenészszövetség egyetlen közös

Nem állunk egyedül: 
trájk a párisi Nagyoperában 

Mesterdalnokok" előadását negyven percre félbe 
kellett szakítani

SZ
A „

Ugylátszik, ragadós betegség a színházi 
sztrájk. A Városi Színházi sztrájkért nem is 
kell annyira szégyenkeznünk, hiszen nem 
kisebb müintézetben, mint

a párizsi Nagyoperában szombaton este 
sztrájk ütött ki.

Párizsból jelentik, hogy a párizsi Nagy
operában a Mesterdalnokok előadását vá
ratlan incidens zavarta meg. A második fel
vonást befejezték, amikor a szinház mű
szaki munkásainak és diszletezöinek a har
madik felvonást kellett volna diszletezniök. 
Dlszletezés helyett azonban egy

rögtönzött gyűlést tartottak a szín
padon, amelyen elhatározták, hogy 
addig nem díszletezik be a harmadik 
felvonást, ameddig régi követelésüket, 
amely fizetésemelésre vonatkozik, az 

Igazgatóság nem teljesíti.
A párizsi Nagyopera intendánsának közbe
lépése sem segitetl a dolgon és már negy
ven percig állt az előadás, amikor sikerült 
a munkásokat más belátásra bírni és mun
kájuk folytatására rávenni. A munkások 
csak gyorssegély kiutalása ellenében voltak 
erre kaphatók, amely gyorssegélyt a szinház 
igazgatósága azonnal folyósította.

Telefon: J. 443-76
■
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Korcsmáros Nándor s A drámai kerék stb.
E Helyárak: 59 fillértől 3.- pengőig, délután fél helyárak Előadások: 6 és 9 órakor
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megmozdulásának bűnügyi következménye 
lesz.

3.
Az Uj Szinház Öltözőjében szombat este. Az 

egyik kitűnő színész előveszi a noteszét és a 
következő tételeket olvassa fel nekem: október 
14-én 4 pengő, 18-án 6 pengő, azután megint 
4 pengő azután 3 pengő 50 fillér... Ennek n 
színésznek szerződés szerinti gázsija — havi 
650 pengő.

A másik nem kezdő, nem mai gyerek, egy 
dolgos múlttal a fiáta mögött, majdnem sírva 
mutatja nekem a bírósági végzéseket, árverési 
hirdetményeket, amelyek egy rendes, tisztes
séges mull összeomlásának szomorú jelző
kövei.

Elmesélik a következőket.
— Ugy volt, hogy titkos konzorcium van a 

színházban és a tagok egymás között osztják 
fel a bevételt. Upor igazgató azonban a Szi- 
nészszövetségnél tiltakozott a konzorcium el
len viszont a Szinészszövetség elfelejtett min
ket erről érlesiteni. Igv történt, hogy a pénz
tárnál jelentkezeti a színészek megbízásából 
Baló Elemér, aki a színészek részére követelte 
a bevételt. Ebből azután

súlyos nézeteltérés, majdnem tettlcgcsség 
lett.

Baló Elemér mikor megmagyarázták neki a 
félreértést, a társulati ülésen elnézést kért az 
igazgatójától ezekkel a szavakkal:

— Bocsánatot kérek, rendkívül felindult vol
tam. talán megérti az igazgató ur — egész 
nap nem ettem egy falatot sem és este bará
taim belémdiktáltak egy pohár snapszot, mert 
már nagyon kutyául éreztem magam ...

4.
Bérczy Ernő főrendező és Vitéz Miklós 

művészeti igazgatót azonnali hatállyal el
bocsátotta az Uj Szinház igazgatósága a 
szinészmozgalom eseményei miatt. A társu
lat mint egy test áll az elbocsájtott vezetői 
mögött.

Péntek este az Uj Szinház kasszájának osz
tozkodásából egy fillér sem jutott a színészek
nek. Szombaton már nagyobb bevétel volt. A 
színészek, mikor megkapták részüket, kérték 
két volt vezetőjük gázsiját is. az igazgatóság 
azonban. — arra való tekintettel, hogy ezt a 
két urat azonnali hatállyal elbocsájtotla, nem 
hajlandó részűkre osztalékról gondoskodni. A 
színészek ekkor összeálltak éi

a kapott fillérekből húsz pengőt összegyűj
töttek Bérezynek és Vitéz Miklósnak.

Mikor erről tudomást szereztek a műszaki 
munkások, szintén gyűjtést indítottak és hat 
pengőt ajánlottak föl aznapi „osztalék-hozzá
járulásként”.

Hát nem megható ez?. .. Ki érti meg a szí
nészeket?

5.
Fenn az irodában igazat kell adni Upor 

igazgatónak, összetörve ül Íróasztala mel
lett. Nem, neki nincs része a válságban, <5 
is áldozat! Két év alatt egész vagyonát rá
fizette erre a luxusra. A saját vagyonát. Ezt 
is kevés színigazgató mondhatja el magáról.

Stób Zoltán

A közönség körében óriási visszatetszést 
keltett, hogy a francia főváros legelőkelőbb 
kultúrintézményében ilyesmi előfordulhat 
és csoportosan tüntetőén hayyták el a néző
teret, ugy hogy a 40 perces szünet után alig 
maradt közönség, amely a harmadik fel
vonó st bevárta volna.

SZÍNHÁZI napló
a Filharmóniának idei müsortervezete nem-
* csak a hangversenyek számának, hanem 

a világhírű vendégdirigensek szerepeltetésének 
és bizonyos mértékben a szólisták nívójának a 
csökkenését is jelenti. A mai 11. koncert szólis
tája Cassado Gáspár, az ismert spanyol csel
lista, Casals tanítványa volt. A művész világ
híre, kiegyenlített tudása, remek technikája és 
komoly muzsikusvolta iránti legnagyobb tiszte
letünk dacára sem hallgathatjuk azonban el, 
hogy hozzá hasonló csellistákkal mi is rendel
kezünk. (Csak a minap hallottuk az Amerikából 
hazatért, fiatal Machula Tibort, akinek édes, 
melegen zengő tónusát talán csak a Casalsé 
múlja felül.) Cassado Schubert gordonkaverse
nyét játszotta saját átiratában — kitünően. A 
műsor érdekes és értékes újdonsága Weiner 
Leónak Bach C-dur Orgona Toceátájónak zene
kari átirata. Weiner ma klasszikus müvek zene-

I 
K

a helyzet nyugodt mérle
gelése, egy pillanat .... 
kijátszik, Impássza sikerül: 
megnyeri a rubbert l Helyes

lakhat éber lélek I AkiFáradt testben nem
naponta ez«r és ezer lépést tesz kőkemény 

börsarkon, ahelyett, hogy az olcsóbb és 
ruganyos járási biztosító PALMA KAUCSUK- 
SARKOT viselné, nem csodálkozhat, ha leste 
kifárad, idegei kimerülnek. Minden fizikai- és 
szellemi munkásnak szüksége van a PALMA
KAUCSUK-SAROKRA. Egy kísérlet meggyőzi 
a hitetleneket is.

Egészség. kényelem, takar ékossAg 
megköveteli a 

PALMA 
KAUCSUK-SARKOT.

MAGYAR GYÁRTMÁNY.

Dénes Oszkárt szerződésszegésért 
nörölte a bécsi Iheater an dér Wien

Dcncs Oszkár, a népszerű pesti komikus, 
akit — nem tudni mi okból — a német lapok 
„operett-bonvivánnak” neveznek ki, egy érde
kes színházi per középpontjában áll. Amint is
meretes, Abrahám Pál „Viktória” cimü ope
rettjében játssza nz egyik főszerepet a berlini 
Metropollheaterben Dénes Oszkár, akit a bécsi 
Theater an der Wien igazgatója, Hubert Ma- 
rischka a Viktória bécsi előadásaira leszer
ződtetett. Szerződése szerint december 19-én 
kellene elkezdeni a bécsi vendégjátékot, de — 
jellemző ez a berlini színházi viszonyokra és 
a darab sikerére. — már most megállapít
ható. hogy erre a dátumra Dénes Oszkár nem 
lesz szabad. Annál is inkább igy van ez. mert

karra való átköltésével az olasz Respighivel 
együtt a modern zeneirodalom élén jár. Ebben 
a müvében az orgonaszerűség meghagyása mel
lett, a modern zenekar minden adottságának 
biztos ismeretével és felhasználásával remekmű
vet alkotott.

