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Egy évre 5 pengő « Félévre 2'50 pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 20 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2'50 dinár, Németországban 10 
PL Olaszországban 1 Líra, Romániában 5 lei
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Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8. sz (Glóbus nyomda.) 
Telefon: József 308 —96

Vasárnao (d. u. 4-től): Aut. 245-81, 100-43.

Kegyetlen gyilkosság a Bem-utcában

A borzalom és rémület 
vasárnapja Lyonban

Vasárnap a mancsén dolgozó ka'onattra omtott a kórház sala - Reflektor- 
M melleit ássák ki a halottadat a romok ami - Pánik a Lvonhan dolgozó 

magyar selyemgyári munkások miatt
- , , i ---------- --

uiatt földomlás és pusztulás fenyegeti a várost
Lyon, november 16.

(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Az eső, amely napok óta válto
zatlanul zuhog, csak még szomorúbbá teszi 
ezt a várost, amely a szomorúság és n 
gyász ruhájába öltözve siratja a borzalmas 
katasztrófa áldozatait és

vasárnap is reszketve várja, hogy me
lyik pillanatban indul meg újra a föld 

a pusztulásra ítélt város alatt, melyik pilla
natban dőlnek össze újabb házak, hogy a 
lakosok újabb tömegeit temessék maguk 
alá.

Lyonban, ebben a virágzó francia nagy
városban a borzalmas katasztrófa bekövet
kezése óta senki nem mer lefeküdni, a: 
emberek ruhástól dőlnek végig néhány 
percre az ágyon, ugy virrasztónak regge'ig. 
A nagy vizsgálat ugvanis, amelyet a francia 
kormány indíttatott a földcsuszamlás okai
nak megállapítására, annyit már kiderített, 
hogy

minden pillanatban újabb földomlás

Még 16 halott fekszik a romok alatt
Az áldozatok közölt az egyik tűzoltó egy 

asszonyt tartott a karjában. A házbeomlás 
a hős életmentőt éppen abban a pillanatban 
temette el. amikor az asszonyt ki akarta 
menteni a díiledezö falak közül.

A központi temető egyik tömegsírjába 
m:> délután temették el óriási részvét mel
lett a lyoni borzalmas katasztrófa első négy 
áldozatát. A temetésen a francia kormány 
is képviseltette magát és a temető halottas
házában a vasárnap ellenére

buzgón ácsolják az vjnbb és ujabb ko
porsókat, 

amelyekbe a napvilágra kerülő holttete- 
moket fektetik. Huszonhat ilyen koporsó 
sorakozik üresen egymás mellett. Mind
egyiknek van már lakója, csak még nem 
si’ erűit holttesteiket kiásni a romok alól 
Az eddigi megállapítások szerint

még tizenhat ember fekszik a rombadőlt 
kórház alaít.

Legnagyobb részük nem is lakója a ház-

Az ártatlanul kivégzett ember átka
Az a közhit ugyanis, hogv a nemrég lefeje
zett lyoni raldógyilkos ártatlan volt, a ter
hére rótt szörnvü bűnt ugvanis megszökött 
öccse követette cl és

az ártatlanul bűnhődő ember kivégzése 
pillanatában szörnyű átkot szórt a vá

rosra.
A geológusok természetesen ezzel szemben 
megállapították a knlaszlrófa igazi okát. Ki 
derii’l. hogy

a St. Jcan és a St. Paul hegyek alatt egy 
kétszáz méter mélységű vízzel telt üreg 
keletkezett és ez rendítette meg a hegyet. 

várható, amelyet megakadályozni szinte 
lehetetlen

és egyelőre megállapíthatatlan az is, hogy a 
város melyik részében fog bekövetkezni a 
katasztrófa.

A nagy szerencsétlenség színhelyén vál 
tozatlan eréllyel folynak tovább a romok 
eltakarításának munkálatai, hogy a pusztu
lás színhelyén eltemetett újabb áldozatok 
holttesteit felszínre hozzák. A zuhogó eső
ben két utászezred katonái dolgoznak életük 
állandó veszélyeztetésével és

vasárnap tizenhárom ujabb holttestet 
szabadítottak ki.

Bár nagy kiterjedésben rendőrkordon zárja 
el a veszélyeztetett területet, a hozzátartozó 
kát lehetetlen elszakítani a romok mellől. 
Szivettépő jelenetek játszódnak le, amikor 

a rombadőlt kórház romjai alól ujabb 
és' ujabb borzalmasan összeroncsolt 

holttestet emelnek ki n katonák, 
akiknek lábai alól minden pillanatban meg 
indulhat a föld.

nak, hanem a mentésre sietett rendőrök és 
tűzoltók, akiket már a második összeomlás 
temetett el. A felszínre került tizenhat holt
testtel együtt tehát

harminc halálos áldozata van a lyoni 
borzalmas tömegszerencsétlcnségnek, 

senki nem tudja azonban, hogy hány áldo
zatra bukkannak még, olyanokra, akik nin
csenek nyilvántartva.