Biró Lajos ragyogó egyfelvonásosa, a 
„Srgarigó” lesz az Andrássy-uti Szin

ház e héten bemutatásra kerülő uj műsorá
nak gerince. Egy kinai alkirály, aki egy szól 
sem tud más nyelven, csak kínaiul, az euró
pai nagyvárosba érkezik, ahol metresszt sze
retne találni. A hotel portása a bárban mű
ködő „Sárgarogót" küldi hozzá, aki a szá
mára néma kínaival olyan ragyogó és ex
panzív darabot játszik le, amelyre még alig 
volt példa. Titkos Ilona a Sárgarigó, Sugár 
Károly a kinai alkirály. A: Andrássy-uti 
Szinház műsorának második darabját Stella 
Adorján ülteti át franciából magyarra; címe: 
A kamaszok, ragyogó szerep Vaszary Piri, 
Peti és Szász Ha számára. Móricz Zsigmond 
is irt darabot Lélekvándorlás címen Bár
sonynak és Dajbukátnak.

A Magyar Színház fiatal gardájának van egy 
rendkívül tehetséges, kedves fiatal tagja: 

Taműssy Lívia, akinek az a bánata, hogy eddig 
csak kisebb szerepekben mutathatta meg kvali
tásait. A Kis Katalinban egy komorna szerepét 
játssza és szerepét néhány jelenetben befejezi a 
darabban. A próbák alatt keservesen panaszko
dott Bródy Istvánnak, a darab rendezőjének, 
hogy kicsi a szerepe. Bródy jószivü ember lé
vén, hamarosan segített a bajon.

— Eddig azt mondotta, kedves, a cárnőnek, 
hogy kétszáz koffer vár becsomagolva az udva
ron. Most kibővítem a szerepet és ezentúl két- 
srázégyet fog mondani.

így is történt.

ABethlen-térl Színház premiert adott a 
héten. A műsor főszáma a Drei Herzen 

lm Takt című operettparódia, amely 
Mihályi Istvánnak pompás alkotása. A sze
replők közül Lészag Katót, Ormós Bélát, 
Sárossyt, Székely Dórát és Kemény Ollyt 
illeti a dicséret. .4 Korcsmáros Nándor szép 
szinpadi jelenetében László Lily aratott szép 
sikert. A szinház törzsgárdája közül Gergely 
Vilma, Perényi Sári, Somlay Zsiga, Iványi 
Dezső. Zombory Holtán és Szentiványl Kál
mán részesei az előadás sikerének. Fekete 
József kis színháza valóban elismerésremé1- 
tőnn dolgozik.

OKTOGON 5tAvéha^
VI., Andréaey-ul Sí. Telefon: 174—36

U'„ mérsékelt Arak Kitűnő vacsora, borral > twingö 
Saját termésö eae-nege pa'ackb'w P 1 10

I Állandóan nyitva1 Zene nincs '

Dszilon káu&hfiz
V 7,o tta-ulca IS. i A Szabadság tőr Farkán) 
Flőkető családok ós kmfA'di vendégek tzó- 
rakoróbelye — AsztAlrandelés • ISI-82. 
uttenbrrg-Raa araién Jazr-duo

következtetéssel megállapít*  
ja ellenielének gyöngéit. Do
minálja a játékot. Sikert arat 
az életben: Mert nyugodt

a Metropoltheaterből átviszik a darabot a 
Theater des Westensbe és

Dénes Oszkár a bécsi szerződéi ellenére 
prolongálta berlini szerződését.

Marischka Hubert kérdést intézett Dénes 
berlini igazgatójához, fíotterhez, aki kijelen; 
tette, hogy Déncst semmiesetre sem engedi 
Bécsben játszani. Ezek után a bécsi színigaz
gató

szerződésszegés elmen beperelte Dénes 
Oszkárt 

és tőle a szerződésben kikötött magas pönálét 
és kártérilést követeli. Könnyen lehetséges, a 
kitűnő komikus alaposan megjárja az alapos 
németekkel.

Premier után
A FEKETESZÁRU CSERESZNYE. Hu- 

nyady Sándor, akinek ősercjü megnyilat
kozásáról már első darabja alkalmával is 
elismeréssel adóztunk, uj darabjával sikert 
hozott a Vígszínház falai közé. Nemcsak 
nagyon tehetséges, de szcrencséskezü iró is. 
Gombaszögi I'rida rác-magyar asszonya a 
legszerencsésebb szinpadi alakítások egyike. 
A szerep és a szereplőnő megtalálták egy
mást. Eőry Erzsi fiatal lányfigurájában ho
zott uj hangot és frissességet a Vígszínház 
együttesébe, amelynek kiemelkedő értékei 
Hegedűs Gyula önmérsékelt bácskai ni- 
bobja, Törzs Jenő úri főbírája, Jávor Pál, 
Hajmássy Miklós, egy-egy huszártiszt-alak
ja, Mály Gerő pompás szerb pópája, Peti 
kedves cigánya.

KIS KATALIN. Savoir nem történelmet Irt, 
de ragaszkodott a történelem eseményeihez. 
Nem is tehetett másképen, hiszen nem lehet 
például élve hagyni az egynapos Péter eárt, 
anélkül, hogy a színdarab és a színpad hitelét 
ne érné érzékeny károsodás. Éppen azért az 
ezirányu gáncsoskodás érdemtelenül érte • 
szerzőt és a Magyar Szinház előadását, mert 
Savoimak a történelem borongós perceiből is 
mutatót kell adnia — a komédiába. Kápráza
tos és pompás az előadás. Ilyet már évek óta 
nem láttunk n Magyar Szinházban. Góthné 
Kertész Ella anyaeámője régi pikáns metsze
tek feltámasztása. Dayka Margit Katalin cárnő 
figurájában uj hangokat kapott és művészi 
erejének gazdagodását jelenti ez a szerep. 
Ráday Imre tétova figurájában, hol komikus, 
hol a drámai erejének nagyszerű fclvillaná.á- 
val győzte meg a közönséget kitűnő színészi 
értékéről, Beregi Oszkár Polcmkinje és Justh 
Gyula nehéz felelősségteljes, de nagyszerűen 
végrehajtott feladata elsőrendű teljesítmények. 
A rengeteg szereplő közül elsősorban Zala 
Karola nngyhcrcegnő-komikája Z. Molnár. 
Rubinyi Tibor és a darab levegőjének bárány
felhői mögül napsugáron! elővillanó Tamássy 
Lívia, majd a kedvesen éneklő Rosthy Magda 
értékei az előadásnak. Bródy István rendezése 
ezúttal jóval átlagon felüli Rengeteg sokat 
adott Savoir darabjához: ötletet, szint és han
gulatot, amelyet szerencsésen és Ízlésesen egé
szített ki Erié Vogel és Rejtő Mária pompát 
díszletei és ruhái.

DZSUNGEL — AVAGY HŐHULLÁM, vagy 
inkább hőguta: ez utóbbi magyarázza csak 
a kilünö angol iró alkotását, amely csak 
melléfogással kerülhetett a Belvárosi Szin
ház szinlnpjára. Kár volt a színészek mun
kájáért, Somlay Artúr és Makay Margit re
mek alakításáért, Zombory Mercedes virág
szerű megnyilatkozásáért, Kovács Károly 
önmegtngadásáért. és.)

Egv k schh Uzlethels laóg udvari avobAval 

egv nagv ozieihelyisftg 
eset'cg elosztva 
kiadó

V!., Podmsnfezky utca 51. az. Telefon: Antomata 1M-10
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csak
öltöztek a derbimeccsek: 
döntetlenre telik

Ferencváros— Újpest 1:1 (1:1)
A Hungária—Ferencváros múltbeli mér

kőzése után ismét derbyt hozott az újabb 
forduló: Újpest—Ferencváros fiókderby,*  
fiók izgalommal, táblás házzal és ismét 
olyan bíráskodással, amely egyáltalában 
nem clégitcllc ki a közönséget. Élcsapa
taink formahnnyatlásával pontosan lépést 
tartanak a futballbiráink is. Hogy aztán ez 
a nemes versengés hol áll meg, azt bajos 
volna megjósolni. Ma már ott tart a kö
zönség, hogy csak azzal vigasztalja magái: 
tessz ez még rosszabbul is.

A lilafehérck és a zöldfehérek összecsa
pását pedig ismét rekordközönség ülte és 
állta körül. Meglehetősen szenvtelen volt 
ez a közönség, mert a mérkőzés folyamán 
csak hébe-hóba harsant fel a múlt idők 
frenetikus biztatása.

Az Újpest:
lluber — Dudás, Fogl III. — Borsányi, 
Volentik, Wilhclm — Ströck, Auer, Stó

fián, Spltz, P. Szabó,
■ Ferencváros pedig:

Asmel — Korányi, Pnpp — Lyka, Tural, 
Berkessy — TUnczer, Takács II, Toldi, Lá- 

zár, Kohut
összeállításban indult a lüzbe.