A változatlanul zuhogó eső óriási réniü 
letben tartja a várost és ugyszólván

minden negyedórában rémhírek kelnek 
szárnyra

ujabb és ujabb szerencsétlenségről.
Azt hiresztelik, hogy a St. Jean cs St Paul 

hegyek a földdel egyenlők lesznek. A város 
bigottan vallásos és babonára könnyen haj
lamos népe rendithclellen erővel hiszi, hogy 
az egész lyoni szerencsétlenség annak kö 
szűnhető, hogy

a városi egy nemrégen kivégzett ember 
megátkozta.

rombndöntve a rajta épült kórházat.
A romok eltakarítási munkálatai után 

megfúrják a St. Paul hegyet és geológusok
ból álló bizottság fog leszállói a mélybe 
hogy az üreg keletkezésének titkát meg 
fejtsék.

Vasárnap délután négy órakor különben 
ujabb földcsuszamlás történt néhány pon 
tón, azonban szerencsére az. ujabb szeren
csétlenség cmhcrá’dozatol nem követelt, 
csak néhány kisebb sebesülést okozott. Az 
utászok szakértő parancsnoka ugyanis előre 
számított már a kórház épen maradt hom

lokzatának beomlására, úgyhogy onnan 
idejekorán elvezényelte embereit. A szét
hulló törmelékek néhány katonát mindezek 
ellenére megsebesítettek.

A romok tetején este sem szűnik meg a 
munka, a sötétség beálltával reflektorfény 
mellett kutatnak tovább a katonák. Vasár
nap a késő esti órákban ujabb borzalmas 
leletre bukkantak.

Egy mentés közben elpusztult tűzoltó 
holttestét találták meg, akinek a dere
kára egy kétesztendős kisgyermek holt

teste volt kötve.
A szerencsétlen tűzoltó meg nkarta menteni 
a kórház pusztulása közben a szerencsétle
nül járt gyermeket és amikor a föld újból 
megmozdult a lába alatt,

a testével védte a gyermeket
a lehulló gerendák ütése elől. Valóságos hi
dat alkotott fölötte testéből, azonban a rá
juk z.udu’ó kőlömeg olyan súlyos volt, hogy 
mindkettőjüket agyonnyomta.

Az eltakarítási munkálatokkal egyidöben

Külföldi hírszolgálati irodák 
terjesztik az Ottó-puccsról 

szóló híreket
Agcnf-provocafeurök kértek áfufazási engedélyt 

Ottó részére a svájci kormánytól
Különböző külföldi lapokban állandóan je 

lennek meg közlemények arról, hogy Oltó ki
rályfi november 20 ón bekövetkező nagykorú
sága alkalmával mamfesztumot intéz a magyar 
nemzethez és ünnepélyesen is proklainálják őt, 
mint a magyar korona birtokosát.

Beavatott helyről szerzett információink sze
rint Ottó királyfi nagykorúságának napja tel
jesen csöndben fog eltelni.

Semmiféle mnnifcsztumról, vagy a királyi 
család tagjainak hliségesküjéröl nincsen 

szó.
hanem csak arról, hogy a magyar föurnk közül 
többen leutaztak Ottó királyfihoz és itt Buda 
pesten pedig ünnepi vacsorát tartanak, amelyen 
Apponyi Albert gráf, aki különben hétfőn ■érke 
zik Htidapeslre, és Mikes János gróf püspök 
fogják tartani az ünnepi beszédeket.

A különböző piiccshlrckct különben — amint 
most már kétséglrh nül megállapítható — első
sorban a bécsi Transradin cimü és a párisi 
Hadin cimü hir-zi.lgálnli irodák terjesztik és 
különösen most n miniszterelnök berlini útja 
előtt azért, mert tudják azt. hogy n németek 
mindenféle Habsburg rcslaurációs törekvések
től irtóznak 

a rendőrség a legszélesebb körű nyomozást 
indította meg annak meggátlására, hogy 
vájjon

terhel-e valakit felelősség a katasztró
fáért.

Hcrriot polgármester levélben fordult az 
ügyészséghez, amelyben szigorú vizsgálat 
elrendelését kéri. A katasztrófák áldozatai
nak lajstromozása során annyit már meg
állapítottak, hogy a szerencsétlenségnek 
egyetlen magyar áldozata sincsen. Ennek a 
megállapítását azért tartják itt Lyonban 
szükségesnek, mert

a Sárvárról idekerült magyar munká
sok otthon maradt családjai részéről
rengetegen érdeklődtek már táviratban, 
vagy telefon utján, hogy valamelyik 
hozzátartozójuk nem pusztult-e el a 

borzalmak éjszakáján.
A sárvári selyemgyárból a lyoni selyem
müvekhez. került munkások valamennyien 
épek és egészségesek, közülük egyik sem 
lakik a veszélyeztetett negyedben.

s ezzel akarnak kellemetlen hnngnlatol te
remteni Bethlen István gróf berlini tanács

kozásainak.
Néhány nappal ezelőtt a berlini Uilslein-ügy- 

nökség is azt a hir! bocsátotta világgá, hogy

n Helmwclir két vezető férfin engedélyt 
kért a svájci hatóságoktól Ottó átutazására.

Ez a hir meglehetős feltűnést kelteti berlini 
politikai körökben is s éppen ezért a berlini 
rendőrség nyomozási indított a hir eredete fe
lől és megállapította, hogy

valóban kértek Ottó átutazására engedélyt 
a svájci kormánytól, azonban nem a Helm- 
wchrnck a tagjai. hanem két agent provo- 

catcur,

akik Igy akarták alátámasztani bizonyos hír
szolgálati irodáknak az Oltó-féle puccskísér
letre vonatkozó közleményeit.

Must már azonban a külföldi illetékes k rók 
is tisztában vannak azzal, hogy semmifeh- 
Otló-puecsról Magyarországon sro *cm  '.,-x 
sem a legitimisták, sem a l>nns.Tnt n I

Ezekkel az álhirekkel nyugt .ds vs,- C- 
hétnek pillanatnyilag, de azokat koro. < nea*  
veszi senki.
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„Engedjék meg, hogy mi magyarok 
legalább egy intézményben 

magyarok maradjunk"
— mondotta Gömbös Gyula a kecskeméti vitézi zászlóavatáson

Kecskemét, nov. 16.
CA Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

leütése.) Dél-Pesl vármegye vitézi széke va
sárnap délelőtt tartotta zászlóavató ünnep
ségét Kecskeméten. Az ünnepségen a kor
mányzót vitéz Hellebrondt Antal tábornok 
képviselte, mig a kormány képviseletében 
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter jelent 
meg. Az ünnepségen Gömbös nagyobb be
szédet mondott, u mely ben a többi között 
ezeket mondotta:

— A zászló, amely valamikor harci jel
vény volt, most szimbólummá változott. A 
hazaüság, a fajszeretet, önzetlenség szimbó
lumává, minannak a szimbólumává, ami a 
férfias erényeket jelképezi. Ha az Ifjúság 
ránéz a zászlóra, nemcsak uzt látja, hogy a 
magyar idegen érdekekért is meg tudta 
tenni kötelességét, hanem azt is, hogy

lesz egy kor, amikor kizárólagosan a 
magyar érdekekért is meg kell lennie 

külelességét.

A mi múltúnk a klasszikus nemzetek törté
nelmi múltja. Karddal jártunk ezer évig és 
Isten és magunk erejével azzal fogunk járni 
még ezer esztendeig.

Gömbös ezután a vitézi rend elleni táma
dásokról beszélt és ezeket mondotta:

— A vitézi rend ellen kifakadások hang
zottak el és ezeknek folytatását olvasom 
most egyik előkelő napilapban.

Ezeknek az uraknak csak annyit Üze
nek, hogy engedjék meg végre, hogy mi 
magyarok, legalább egy intézményben, 

magyarok maradjunk.
A vitézi székre nem lehet türelmetlenséget 
ráfogni, de elvégre is egy rend jellege abban 
csúcsosodik ki, hogy azt veszi fel tagjai 
közé, aki neki tetszik, ugy rendezkedik be, 
ahogy akar, mert a szuverénitást én így 
magyarázom.

Gömbös Gyula beszéde után felavatták a 
vitézi szék zászlóját.

A magyar kormány 
felkészüli a vámháborura 

Csehszlovákiával
Mint a Hétfői Napló jelentette, Csehszlo

vákiával december 15-én megszűnik a ke
reskedelmi szerződésünk. A csehszlovák 
kormány legutóbb kijelentette, hogy a ma
gyar kormány nem adott alkalmat arra, 
hogy a kereskedelmi szerződések megújítá
sával foglalkozhassál Ezzel szemben áll az, 
hogy a magyar kormány — mint jelentettük 
már — megkereste a csehszlovák kormányt 
aziránt, hogy a kereskedelmi egyezményre 
vonatkozólag a tárgyalások meginduljanak. 
Erre a megkeresésre

a magyar kormány még választ nem 
kapott.