Az Újpest kezd. Roppant ideges minden já
tékos mozgása s ezért a mezőnyjáték is kez
detleges. Az 5. percben esik az első korner a 
Ferencváros ellen. A 8. percben Wilhclm fejese 
pont Toldi lába elé pattan de kárba vész az 
óriási helyzet — elidegeskedik.

Az ellentámadás során Wilhclm labdája 
nagy ívben tart Amsei kapuja elé, Auer 
hatalmas rössel érkezik, elnyomja Amseit, 
akinek esés közben a lábáról a gólba pat

tan a labda.
Vita, de Iváncsics biró azonnal annullálja u 
gólt: akadályozták a kapust a védésben.

Ac Újpest most nagyon veszélyes, 
de a védelem olt áll a lábán. Kohut vaktöltés
sel lövöldöz: nagyol szól, de nincs golyóra 
töltve. Utána Takács II. kerül lövőhelyzelbe, 
ismétlődik nz elmúlt vasárnapi jelenet, szere
lik, éléseik, csakhogy éppen 11-cs nincs. A 16- 

wnHpercbcn a ferencvárosi balszárny röpül előre és 
1 Toldi lövése a kapufa mellett fütyül cl.

Ez a tíz perc most a Ferencvárosé.
Előbb Takács lövése röppen a magasba, utána 
Túrái tör ál három emberen, de szöklclését Ko
hut a fellcgekbe küldi. Aztán ismét fordul a 
kocka: Újpest van frontban. A 30. percben 

n Illák jól kombinálnak, Stófián stoppol, 
tisztán áll a a nyolcmétercs lövés pont 

Amsei kezébe fut.
Jelentős ügy volt. A 33. percben Stófián ismét 
jó helyzetbe kerül, de nem elég gyors s igy 
kénytelen az offszájdon futó P. Szabóhoz pasz 
szólni, persze vége a helyzetnek. A 35. percben 
szenzációs újpesti támadás: Ströck bombáját 
Papp, Volcntikét Korányi fejeli vissza a me
zőnybe.

Ezt Tural küldi előre. Kohut és Takács öl
méteres offszájdon áll, mindenki füttyöt 
vár. Iváncsics hallgat, a labda Kohut felé 
Ível, közben azonban Borsányi fejelni pró
bálja. A fejes hátrafelé csúszik Kohut elé, 
áld lefut és laposan, védhetctlcn gólt 16 

1:0
Ormótlan bírói tévedés, mert hiszen az offszájd 
Túrái lövése pillanatában fennállott. Hogy az
után Borsányi fejéről ’ ' J'“ ..................
elé, az nem ■•• • • _
dés után az Újpest vehemensen rohamoz s 
37. percben

P. Szabó kijátssza Korányit, nki lábbal 
utánanyul és elgáncsolja. P. Szabó clvágó
dik: tizenegyes. Ezt ugyancsak P. Szabó 
nagy nekifutásául, élesen a sarokba vágja 

1:1.
Ferencváros ellen,

került végül is Kohut 
változtat a helyzeten. Az ujrakez- 

a

aztán

jósából azonban a pályán semmi sem látszik, 
mert egyik támadást a másik után vezeti a 
nyurga half s még lövésre is kerül a sor, ez 
azonban persze magasan az égbe száll. Taká
csot Toldi szökteti, Takács vezeti a labdát. Du
dás utánairamodik és kornerra szereli, közben 
azonban Huber hatalmas vetődéssel Takácsra 
zuhan, s mind a kelten ottmaradnak. Majd Hu
ber sántikálva újra a kapuba áll, mig Takács 
pár percig masszázst kap. A 8. percben Tan
szer beadását Toldi kapásból lövi, a labda 
azonban ellenfelet érintve, kornerre pattan. 
Ezt Kohut irányítja középre,

a tumultus, Borsányi stoppolja a 
, közben kezéhez ér: tizenegyes.

nagy i 
labdát, --------- -------
TUnczer áll a labdához, Huber a vonalon 
jobbra-balra táncol és szerencséje is van.

offszájdja miatt lefújja. A 20. percben Újpest 
meccsdőnlő helyzete készül el:

Ströck összjáték után élesen középre adja 
a labdát, a befutó Spitz csak egy tlzcd- 
másodpercccl kési el a beadást s az a 
kapu mellé kerül. Ahogy a tribünön 
egyöntetű a megállapítás: a szezón leg

nagyobb gólhelyzete volt.
Ezután a Ferencváros is feljön, Kohut támad, 
majd beadása kapufa, s innen Tünczeré a 
labda, aki közelről Huber kezébe emeli. A 28. 
percben a halfoló Lázár töri át a védelmet, s 
tizméteres bombája a kapu fölött sávit el. A 
30. perctől az Újpest van frontban, s különö
sen P. Szabó veszélyes. A 34. percben

Stófián pompásan szökik ki, labdáját tisz-

mert ép a lövésbe vetődik ugy, hogy ro- 
blnzonáddol a labdát kornerre tudja 

tolni.
Eközben Volentik megsérül és az egész félidő 
folyamán a jobbszélen statisztál, amig a he
lyére Aucrt vonják hátra, s igy a jobbössze
kötő Ströck lesz.

A Ferencváros most egy ügyes húzással 
megmenthetné a mérkőzést, az átcsopor
tosítás azonban most; amikor helyén 
volna, elmarad, azaz változatlanul Ber

kessy a center.
ö közben négy emberen is álverekszl magát, 
sőt pontosan szökteti Tünczcrt, akit aztán sze
relnek. Utána P. Szabó megy el offszájdról, 
ezt Iváncsics nem fütyüli le, a beadását azon
ban — bár az közbe gólba perdül —• Stófián

tán I*.  Szabó elé csúsztatja, akt ráfut s 
nagy lövést ereszt meg, Amsei vetődik, az 
ujjahcgyével még stoppolni tudja a lab
dát, de elfogni már nem s hiába próbál 
utánanyujtóznl, a labda ideglzgató las
súsággal gurul a háló felé, amíg Papp 
szélsebesen megérkezik, s néhány centi

méterről a vonal előtt ki tudja vágni.
Ezután még egy humoros helyzet is adódik: 

Dudás a biró steme előtt hendszcl, Iváncsics 
azonban továbbot int, amit Turay nem vesz 
észre, s fölkapja a labdát. Ekkor Iváncsics a 
Ferencváros ellen Ítél hendszet. Ezután mind
két csapat feladja a hiábavaló küzdelmet, s 
bár az Újpest végig egységesebb csatármunkát 
végez, a helyzet nem változik és a pótderby 
is l:l-es eredménnyel zárul.

Még egy korner a 
vége a félidőnek.

A szünetben a
funkcionáriusai körül hatalmas vita
meg a vezető gólt illetően, s a ..................... _(<o. __ ________ ______ j_______

vitatkozás elfajulását csak a csapatok meg-hálókocsiba fektetni s igy vinni le Debrecenbe, 
jelenése szakítja félbe.

A Ferencváros óriást meglepetésre föl
forgatja csapatát, a Berkcssyt teszik 
centerbe, míg Lázár balhnlf és Toldi 

balösszekötő lesz.
Az átcsoportosítást érthetetlennek tartja 

mindenki, amig híre kel, hogy Berkessy térde 
fáj s ez okozta a változást. Berkessy térdfá-

birótestülct és az MLSz 
indul

Mátét fy szombaton 90 percig ferencvárosi színekben 
játszott, hálókocsin Debrecenbe utazott és vasárnap 

Bocskay-dresszben három gólt lőtt a kispesti 
anyaegyesiiletnek

Bocskay—Kispest 5:1 (2: 0)
Debrecen, november 9.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 
lése.) Nem várt nagy gólarányu győzelmet 
aratott a Bocskay Kispest ellen, mégpedig ér
dekes körülmények között. A Szemesnek Te
mesvárra történt visszautazása következtében 
elárvult balösszekötő poszt nehéz problémája 
volt hetek óta a debrecenieknek. Végre szom 
balon késő este megoldották az égető kérdést: 
leszerződtették Máté ff yt, a kispesti származású 
ferencvárosi tartalékcsatárt. Mátéffy szomba
ton délután még a Ferencváros B-csapatában 
játszott az újpesti tartalékok ellen, a szerződés 
csak este jött létre s nem volt mást lenni,

..................~ t az éjszakai személyvonalon

két gólarányu vereségre szolgált rá. Az 
negyedóra Bocskay-fölénnyel telt el. A 
percben

Teleki labdájából Mátéffy szerezte meg 
vezetést. 1:0.

A kispestiek ezután erős fölénybe kerültek

a

csak este jött 1 
heves I mint Mátéffyt

hogy vasárnap volt anyacgyesülcle ellen si
kerrel mutatkozzék be a Cívisvárosban.