Így tehát — mint beavatott helyről értesü
lünk — a magyar kormány felkészül a 
vámháborura.

Nekünk elekintelben nincs mit féltenünk, 
mert a mi kivitelünk emelkedése az ujabb 
csehszlovák törvények következtében úgyis

meglehetősen akadályozva van.
A magyar kormánynak azonban módja 

van, amint a szerződés lejár,
megtiltani mindennemű behozatalt, 

mert erre a nemzetközi szerződések jogot 
adnak.

Ez történt legutóbb az oroszországi enyv 
behozatalánál is és ez fog történni a be
következendő vámháboru esetén minden
nemű csehszlovák ipartermékkel, mert csak 
ez az egyetlen eszköz arra, hogy

megvédjük eddigi kivitelünket a cseh
szlovák piacra, 

mert akármennyire is kényszeríti a hatal
mas és erős agrárpárt n csehszlovák kor
mányt arra, hogy megakadályozza a ma
gyar mezőgazdasági termények bevitelét, az 
oltani gyáripar nem fogja tétlenül nézni, 
hogy elveszítse egyik legnagyobb fogyasztó
ját, a magyar piacot.

Rassay Károly vasárnap három 
helyen tartott nagyhatású beszédet

a polgárság hatalmas tömegei előtt
A Nemzeti Szabadelvű Párt vasárnap délelőtt 

n főváros három kerületében tarlóit nagygyű
lést, mindenütt óriási közönség érdeklődése 
mellett.

Az Angyalföldön n Váci-ut 100. szám alatt 
lévő Wcinberger-félc vendéglőben Kaszab Ele
mér nyitóin meg u népgyülést, majd utána 
Proliászka Lajos dr. beszélt.

Nngy lelkesedéssel fogadták
RASSAY KÁROLYT,.

aki a kurzus tízéves városházi működését bí
rálta. Felolvasta a Keresztény Községi Párt 
röpiralát, amely tiz év alatt létesített intézmé
nyek között beszél a Wenckheim-palotu. Káro
lyi-palota megvásárlásáról és a Gellért Hullám
fürdő létesítésétől. Ez a dicsekvés a legsúlyo
sabb vád — mondotta Rassay Károly — mert 
ezek az intézmények a polgárság fölösleges 
megterhelését jelentik. Szóvótetle ezután a vá
lasztások kiírása körüli visszássógokat és fel
szólította a vá.asztópolgárságol arra, hogy ál
dozatkész lelkes munkával

győzze le az akadályokat, 
amelyeket nz uj fővárosi törvény a polgári 
aknrnl érvényesülésének útjába állított.

Óbudán, a Kisfaludy Színházban délelőtt 11 
órakor Komjály Béla nyitotta meg a gyűlést, 
majd

SÁNDOR PÁL
beszélt.

— Azt kérem önöktől — nwnc'ottu többek 
között — ne higyjenek a ml szilváinknak, ha
nem higyjenek tetteinkben.

A Jövő n Nemzeti Szabadelvű Párté.
Nemcsak barátságból állok Rassay Károly mel
lé, hanem nzért. mert meg vagyok győződve 
arról, hogy

.16

bundát
menőn adni

Rosenfeld
képesített szűcsnek 
ftAday-utcn 14.
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Csikó..................
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4r|egyteKctnet

Flaetóal kdnnyltCaek;

ö az egyedüli ember, oki kf tudja vezetni 
ezt az országot a válságból, 

amelybe ez a tízéves kormányzás juttatta.
A nagy tetszéssel fogndolt beszéd után Ras

say Károly állott fel szólásra, aki elsősorban 
szóvátette n választások terminusával folyta
tott taktikázást. A kormány minden cselekede
tében kapkodás nvilvánul meg. Kísérleteznek a 
szerencsétlen bolettávnl. felemelték a fűszer
vámokat, beharangozták a kereseti adónak 
száz százalékos emelését és jöttek a postai ta
rifák megdrágításával.

A kormány kénytelen lesz ujabb és ujabb 
emelésekkel Jönni,

Németországban az egész állami apparátus 
megmozdult, hogy az árakat leszorítsák, ná
lunk ankéteket tartanak a kcnyérdrágitásról. 
Csak a közterhek leszállítása hozhat enyhülést. 
Csonka-Magynrországra 500 millió pengővel na
gyobb közteher esik, mint a régi békebeli Ma
gyarországnak erre a területére. Beszélt ezután 
arról u kísérletről, amellyel egységes polgári 
frontot akarnak teremteni Ennek az első fel
tétele az, hogy a front bázisául magát a polgár
ságot ismerjék el. Az olyan polgári front, 
amely

a polgárság kikapcsolásával
kizárólag hatalmi eszközök igénybevételével 
építi fel a maga hatalmát, nem alkalmas a 
nolgári gondolat képviselésére, hanem ellen
kezőleg, éppen a szociáldemokrácia törekvéseit 
segíti elő.

Amikor Rassay arról beszélt, hogy a polgári 
gondolatot kell megerősíteni közbekiáltás hang
zott cl:

— Éljen a szociáldemokrata párt!
Rassay Károly reflektált erre a közbeszólásra 

és kijelentette, hogy
ö a szociáldemokrata párt ellen elvi harcot 

folytat
és csodálja, hogy ezek a szociáldemokrata köz
beszólók mindig csak a szabadelvű párt gyűlé
sein igyekeznek zavart kelteni és sohasem hal
lotta, hogy elmentek volna a kormánypárt gyű
léseire.

— Nekem van elég erőm — fejezte be nagy 
lelkesedés közepette Rassay mélybntásu beszé
dét —- szembeszállani a kormányzatnak azzal 
a prepozíciójával. hogy a reakció oldalán kö
zös frontot csináljak a szociáldemokrácia el
len, de

van bátorságom megtagadni azt Is. hogy 
együtt menjek a szocialistákkal.

A jobboldali reakciós és diktatórikus törekvé
sek és a szociáldemokrata párt között ott van 

az a sok százezer polgár, aki munkát, békét és 
rendet akar.

Lelke*  taps és éljenzés követte Rassay nagy
hatású beszédét.

A Józsefvárosban a Népitzinház-uica 31. szám 
alatti Eldorádó moziban zsúfolásig szorongtak 
a választópolgárok, akik h Szabadelvű Párt 
gyűlésére összegyűltek. Hajdú Marcell meg
nyitó beszéde után Körmöciy Zoltán, Zimmcr- 
maiin Dezső és Weiller Dezső dr. szólaltak fel, 
majd megérkezett Rassay Károly, aki azzal 
kezdte nagy figyelemmel hallgatott beszédét, 
hogy

visszautasította az egységes polgári front 
megalkotásának a gondolatát, 

nzért, mert ez az egység nem a polgári gondo- 
latot szolgálta volna, hanem éppen annak a 
veszedelmét hozhatná.

Az egységes polgári frontot csak ugy tudja 
elképzelni, hogy a haladás gondolatán épüljön

Seipel betegsége miatt elmarad
Bethlen gróf bécsi látogatása

November 22-én utazik Berlinbe
Bethlen István gróf miniszterelnök no

vember hó 22-én utazik Berlinbe Csáky 
István gróf, a külügyminisztérium sajtó
osztályának vezetője kíséretében a német 
kormány meghívására. A miniszterelnököt 
a külügyminisztérium gazdasági osztályának 
egyik vezetője is elkíséri, mert hiszen Bellt- 
len István gróf

fontos gazdasági és kereskedelmi tanács
kozásokat fog folytatni a német kor

Verekedés és rombolás
a lengyel választásokon

A kormányblokk vezet
Varsó, november 16.

Miután egészen az elmúlt éjszakáig tartott a 
választási terror a választás napja maga arány
lag nyugodtan telt el. Ennek dacára

a tarnowltzl és lubnltzi kerületben vasár
nap összetűzésekre került a sor, 

melyekről azonban még nem érkeztek részletes 
jelentések.

A sejmnek 372 képviselője van, akiket 64 
választókörzet választ meg; 72 képviselőt ál- 
lamlislák alapján választanak.

A késő esti jelentések szerint Varsó kül

Vitriolos féltékenységi 
dráma a Zsidókórházban

Vasárnap éjfélkor a Zsidókórházban vit
riolos féltékenységi dráma történt. Rosen- 
thal Samuné, harminchárom éves ápolónőt, 
aki a kórházban lakik, meglátogatta egy is
merőse, Altmann Imre vállalkozó. Állítólag 
féltékenység miatt összeszólalkoztak és nz 
ápolónő

levilriolozta Altmann Imrét.
A maró folyadék az arcán érte Állmán

Zita királynő unokabátyja 
biztosítási ügynök Bécsben

K november 9-én tartott osztrák választáso
kon a Bécs melletti Wienerwald tövében fekvő 
idillikus kis Maucrben a kora reggeli órákban 
egy öszhaju ur jelent meg rt szavnzatszedő- 
bizottság előli. Szerény, udvarias hangon mon
dotta be adatait: Wölfling Lipót 62 éves, fog
lalkozása: „Privátgeleiirte“ (magántudós) az
előtt Leopold Salvator főherceg, a Habsburg-ház 
toscanai ágának feje. Ebben nz évben kapta 
meg az osztrák állampolgárságot cs most 
sietett választói jogával élni.