A debü nagyszerűen sikerült! Mátéffy 
ugyanis három remekbeszabott góllal ter

helte meg Kispest hálóját.
Ami nz eredményt illeti nem hii kifejezője 

az erőviszonyoknak, amennyiben Kispest méltó 
ellenfele volt a Bocskaynak s legfeljebb egy-

mintegy huszonöt percen keresztül bombázták 
a Bocskay kapuját, melyet Budai nagyszerűen 
védett. Ezalatt az idő alatt

a Kispest hét korneit ért el,
de gólt nem sikerült lőnie. A 40. percben egy 
Bocskay-támadás alkalmával Horváthot a ti
zenhatoson belül gáncsolták, de Gerő biró nem 
adott tizenegyest, hanem a tizenhatosról ruga- 
tott szabadrúgást. Egy perc múlva

Vincze szöktette az offszájdgyonus hely
zetben lévő Telekit, aki nehéz helyzetből 

lőtte a második gólt. 2:0.
Szünet után negyedórán keresztül 

Kispest volt nagy fölényben.
Darvasnak egy lövése kapufára pattant, 
majd a nagy kavarodásban ismét Darvas
hoz került, aki a kispestiek egyetlen gól

ját lőtte. 2:1.
A Bocskay ezután emberfeletti energiával tá
madt s tiz perc alatt három gólt ért el. A 15.

ismét a

PERTUK
Szárazelemek é*  telepek 
zseblámpa és anódtelepek 

számára.
Toljosí jnényüh felülmúlhatatlan. 
Minden UAkUzlflUMD kftDllfliáib

percben Markos (3:1), a huszadikban Mátéfín 
(4:1). s a huszonötödikben Mátéffy három 
védőjátékost is átdriblizve, volt a góllövő. $•/ 
Ezután ellaposodott a játék, Kispest újabb há' 
rom kornerével szemben a Bocskay csak envÁ 
ért cl s igy gyet

a kornerarány 10:1 volt a vesztes Kispest 
javára.

A győzteseknél Budai kapus, Moőré, Mátéflu 
Teleky és Vincze, a kispestieknél a két hátvéi 
Purczelt, Darvas és Senkey játszott kitünően 
Gerő birót a közönség az egész mérkőzés alatt 
éltette s a meccs után nagy ovációban rétzt< 
sitette.

A félidőben két góllal 
vezetett a Vasas; a végén 
a döntetlennek is örven

denie kellett
Vasas—Budai 11 2:2 (2:0)

Ugy indult a mérkőzés, hogy a Vasas nem 
várt fölényes győzelmet arat a budaiak fölött. 
A 13-ik percben már 2:0-ra vezettek a Vasasok 
é.s

ugy látszott, hogy a fekete-fehérek ka
tasztrofális vereséggel hagyják el a Béke 

utcát!
A budaiakkal szemben a Vasas az első fél

időben volt frontban.
Már ekkor eldönthették volna végleg a maguk 

javára a mérkőzést. Igaz, a második félidőben 
is volt néhány olyan helyzetük, amiből gól le
hetett volna, dehát — ekkor már elpártolt tőlük 
a szerencse.

Kezdés után az első percekben a Budai 11. 
támadott és Lyka lőtt is egy kapufái; a Vasas 
ellentámadása azonban már sokkal eredménye
sebb volt:

Dán átvágta a labdát a jobboldalra, Bru- 
necker a 6-os sarkánál lőtt, Fábián elvetés
sel kiütötte, de a befutó StanzI végleg a há

lóba helyezte.
A Budai 11. kissé megzavarodott a nem várt 

gólra, mire — kapott még egyet.
A 13. percben a védelem könnyelmüskődött: 

Oláh elesett, Löwy kicsit fejelt,
Dán lövését Fábián kiütötte és a labdát is

mét Stanzl helyezte kapuba (2:0).
A félidő hátralevő idejében is a Vasas táma

dott, volt is egy nagyszerű helyzete, de Egry 
magasan kapu fölé lőtt.

A második félidő nagy Budai-támadásokkal 
indult; Steiner mindjárt gólt is érhetett volna 
el, de 5 lépésről Bereczkybe vágta a labdát. 
Nem is volt eredmény — pedig támadtak ele
get! — csak a félidő végén:

Sztancsik egészen a kornervonalig vitte ■ 
labdát, onnan bccsusztatta Steinernek, aki 

, kapásból a hálóba juttatta (2:1).
Három perc múlva már a kiegyenlítés is meg

volt. Sleiner magas lövése a kapufáról pattant 
vissza,

Lyka rúgta a visszapattanó labdát, amely az 
oldalkapufáról a hálóba pattant. (2:2).

Az utolsó pillanatban a Vasas még a maga 
javára dönthette volna el a mérkőzést, He 
Dán tiszta helyzetben elhamarkodva lőtt és Fá- 
bián elvetéssel védet.

Szombathelyért Szeged 
vett revánsot—a Nemzetin 

Bástya—Nemzeti 2:1 (1:0)
Szeged, november 9.

fA Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A Bástya három sorozatos vereség után 
vasárnap lelkes és friss játékban miniméül 
gólaránnyal legyőzte a Nemzetit, bár ez alka
lommal az újszeged! pályán a vendégcsapat 
volt a favorit.

A szegedi csapat — különösen az első fél
időben — lelkesedésével 

teljesen ellensúlyozta a technikás fekete-fehé
reket, voltak periódusai., amikor visszaesett, a 
második félidő utolsó előtti percében azonban 
csak ritkán látott góllal sikerült mind a két 
pontot otthon tartani.

Nagy irammal kezdődött a játék. Az első 
tizenöt percben egymást követték a heves jele
netek. a veszélyes kavarodások a két kapu 
előtt. A védelmek azonban mind a két oldalon 
kitünően funkcionáltak. A 44. percben korner! 
ér el a Bástya, amelyből szabadrúgás lesz-

Possák labdáját Kitti fejjel tolja a háló
ba. (1:0).

A második félidőben a szegediek kissé visz- 
szaestek s negyedórós játék után

a Nemzeti szerencsés góllal egalizál. 
Schmidt elnézte a labdát és Búza közelről 

a hálóba gurította.
A Báslya a nem várt kiegyenlítéstől visszaesik, 
de védelme szilárdan tartja a friss Nemzeti 
csatárokat. Már-már eldöntetlennek látszik ■ 
meccs, amikor ismét a 44. percben gólt ér el 
Szeged.

A fiatal Korányi n. labdát kap a taecs- 
vonalnál, lefut, pompás beadása a báló 

sarkában köt ki.
A következő percben vége a játéknak.

Mind a két csapatban a védelmek tűntek ki- 
A Bástyában jól mozgott Schmidt. a halfsor- 
bán pedig a Wahl helyett játszó Fehér. A csa
társor gyengén funkcionált. A Nemzetiből • 
szilárd védelmen kivül igen friss volt a Bt- 
hámi—Cétényi szárny és jó munkát véglett 
Hossó a halfsorban.

Dr. FÉMYES
ver-, bőr- és nemi-betegeknek rendel egén nap

VII, Vt Akóoxl-ut aa. I. nm. 1. Rókuul uraktt



Budapest. 1980 november !<.. HÉTFŐI NAPLÓ 11
A favoritnak is játszani kell!

111. kér. FC—Pécs-Baranya 3:2 (1:1)
Érdekes és nívóban sem szűkölködő mérkő- 1 

zést vívott a két csapat. A favorit óbudaiak 
kissé túlbecsülték erejüket, ellenfelüket is le- I 
klcslnyelték s igy csalódást keltettek. A Pécs-! 
Baranya viszont lényegesen többet nyújtóit, 
mint amit vártak tőle s szimpatikus viselkedésé
re.! a nagyszámú közönség rokonszenvét is meg
nyeri. A győztes csapatban Konyor, Fehér, 
iMtz II. és Magyar volt jó, mig a pécsiek leg
jobbja Somogyi volt.

Az első 20 percben vóltakozó, tapogatódzó 
játékkal telt el. Az óbudaiak nagy elbizakodott
sággal kezdtek, de hamar rájöttek, hogy a Pécs- 
Baranya — ellenfél. A 23-lk percben Kocsis 
szépen keresztüljutott a védelmen, mór 16-oson 
belül beadásra készült, amikor Berctvás a kezé
nél fogva lefogta s visszahúzta. Nyilvánvaló

1f-es vglt, amelyet azonban a biró —. nem lá
tott. De közvetlen utána Halas elbuktatásáérl 
is 11-ez járt volna: Pécs-Baranya nagv lelkese
déssel támad, fölényét azonban csak két korner 
fejezi ki. A 32-ik percben Foór a jobbhalf 
posztjáról, mintegy 40 méterről, irtózatos lövést 
küldött Fehér kapujára, aki csak nehezen 
védte, A 33-ik percben esett a pécsiek gólja:

X-FCLÍ0& HS.p

Kocsis lefutott Kautzky kiadásával beadására 
Fehér kifutott a kapuból, Biró is zavarta, 
úgyhogy

Kautzky kaparintotta el a labdát s kettőjük 
közt hálóba küldte. (0:1).