ő az első Habsburg, aki az oszrák köztár
saság fennállása óta leadta szavazatát.

Leopold Salvator főherceggel alias Wölfling 
Lipóttnl az utolsó negyedszázadban sokat fog- 
lálkozott n világsajtó.

A főhercegek rendes nevelésében részesült. A 
tengerészeti pályám szánták és elvégezte a 
tengerészeti akadémiát, ahol

együtt tanult Horthy Miklós kormányzóval.
Már itt feltűnt n természettudományok iránt 
lanusitolt nngy érdeklődése és elhatározta, hogy 
tovább képezi magát. Az akadémia elvégzése 
után audiencián jelent meg Ferenc József csá
szárnál és engedélyt kért nrra, hogy beiratkoz
hasson a bécsi egyetemre.

A császár ezt a kérelmet megtagadta. 
Du hast deine. MUilörlanfbahn zu laufen! An- 
ders lemen überflüssigl. . (Neked ii kntona- 
pályán kell maradnod. Mást tanulnod felesleges) 
•— mondotta iiz uralkodó.

Bár eddig kedvence volt n császárnak, bün
tetésből most kis garnizónokhn osztották be. 
A vidéki gyakorlóterek é» kávéházak kulltiru- 
nélküli élete nem felelt meg a tanulni vágyó 
főhercegnek — nki előtt Orth János és Rudolf 
példája lebegett. Állandó Összeütközései voltak 
feletteseivel, mig 1902-ben kilépett a Hrbsburg- 
ház tagjainak sorúból és feleségül volté Ada- 
movics Vilmát. Ferenc József évi 36000 koronu 

föl s ez a polgári front semnüesetre sem lehet 
a mai polgári front kiszolgálója

Beszélt ezután u fővárosi törvényről, amelv 
nem szolgál niás célt, mint a polgári akarat ér
vényesülésének a megakadályozását. Majd el
mondotta, hogy amikor a Nemzeti Szabadelvű 
Pártot megalakították, akkor országos akciót 
és nem helyi elszigetelt jelentőségű küzdelmet 
indítottak meg.

A szabadelvű gondolat Igazságát meg kell 
ismertetni nemcsak Budapest népével, ha

nem az egész magyar vidékkel,
Debrecennel, Szegeddel, Kaposvárral, Nagy, 
kanizsával, Pacsával és Regőcével, kisvárosok, 
kai és falvakkal egyaránt. Majd azzal fejezte 
be nagyhatású szavait, hogy szakítani kell az, 
zal a politikával, amely a főváros liberális poi. 
gárságát izolálni akarja. Ha a polgárság fjt. 
éves küzdelmeik tapasztalatai ulán bízik ben
nük, akkor álljon melléjük.

inány tagjaival
azért, hogy a két év óta húzódó kereske
delmi szerződések anyagát előkészítsék.

Bethlen István gróf különben visszafelé 
meg akarta látogatni Bécsben Seipel oszt
rák külügyminisztert, aki azonban mell- 
hártgagyulladásban súlyos betegen fekszik 
s igy a miniszterelnök bécsi tárgyalásai al- 
kai masabb időre maradnak.

városaiban a kormánypárti szavazók össze
verekedtek a szociáldemokratákkal és össze
tűzés volt a rendőrség és a kommunisták kö
zött is.

Hét ember megsebesült.
A Varsóban megjelenő Heint cimü cionista 
zsidó lap szerkesztőségét a tömeg megtámadta 

és a szerkesztőség berendezését szétrom
bolta.

Az országból érkező hírek szerint, a kormány
blokk vezet. Késő éjszakáig megbízható hite
les eredményekről még nem érkezeit hir.

Imrét és a szemébe fröccsent. A sérülése 
igen súlyos és attól tartanak, hogy 

elveszti szemevilágát.
Altmann Imre kiáltozására a szobába 

siettek az ápolónők és az inspekciós orvo- 
sok, akik azután ápolás alá vették.

Csakhamar megérkezett a rendőri bi
zottság is, de közben

Roscnthalné n nagv zűrzavarban meg
szökött és eltűnt.

apanázst szabott ki Wölflingnek, mely összeg 
egy

u bécsi Lánderbankban nevére deponált 
tőke évi kamatjának felelt meg.

Egyúttal kötelezték nrra, hogy egyszer ás min
denkorra távozik a monarchia területéről.

Wölfling Zürichben folytatta tanulmányait, 
majd Párisba ment, ahol tudományos munkás
sága érdeméül beválasztották a Soctetc Astro- 
nomlque de Francé tagjai közé- Rt meleg ba
rátságba kerüli Flammarionnal, Clcmenceaiival 
és Busieux-vnl nz nstronomiai társaság híres el
nökével. A háború kitörésekor Svájcban tar
tózkodott. Az ottani követség utján jelentkezett 
szolgálattélclre. A Habsburgok azonbnn nem 
bocsátanak meg és Bécsből az a válasz érke
zett, hogv

nem reflektálnak bevonulására.
Az összeomlás után visszatért Bécsbe. 

krajcár nélkül... koldusszegényen.
Megkezdődött n fulkosás alkalmi foglalkozások 
után, hogy a napi kenyérrevalót megkeresse. 
Volt bankhivatalnok, konferencier, idegenve, 
zető, hosszú ideig nevelt leányának egy máso
dik kerületi kis füszerüzletébcn dolgozott, mig 
ma 62 éves korában. Leopold Salvator herceg, 
a Zápolynk utóda, a toscanai csalód feje, 

biztosítási ügynökö.sködésscl foglalkozik 
az osztrák fővárosban, ahol ősei 600 évig ural*  
kodlok. A mágus, finom, rendkívül mély tudása 
Wölfling szívesen dolgozik, de természetesen 
nem nagyon rajong ezért n foglalkozásért. ami 
ebben a korban senkinek se konveniálna. Egyet- 
le vágya, hogy újra tudományos m-nkáinak 
élhessen. Egyébként a közeljövőben

kiadja összegyűjtött emlékiratait, 
amiket egy Bécsben élő magyar újságíró 
Székely József dr. rendez sajtó alá

Andor Leó". ■
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Orizetbeuették a soproni 
szeretetház igazgatóját 

a feleségével együtt
ai a ,e!? •‘•rasztottáK a szereteinaz

értéktárgyait es etóimiszertrészletet
Sopron, november 16.

(A Hétfői Napló tudósító jótól.) Vasárnap 
szenzációs esemény hozta izgalomba az 
egész várost: a rendőrség sikkasztás gyanúja 
miatt őrizetbe vette László Károlyt, a városi 
szeretetháznak eddig közbeeső lésben álló 
hatvannégy éves igazgatóját.

László Károly most vonult nyugalomba s 
a Széchcnyi-szeretetházban lévő lakását fel
cserélte az Erzsébet-ulca 28. számú házban 
bérelt lakással. Három hatalmas társzekérre 
való holmival költözködött be az uj lakásba. 
Városszerte rebesgetni kezdték ekkor, hogy 
az idős ember

A rendőrség tudomást szerzett a dologról s 
házkutatást tartott László Károly uj laká
sán. A házkutatás meglepő eredménnyel 
végződött:

a gyanú beigazolódott
és kiderült, hogy a nyugalmazott igazgató 
valóban három nagy kocsira való árut cl- 
szállittatott a Széchenyi-szeretetházból.

Az öreg igazgatót és feleségét bevitték a 
rendőrségre, ahol kihallgatták őket. László 
Károlyné a keresztkérdések alatt megtört s 

bevallotta, hogy valóban elsikkasztották 
a Széchenyi-szeretctház értékelt.

Mikor a norvég professzor már betelt a 
látnivalókkal, udvariasan megköszönte a 
miniszteri titkár szívességét és elbúcsúzott 
tőle. Ekkor azután előállt az autó vezetője 
és

prezentálta az utiszámlát.
A professzor csodálkozott, de végül kényte
len volt tudomásul venni, hogy az autó nem 
a miniszteri titkáré, hanem bérautó és ki 
kellett fizetnie a tekintélyes autoszámlát.

Emil Colette-*  elbeszélte furcsa kalandját 
egy előkelő ismerősének, aki érdeklődni kez
dett és megtudta, hogy a miniszterelnök 
titkárja nem is ismeri Emil Colettet. Erre 
azán a rendőrséghez fordult. A rendőrség 
csakhamar megállapította, hogy az a fiatal
ember, aki a miniszterelnök titkárának 
adta ki magát,

Salamon Leó, egy zug-idegenvezető volt. 
Salamon ellen már többen panaszt emeltek, 
mert a menetjegyiroda előtt szokott ücsö
rögni, .ott „fogdossa" a Budapestre, érkező 
idegeneket és ezzel kárt okoz a hivatalos és 
megbízható idegenforgalmi közegeknek. 
Mikor Salamon Leót kihallgatták a rendőr
ségen. kiderült, hogy az autóséta is a trükk-