X-ltakozó játék fejlődött ki ezután, melyben 
a pécsiek vitték továbbra is a domináló szere
pet. A 45-ik percben Réder előrehuzódott, 
Drössler egyedül elfuthatott, Krebsz támadta 
ugyan, de

iapoa beadása mégis Zilahyhoz került, aki 
az ellenkező sarokba vágta. (1:1).

öt és félezer főnyi rekordközönség nézte 
végig a szombathelyi nagy meccset 

Hungária—Sabária 3:1 (1:0)
Szombathely, nov. 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése). Úgyszólván egész Vas vármegyét meg
mozgatta a szombathelyi nagy mérkőzés. Nem
csak Szombathely, hanem a környékbeli váro
sok sportszerető közönsége is felkerekedett, 
hogy tanúja legyen a mérkőzésnek, amelyet — 
mit lehessen tudni! — még meg is nyerhet a 
Sabaria ..

Özönlött tehát a nép a pályára, s amikor 
Boronkay félkettőkor belefojt a sípjába,

több, mint ötezer — Szombathelyen rekord- 
közönség —- leste lélegzetfojtva az esemé

nyeket.
És eleinte élt, viharzott ez a tömeg, szinte per
cenként zúgott végig a pályán egy-egy „Tempó 
Sóbarm',-kiállás, hogy azután fokozatosan ve
szítve erejéből, a végén egészen elhaljon.

Szombathely közönsége nem 3:1-es vereséget 
vátt...

Pedig eleinte jól ment minden. A 25. perc
ben azonban Kovács I. hibázott.

Kalmár kiugrott és a közönség csak akkor 
ocsúdott fel, amikor már a hálóban volt a 

labda. (1:0).
Szünet utón, alig kezdték a játékot, mór is

mét gólt ért el a Hungária.

Lingauer Albin továbbra 
is elnöke marad a profi 

futballszövetségnek
Szombathely, nov. 0.

(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jeléntése.) Varárnap n PLASz. elnökségének 
megbízásából Szombathelyre érkezeti Csdnyi 
József dr., a proflszövelség társelnöke és 
fodor Henrik dr., az alszövelség főtitHára. 
A atombathelyi látogatás célja az volt, hogy

Szép gól volt, de a tényleges idő elmúlta után 
esett.

Szünet után a szél erősödött, ami a III. kerü
letieket juttatta előnyhöz. A 14-ik percben kor- 

nert értek el a III. kerületiek. Majd négy perc 
múlva ismét 11-est érdemelne a Pécs-Baranya. 
Ugyanis Ardail Fehér alaposan Ictcritetle, De 
megelégedett Fehér . figyelmeztetésével. A 21-ik 
percben

Magyar szabadrúgását Drössler kapásból 
góllá érékesltettc. (2:1).

percben a labdát kirugó JandalábaA 26-ik . ........ .............. o_ ______  ....
Drössler csúnyán beletalpalt, úgyhogy a pécsi 
kapus percekig fetrengett a földön. Sokan láb
törésre gondoltak, de szerencsére nem volt az. 
Jandala igy is a meccs végéig húzta a lábát 
A 29. percben

LENG's/RL

egy szépen Iveit labda Kautzkyboz jutott, 
aki éles felsőlécet dörzsölő gólt lőtt. (2:2).

A 35-ik percben szerezték meg az óbudaiak a 
győztes gólt: kornerböl.

A gyengén Iveit labda Schillerről bepattant. 
(3:2).

Meg kell jegyezni, hogy ugy Schiller, mint 
Drössler, a kapuvonalon Jandala előtt álltak 
s akadályozták a védésben. Az óbudaiak fölé
nyében tel az idő, bár a 4?-ik percben Kocsis 
kihagyott egy nagy helyzetet, mely megérde
melte volna pedig a kiegyenlítést.

Varga a tétovázó Janzsó mellet megszökött 
és lövése a hálóba Jutott. (2:0).

A közönség előtt katasztrofális vereség kör
vonalai kezdenek kibontakozni. De nem. A Sa
baria magára talál, a szemek felcsillannak és 
a 7-ik percben

Iglódy beadásóból Kovács II. szép gólt lőtt. 
(2:1).

— Nincs még veszve a meccs! — tapsolnak a 
szombathelyiek diadalmasan s a következő per
cek Sabaria-fölénye szinte az extázisba sodor
ják a közönséget.

A 30. percben azonban váratlan akadály gör
dül o Sabaria-rohamok útjába: Kalmár és Vá
mos összefejel és a közönség megrettenve látja, 
hogy

Vámos a földön marad, majd a mentők 
viszik el!

Tengely nélkül marad a Sabaria és a Hun
gária jól kihasználja a pillanatnyi zavart.

Varga lefut és lövése a hálóban akad meg. 
(3:1).

A Sabaria még összeszedi az erejét, még vezet 
egy-két támadást, de már nincs idő s amikor 
a sip még egy utolsót süvít, hogy végét jelezze 
a meccsnek, íehorgnsztott fejjel, szomorúan in
dul haza a nézősereg...

Lingaucr Albin országgyűlési képviselőt, a 
Pl.ASz. lemondott elnökét lemondásának 
visszavonására bírja.

A tárgyalás sorún az ellentéteket sikerült 
elsimítani és igy

a lemondott elnök továbbra la vállalta 
a profiszövetség vezér! tisztét.

A Somogy maradt a második 
liga vezére az őszi szezon végén 
Vasárnap délután Kaposvárott 

dőlt el a nagy kérdés
A II. ligában tegnap játszották le az őszi 

szezóp derbijét, a Somogy—Attila meccset, 
melyet

a kaposváriak saját otthonukban a leg
minimálisabb gólarúnnyai nyerték meg s 
Igy az őszi fordulóban az elsőség kérdését 

ezzel á maguk Javára döntötték cl.

A VÁC FC féltucatos gólaránnyal intézte el 
a Terézvárost, a Bak TK szintén kiadó*  gvŐze- 
lemmel a Maglódot. A Kossuth csak nehezen 
szerezte meg a két pontot a Mcgyerrel szem
ben. Az eredmények a következők-

Somogy—Atilla 1:0 (0:0).

Kaposvár, november 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

tése.) Mintegy 3000 főnyi — Kaposvárott re
kordot jelentő — közönség volt kiváncsi a II. 
liga két vezető csapatának a mérkőzésére. A 
mérkőzés eredménye megfelel az erőviszonyok
nak. Az első félidőben inkább az Attila volt 
frontban, bár a Somogynak volt egv 10 perces 
periódusa, amikor nyomasztó fölényben volt. 
Szünet után Somogy támadott és a 13. percben 
Kohut beadásával Gacsár szenzációs lövéssel 
megszerezte a győztes gólt. A Somogyból Joós% 
Kohut és Pcter, az Attilából Szemző és Opata 
vált ki.

Vác FC—Terézváros 0:0 (4:0).
Kossuth—Mcgyer 1:0 (1:0).
Bak TK—Maglód 4:0 (2:0)
Turul—Bákospalota 2:0 (1:0)
A két vidéki bajnokjelölt jelenlegi helyzete:
1. Somogy 17 pont. 27 7 qólaránu (9 mérk.)
2. Attila 14 pont, 22.2 gólarány (8 mérk.)

Legyőzték a Postást, 
amely most már csak egy 
ponttal előzi meg a Törekvést

Az amntőrök vasárnapi fordulóján csak 
egyetlen kimagasló esemény volt. De az azután 
iga zi szenzáció volt:

Kikapott a Postáé!
Pedig a lóversenytérre invitólta a BSZKRT 

feltörő csapatát, mely igy megszilárdította a 
harmadik helyét. Viszont a Postás most már 
csak egy ponttal van a Törekvés előtt, mely egy 
meccsel kevesebbet is játszott. A BSE nehéz 
győzelmet aratott az MTK ellen, az UTE viszont 
nagy gólaránnyal győzte le a ///. kér. TVE-l. 
Az FTC az URAK-cA, a Törekvés a 33 ast gyűrte

Úrömhir!
80
60waaa gg gg

Az összes többi helyárak

olcsóbbak!
A három UF A-szinház gondoskodik 
a közönségéről. Ezen a héten:

■ InAnSai richárd taube urania. Adicsőségutj
öla 2 sláger:

HARRY LIEDTKE
A korvettkapitány 

fliAnilin Schmehllng *-  Olga Csohovs yQrVIII A sport, szerelem ..

A PAPAGÁJ
C ARRRET-U ARIÉT!
november havi monstre miisora

1. Bogár Fitt magyar csárdást táncol
2. Iliniócy Irmo egv rokokó láncot mutat be
3. Lfirlnrx Irén angol tánca
4. Sidney Alléé excentrikus tánc
5. Fehér Ica egy cowboy-tánc
fl. Alléé Grliv a temperamentumos bécsi táncával
7. Nézőtéri tréfa, irta Seres*  László, előadják

Kőműves ReZ5ó és Dániel István
8. Rencor japán jong'eur

Szünet, mialatt az úri közönség táncol!
!1. Senorba Teggó spanyol táncfenomén

10. Annié és Gréte remek lánrkelté*
11. Szende Kató egyéni tánckrcációjával
12. Myra I.arsky Grieg zenéjére: Anilra tánc
13. Margit és Nusl magyar csárdás
14. Trllde és Ursel franoii tánegráciák
15. Katona Mária Bachhará'ia-tánca
10. (,'Jváry J. kuplékat énekel
17. Irta és Virtus spanyol tánca
18. Ciprine keleti tánca
19. firass Anci tánca Faust ' ritmusaira
20. 15 mannequln szépség erédetl pá’izsl model- 

revöje

Szünet, 15 percig ismét a közönség táncol!
21. Slstera Ray lor.f.'oni lánccsillagok orosz tánca
22. A 3 Snntonns világhírű ikaria- és kaucsukakrobáták
23. l.lzct et l.isette angol Valterje
24. Adrienné Bell klasszikus láncot mutat be
25. SUters N'lll Budapesten még nem léfolt amerikai 

revú tánca.

!e' DICKY a csodafóka, 
BRADBURY kapitány 
bámulatos idomitása

27. Lorrlson éa Cody eredeti amerikai jaaz-énekesek. 
tomboló sikerűkkel

A műsor után reggelig Lorrison és Cody 
a híres Papagáj-jazzel együtt gondoskodnak 

a ragyogó hangulatról.
Jójjón el mindenki nézze meg okvetlenül a mai s»o- 
inoru világ egyetlen hangulatos, jókedvű oázisát 1

Előadás kezdete este 11 órákor.

maga alá, mig a Fér. Vasutas döntetlenül vég
zett az egyetemistákkal. Az eredmények a kö
vetkezők:

BSzKRT—Postás 2:0 (0:0).
Törekvés—33 FC 4:2 (:2).
UTE—Hl. kér. TVE 5:0 (3:0.
BSE—MTK 4:3 (4:1).
FTC—URAK 1:0 (0:0).
NMSE—BTC 0:0.
BEAC—Fér. Vasutas 2:2 (0.1).

A bajnoki tabellán: 1. Postás 10 pont (32:11),
2. Törekvés 15 pont (42:13), 3 BSzKRT 14 pont 
(19:10), 4. UTE 14 pont (26:13), 3. BSE 13 pont 
(33:20), 6. MTK 9 pont (19:15).

n

Continental filterem
táncos vacsorái olcsók és nagyszerlelt

TÁNCJÁTÉKOK VAnfiA-JAZZ
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Szerb Elek harmadszor is megnyerte 
Budapest mezei íutóbajnokságát

A ba'noki szenior csapatversenyt a MAC nyerte. A buda
pesti kerületi ifjúsági bajnokságot (rizsán (Vasas) és a 

Törekvés csapata nyerte
A novemberi napsütés kercszliiHörie n nagy

rákost gyakorlótérre nehezedő őszi ködöt, 
amikor vasárnap délelőtt nz nlléiaszövetség ve
zérkara felállította nz esztendő utolsó atlétikai 
eseményének pályabíróit. Moldovdnyl István 
dr., Tatár István, Bodánszly Pál dr.. Businszky 
Viktor harsány hangon adják ki az utasításo
kat és nngy eréllyel tartják távol n klubr.ijon- 
góknt a kifeszitett kőtelektől.

A színes dresszekbe öltözött, didergő allé lók 
mór nehezen várják a startot, amely ponto
san. n kitűzött időben megtörténik. Az ifjúsági 
bajnokság is hoz egy kis meglepetést:

a favorit MTK-I legyőzi n Törekvés a csa
patbajnokságban.

A szenior-bajnokság már előre elintézett kér
dés. A MAC aligha akad legyőzőre az idén, sem. 
bár az ESC-isták titokban reménykednek. A 
startra várni kell, mert az MTE-nck csak egy 
garnitúra dressze van és az ifjúságinknak át 
Xel) adniok a felszerelést a szenioroknak. A 
Vasasnak is ez a baja, de vezetőjük kijelenti, 
hogy a csapat nem indul.

A „betörésből" nem lett semmi.
A csapatbajnok harmadszor is a MAC zsák
mánya, egyénileg pedig Szerb Elek győzött.
Hogy miként?... arról kár volna beszélni!

Jó eredmények voltak a 
a szezon utolsó atlétikai 

pályaversenyén
Vasárnap rendezték meg a főiskolások atlé

tikai csapatbajnokságait, amelynek a bajnok
ság jellegén kivül külön eseménye, hogv ez 
most mór visszavonhatatlanul az utolsó pálya- 
Verseny voll. Ez évben persze.

1 A bajnokságok nagyrészt a TFSC nyerte, 
í Az egyéni eredmények közül kiemelkedik 
Bódossy 181 cm.-es magasugrása és Kuliczy 
4386 cm.-es diszkoszvetése.

Eredmények: 4X/0') ni. 1. BEAC (Lembcrl, 
Czakó. Héjjns. Sárvári) 45.5 mp. — 4X400 ni.
1. BEAC (Héjjns, Govrik, Jékly, Czakó) 3-36.2 
Éip. 2. MAFC 3.36.2 mp. 3. TFSC 3.37.6 mp. — 
4X/500 m. 1. MAFC 18 p. 15.2 mp. — 5000 ni. 
ötös csapat. 1. MAFC 33 pont. — Magasugrás 
Ötős csapat. 1. TFSC 172 2 cm. állag. — Távol
ugrás, ötös csapat. I. TFSC 649.8 cm. állag. — 
Sulydobás. ötös csapat. 1. TFSC 1222 cm. átlag. 
— Diszkoszvetés, ötös csapat. 1. TFSC 3806 cm. 
4»lng.

Az iljusági ökölvívó
bajnokságban a BTK 19 pontot 

szerzet! és megnyerte 
a gróf Salm-vándordijat

Vasárnap befejezték az ifjúsági boxoló-baj- 
nokság küzdelmeit. A döntő-mérkőzésekre n 
Sportarénát zsúfolásig megtöltötte a közönség.

A maximális pontszámút a BTK szerezte 
meg és Igy az angyalföldi klub nyerte meg 

a Salin Henrlk-vándnrdijat.
A pontversenyben 19 pontot szerzett BTK 

/bőgött a második helyet a MÁV foglalja el 
11, a harmadik helyet pedig a B. Vasutas 10 
ponttal

A bajnokság végeredménye n következő: 
Légsuly. Bajnok: Módin (IIAC). 2. Dugnr 

(BTK). 3. Korcsog (BTK).
fíantamsuly. Bajnok: Szakály (FTC). 2. Már

ványoz (KAC). 3. Sípos (B. Vasutas).

Í Pehelysúly. Bajnok: Harnnghy (MÁV). 2. 
ános (B. Vasutas). 3. Miskey (Törekvés).
Kőnnyüsuly. Bajnok: Lovas (BTK). 2. Fritsch 

(B Vasutas). 3 Erős (B. Vasutas).
Weltersuly. Bajnok: Mészáros (MÁV). 2. 

Kontra (ETC). 3. Faron (MÁV).
Középsuly. Bajnok: Gvörgv (BTK). 2. Magyar 

(R Vasutas). 3. Lónyni’ (MTK).
Kiskőzépsuly. Bajnok: Berkes (BTK). 2. Lé

pórt (B. Vasutas). 3. Szolnoki (FTC).
Nehézsúly. Bajnok: Rózsa (BTK). 2. Kárpáti 

(MÁV). 3. Harnnghy (BTK).

V e z é r k é p v! s e 1 ő'

Motor- és Autókeüék Rt., VI, Lázár-u. 7.

A győztesnnek 21. a másodiknak helyezett ESC- 
nek 40, a harmadik MTK-nak 7.5 pontja volt.

Ezzel le i? zajlott az- esztendő utolsó ese
ménye.

A kerületi mezei bajnokság eredményeit itt 
adjuk:

Az Ifjúsági bajnokságot
4200 méteres távon, 58 indulóval bonyolítot
ták le. Egyéni győztes: Krizsán (Vasas) 14 p.
2. Simon (MTK) 14 p. 14.8 mp 3. Ács (MTK) 
11 p. 18 4 mp. 4. Cserháti (MTK) 14 p. 35 mp. 
5. Gomola (Törekvés) 14 p. 45 mp.

A csapatbajnokság győztesei: a Törekvés 
(5, 7, 9, .11? f 2)' 44 ponttal. 2. az MTK (2. 3, 4. 
18, 24)' 51 ponttal.. 3. az FTC (6 8, 10. 16. 25) 
65 ponttá. -A.- a Vasas 77 ponnlal. 5. az MTE 
110 ponttal.

A szenior-bajnokság
távja 7 kilométer volt és 40 versenyző indult. 
Egyéni győztes: Szerb Elek (MAC) 24 p. 04.4 
mp. 2. Szabó (MAC) 21 p. 09 mp. 3. Eper (ESC) 
21 p. 22 mp. 4. Belloni (MAC) 24 p. 42.4 mp. 
5. Cser (MAC) 24 p. 43 mp.

A csapatbajnokság győztese: a MAC fi, 2. 
4. 5, 9) 21 ponttal. 2. az ESC (3. 6, 8, 11, 12) 
40 ponttal. 3. azMTK csapata (13, 14, 15, 16, 
17) 75 ponttal.

A Hungária gólaránnyal vezet
1. Hungária
2. Újpest
3. III. kér. FC
4. Ferencváros
5. Bocskay
6. Sabária
7. Bástya
8. Vasas
9. Nemzeti

10. Pécs-Baranya
11. Kispest
12. Budai „11“

12 pont 28.8 gólarány
12 , 21:8
10 , 18:10
8 , 12:6
8 16:15
8 ., 11:12
7 12:12
6 ., 10:14
5 8:12
4 , 11:24
3 , 12:21

3 , 8:25 ,
A jövő vasárnapi program

a következő : Ili. kér. FC—Bástya. Pécs-Bara
nya—Bocskny. Kispest—Budai „11", Vasas— 
Ferencváros, Újpest—Sabária. Hungária—Nem
zeti.

Német úszók Párizsban
Páris, nov. 9.

(A Hétfői Napló tudósitójának távirati jelen
tése.) A Bonne.r XVasscrfrcunde úszói vasárnap 
egy párisi uszóegyesüleltel klubközi uszómér- 
közőst tartottak, amelyet a német úszók 18:14 
arányban megnyertek. Az uszómérkőzés kere
tében Taris is Yvonne Godard rekordliisérle- 
tel tett a 200 méteres gyorsuszásban. A rekord
kísérlet nem sikerült, azonban Taris 2 p 19 
mp.-cel. Godard kisasszony pedig 2 p ól mp-- 
ces idővel jó állageredményt ért el.

A külföld vasárnapi 
tenniszeseményei

Bréma, nov. 9.
A Hansa-serlegért vasárnap vívták az első 

fedettpálva-lcnniszmérkőzést Bréma és Ham
burg lenniszezői. A városközi mérkőzést Ham
burg nyerte 19:11 pontaránnyal.

Lipcse, nov. 9.
A lipcsei fedett tenniszcsarnokban a román 

Najuch részvételével professzionalista tennisz- 
mérkőzés volt. A férfi egyesben Najuch 6:4, 
6:2, 6:2 arányban győzött Förster felett, a pá
rosban pedig a Najuch testvérek 2:6, 6:3, 6:3 
arányú győzelmet arattak a Förster—Laussig- 
pár fölött.

Külföldi futballeredmények
ROMÁNIA:

Kolozsvár: KMSC—KAC 4:2 (S:?). BaráUá- 
gos.

Nagyvárad: NAC—Makkabea 4:0 (2:0). Tö
rekvés—Egyetértés 9:2 (4:2), Chrisana—Corvin 
0:1 (3:0).

Arad: AMTE—Olimpia 1:0 (1:0). Glória 5:1 
(3:0). 

Temesvár: TAC—Politechnika 1:0 (0:0), Ka- 
dima—Kinizsi 3:0 (3:0). Meglepetés!

Tordo: TSC—Üveggyár 2:1 (2:1).
Kolozavár: A bajnoki mérkőzéseket a kerü

leti szövetség és az északi liga között támadt 
affér miatt felfüggesztették s várják a buka
resti központ döntését.

CSEHSZLOVÁKIA.
Prága: Slavia—Viktória Ziskov 1:0 (1:0). Az 

amatőrbajnokságot n Bratislava nyerte, mely a 
döntőben az SK Kolin ellen 4:2 (2:1) arányban 
győzött.

FRANCIAORSZÁG.
Párizs: Bohcmians—Slode Francain 2:2 (2:0). 

NÉMETORSZÁG.
NUrnberg: FC Nürnberg—ASV Nürnberg 4:0 

(3:2). Spog. Fürth—VZR Fürth 3:0 (1:0).
Bohum: Germania—Schalke „96“ 3:1. A né

met proficsapat veresége.
JUGOSZLÁVIA.

Az országos bajnokság küzdelmei befejeződ
lek, bajnok a zágrábi Konkordia lett 15 pont
tal. 2. Jugoszlávia (Belgrád) 13, 3. Hajdúk
(Spalalo) 13, 4. BSK 13 ponttal. A tegnapi
döntők:

Zágráb: Konkordia—BSK 4:2 (2:1). Biró: 
Göbel (Bócs). 12 000 néző.

Belgrád: Jugoszlávia—Hajdúk 1:1 (0:).
Eszék: Slavia (Szarajevó)—Slavia (Eszék)

1:1 (1:1).
Egyéb mérkőzések:

Szabadka: Sport—Postás 1:0 (0:0).
Zombor; Sport—Vcrbászi SC 0:0 (0:Q). Zsák 

-—Zentai AC 5:0 (4:0).
Apntln: Tri Zvezde—Zombori TK 2:1 (1:1). 
Újvidék: Vojvodina—Rumai Spórta 7:1 (4:1).

A Vásárpénztár ötmilBiés 
hiányáért íeielősséggeB 

tartozik a vezetőség
A hatos bizottság jelentésének megdöbbentő részletet
A Vásárpénztár -Részvénytársaság ügyme

netének megvizsgálására kiküldött bizottság 
tagjai: Láng Lajos dr. és Nagy Fetenc elő
terjesztették jelentésüket a hatos bizottság
nak.

Ez a jelentés valósággal megdöbbentő 
tükrét adja annak a könnyelmű, felületes 
gazdálkodásnak, amely hosszú időn át a 
Vásárpénztárnál uralkodott. A jelentés sze
rint a Vásárpénztár tulajdonképpen már 
évekkel ezelőtt óriási veszteségeket szenve
dett s amikor a Vásárpénztár elnöke, Ereky 
Károly és alelnöke Karch Kristóf lett, ők 
továbbra is folytatták azt a gazdálkodást, 
amely — a bizottság jelentése szerint — 
több mint ötmillió pengő veszteségei jelent 
a Vásárpénztárnak

Ami étinél az intézménynél történt, az 
szinte elképzelhetetlen bármely más rész
vénytársaságnál, anélkül, hogy a vezetők 
felelősségrevonása elmaradhatna.

A vizsgálóbizottság jelentése szerint bérel
tek gazdaságokat, vásároltak vállalatokat, 
hiteleztek mindenféle címen és

sohasem törődtek azzal, hogy vájjon a 
gazdaságok hoznak-e valami hasznot, a 
megvásárolt vállalatok érnek-e valamit’

LÓSPOKT
Káposztásmegyerí versenyek

Az idei galopszezón utolsó versenynapját 
futották le vasárnap Mcgyeren. A zárónap 
nívós sporttal szórakoztatta a közönséget s a 
fogadók is meg leheltek elégedve, mert nagy
részben a favoritok győztek. Meglepetést csak 
Bakter győzelme okozott, amelyre húszszoros 
osztalékot fizetett a totaliratőr. A legitim ver
senyek előtt egy 5000 méteres Drag-hunt aka
dályversenyt futottak le. amelyet Margarétával 
Herberstcin Máry grófnő nyert meg. A részletes 
credménv a következő.

I. FUTAM. 1. Hirsch Gv. Rondino-ja (3) 
Frosch. 2. Granada (6: 10 reá) Timpauer.
3. Délibáb (2J4) Csató. Futottak még: Szorgal
mas, Szamos. Egy és félhosszal nyerve, 15 h. 
harmadik. Tot.: 10:40; helyre: 10:16, 14. —
II. FUTAM. 1. Szegedi vonatoszlag Fullgalá-ja 
(I Ehrenbcrger. 2. Szikra (3) Rátkv. 3. Fon
taine (2) Muhr. Futottak még: Beatrice, Ko- 
inilfo. ötnegyed hosszal nyerve, 1 Vt hosszal 
harmadik. Tot. : 10 : 24; helyre : 10 : 18, 23. —
III. FUTAM. 1 Jurisich-tüzérek Baklcr-ja (12) 
Patzák. 2. Kincs (12) Frosch. 3. Ki tudja? (6) 
Fetling. Futottak még: Rózsabimbó Dn cnpo, 
Pásztó, Ámen!. Samara. Funny, Gondtalan, 
Hetykeleány, Rab Ráby, Rege, Mecies. Fuvolás. 
Beau Geste, Sopron. Thcresija. öthossxal 
nverve, 2 hosszal harmadik. Tot.: 10:201; 
helyre: 10:61. 31. 41. — IV. FUTAM. 1. Hódi 
Rr. dr. Emlék-je (1>4) Rózsa. 2 Afrlcanus (10) 
Egert!. 3. rici (3) Félix. Futottak még: Vol- 
hynia. Durcás, Arbóc. Momenl, Amazoné. Fél- 
hosszal nverve, 2 hosszal harmadik. Tot. : 
10:32; helyre: 10:18. 31. 30. — V. FUTAM.
1. Wenckheim D. gróf Qultt-je (6) Knszács.
2. Kolola (0) Teltschlk. 3. Ritkaság (12) Kizelka. 
Futottak még: Tallv-hó, Derilö. Platán, Sohase, 
Reily, Csalfa. Borivó. Maxiina. Gyöngyszem. 
Toborzó. Háromncgvcdhosszal nyerve, nyakh. 
harmadik. Tot : 10:26. helyre: 10-51. 32.34. 
VI. FUTAM. 1. Pcjocsevich .1. gróf Tudós a 
(I1/*)  Klimscha. 2 Mirahelln (6) Rózsa. 3. Ma
dár (1H) Tcltschik Futottak még: Rnksis, 
Jagnjilo, Porto, Promise, Mirakel. Ákos. Bak-

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

X A tornászszövetség ünnepli bajnokait. A' 
Magyar Országos Torna Szövetség november 
15-én, szombaton este 8 órakor á Gellért-szállő 
elsőemelcti hangversenytermében szövetségi 
estélyt rendez tornászbajnokainak ünneplésére.

X Az UTE házi atlétikai versenye. Vasárnap 
délelőtt és délután rendezte meg az UTE házi 
atlétikai versenyét, amelyen azonban oly tő- 
megek indultak, hogy még igy sem tudták 
megrendezni: a 800, 1500, 500 méteres sikfu- 
táit és hármasugrást a jövő hét egyik napján 
rendezik meg. A verseny győztesei a követke
zők: 100 m. Bónóczi 11 mp. 200 m. Beliczay 
22.9 mp. 400 m. Sugár 51.8 mp. Magasugrás: 
Demény 165 cm. Távolugrás: Bánóczi 662 cm. 
Sulydobás: Soós 1282 cm. Gerelyvetés: Manda- 
lik 5380 cm.

X Marakodnak a montevideói zsákmányon. 
Belgrádból jelentik: A jugoszláv labdarugó 
szövetség közgyűlését november 23-áról decem
ber 14-ére halasztották. Az elhalasztás okául 
a mondlevideól anyagi siker eloszlása körüli 
óriási káosz szolgált. Ugyanis a BSK, amely a 
325000 dináros követelését bírói útra terelte, 
a mull héten kiegyezett a szövetséggel, mely
nek a százötzenezer dináros ajánlatát elfogadta. 
Erre a Jugoszlavija és a Szoko, melyek szintén 
ég.v-egy játékossal járultak hozzá a jugoszláv 
válogatotthoz, hasonlóképpen 150—150.000 di
náros igényt támasztottak a szövetséggel szem
lén. Ez aztán egészen furcsa helyzetet terem
tett. mert igy a három egyesület összkövetelése 
meghaladná a montevideói tiszta jövedelmet.

és az adósok egyáltalában tudnak-e 
garanciát nyújtani a felvett összegekre 

és hogy megflzetik-e azt.
Némely adóshoz olyan irgalmasak voltak, 
hogyha nem tudta megfizetni első kölcsö
nét, akkor adtak neki még egyszer, abból 
fizették ki az elsőt, azután adtak neki har
madszor, abból kifizették a másodikat — 
természetesen a hitelek összege mindig 
növekedett — és végül a harmadik hitele
zett összeg most már leírás alatt van.

Mindenki kapott kölcsönt a Vásárpénztár
tól, ha megvolt az összeköttetése és ha va
lamilyen cimet talált arra, hogy a pénzt 
részére kiutalhassák. Es végül eljutottunk 
oda, hogy most 5,249.000 pengő az, amely 
a Vásárpénztárnál teljesen elveszettnek te
kinthető.

Ezekután joggal lehet fölvetni a felelősség 
kérdését azokkal szemben, akik a Vásár
pénztárt ebbe a helyzetbe juttatták. Annyi 
bizonyos, hogy a város polgárainak pénzé
ből ezt a gazdálkodást mégsem lehet anél
kül hagyni, hogy azért azok, akik akár tűr
ték, akár rendszeresítetnék ezt a gazdálko
dást, ugy anyagilag, mint erkölcsileg ne 
vonassanak felelősségre.

Psch. Nyakhosszal nyerve, nyakhosszal harma
dik. Tot.: 10:27; helyre: 10:14, 27, 14. — 
VII. FUTAM. 1. Zsedniki istálló Fraa Wunder- 
llch-je (4) Kizelka. 2. Tamarisk (5) Egedi. 3. 
Szinusz (12) Schiszler. Futottak még: Pillangó, 
Billikom. Bábé, Viglegény, Takaros, Kirgiz, 
Alhambra. Felhő Rózsi,- Szomszédasszony, Ma
kacs, Elida. Háromnegyedhosszal nyerve, félh- 
harmadik. Tot.: 10:47; helyre: 10:21, 32, 120.

Bécsi versenyek
A vasárnapi bécsi versenyek részletes ered

ménye a következő:
I. FUTAM. 1. Star (7:10 reá) Schejbal.

2. Tourlerau (2) Balog. 3. Blesk (16) Wecker- 
mann. Futottak még: Light Star, Santa Maura, 
Oslo. Hathossz.al nyerve. 3 hosszal harmadik. 
Tot. : 10 : 17; 12, 12. — II. FUTAM. 1. Vermooth 
(3) Balog. 2. My Baby (5) Tuss. 3. Balbina (8) 
Szilágyi. Futottak még: Chestnut, Faru, Herbn, 
Ronncher, Daphne, Ode. Radin. Éva, Dark Lőve. 
1 hosszal nverve. 5 h harmadik. Tot. : 10 : 40; 
17, 14, 21. — III FUTAM 1. Laokoon f8) 
Neumcister. 2. Mosclwein (7 • 10 reá) Folis.
3. Sweetbread (12) Salm Futottak még: Balti
more. Ajka, Fabula. 1 hosszal nverve, 2 h. 
harmadik. Tot. : 10 246; 50. 12 — IV. FUTAM. 
1. Volat (1^) Szilágyi 2. Passat (6) Húrban).
3. Vlasta (16) Biernáczky. Futottak még: Perle, 
Neslor, Erbprinz, Kadét, Tip-Top, Nordwind, 
Rusalkn, Beaurivage. 2 hosszal nyerve. 1 h. 
harm. Tot. - 10:25; 14. 78 43. — V. FUTAM. 
1. Elswlnd (8) Bosko 2 Red Dragon (3) Balog.
3. Ulster Prinz (3) Tuss Futottak még: Toscana, 
Ramóna. Szeladon. Dóriin, Anmuth Hippos, 
Piz Pnlii. 1 hosszal njerve. 5 h. harmadik. Tot.: 
10:86; 36. 20. 19. — VI. Fl’TAM. 1. SlmpH- 
clsslmus (5) Groebel. 2 Tatinna (4) Brightwell.
3. Compidoglio (4) Ní-umeistrr. Futottak még: 
Berthold, Ewald. Elvira, Hubert, Pastrnní, 
Bessio, Znuserl. Fcjhossznl nyerve. 3 h. harm. 
Tot.: 10:60: 21, 14. 12. — VII. FUTAM.
1 Sámson (7 -10 reá) Ralog. 2 Hokobal (♦) 
nojik. 3. Vaczogó (3) Schejbal. Futottak még: 
Mnrathon II., Histrlo. Evinn. 6 hosszal nverve,

hosszal hnrinadik. Tot. : 10 : 19; 12. 18.

A szerkesztésért és Ittartásért felel:
Dr. KI.EK Hl'C.Ó
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