A megszűnő 
iMorierojsn

Kígyó-utca 4.
liquidációs árai:

egiinomaöö tiszta seiyentnyahRondö . 3.- F-tölzoknin, narísnvan............... a.- F-toitiszta nyuiszorkaispok . 12.- P-tölingek, köszön es mörtök cián is.- F-iűinaiöinqex készén es merték u»an ia._ p-winadranoH. Készen e3 mértek itten 6.- r-tttieredeti angol kábátok ........... ion.- Hűl
loudbba az összes raktáron ieuü aruk hasonlóan olcsú erban.

jeihez tartozik
és províziót kapott a professzor ur autó

sétájának számlája után is.
Salamont elbocsátották a rendőrségről, de 
tiltott cimhasználat miatt megindították el
lene az eljárást.

a szeretetház egyes berendezési tárgyait László Károly még egyelőre tagad, azonban 
és a teljes téli élelmiszerkészletét eltu- a rendőrség továbbra is őrizetben tartja az 

lajdonitotta. I idős házaspárt.

Vakmerő támadás Bien Dávid 
bankvezérigazgató ellen

Az egész várest Izgalomban 
tartotta egy megvadult bika

Agyontaposta gazdáját es íööü lárúHelöt súlyosan 
megsebesített

A két támadót a rendőrség letartóztatta
Kaposvár, november 16.

(A Hétfői Napló tudósító jótól.) Egész 
Kaposváron óriási felháborodást keltett az 
a vakmerő támadás, melyet egyik este 
pusztakovácsi Bien Dávid, egyik kaposvári 
bank vezérigazgatója ellen ismeretlen tet
tesek követtek el.

Pusztakovácsi Bien Dávid a késő esti 
órákban indult hazafelé Dán Ferenc taka
rékpénztári igazgató társaságában, akitől 
nem messze a háztól elvált. Abban a perc
ben, mikor a kaput ki akarta nyitni Eszter- 
bázy-utca 25. szám alatt lévő házánál, a 
kapu alól hirtelen egy férfi ugrott ki és

bottal többször a vezérigazgató felé 
sújtott.

Bien azonban nem vesztette el lélekjelen
létét, hanem támadójához ugrott, kikapta

annak kezéből a botot és többször végig
vágott a merénylőn, aki ezután észnélkül 
rohant el.

A vezérigazgató még az éjszaka folyamán 
bejelentette az ellene intézett támadás rész
leteit a rendőrségnek, mely megindította a 
nyomozást. Röviden elfogták a támadót 

Bidó András kaposvári soffőr 
személyében, aki kihallgatása során beis
merte, hogy ő támadta meg Bien Dávid 
vezérigazgatót.

Tettének okául különös dolgot mondott 
el. Állítólag Dcvics István nevű bérautós 
barátjának akart „szolgálatot tenni", mikor 
a vezérigazgatót inzultálta, mert Devics ha
ragosa a vezérigazgatónak.

A rendőrség elfogta Devicset is és Bidóval 
együtt átadták őket a kaposvári kir. ügyész
ségnek.

Linz, november 16.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Vasárnap 

reggel halálos szerencsétlenséget okozott 
Linzben egy elszabadult bika, amelyet 
Leopold Enzhoffer marhakereskedő hajtott 
haza a vásárról a városon keresztül a hajó- 
ál'omás melletti istállójába. A rossz idő 
nyugtalanná tette az állatot, amely 

kiszakította a kötelet kísérője kezéből 
és futásnak eredt.

Enzhoffer utána rohant, de az állat legá
zolta, úgyhogy a szerencsétlen ember

olyan súlyos sérüléseket szenvedett, 
hogy röviddel kórházba szállítása után

meghalt.
Az állat egyenesen a pályaudvar felé rcn 
hant, úgyhogy az állomás előtt várakozó ki
sebb tömeg körében óriási riadalom tá
madt. Segélykiáltásaikra a közeli rendőr
állomásról több rendőr rohant elő, akik 
aztán megkísérelték megfékezni az ál’atot, 
az azonban tovább rohant és

futása közben két Iskolásgyereket, egy 
koldusasszonyt és egy vasúti tisztvise

lőt legázoit.
Végül is több revolverlövéssel sikerült csak 
az egyik rendőrnek a dühöngő állatot le- 
teriteni.

Bettiién míniszterelnöti 
tittiáránati adta fii magát 

egy zug-idegenvezetö

Dühöngött cellájában 
vasárnap éjszaka a ietartóz^ 

látott Wiener Ignácné

Egy norvég egyetemi tanár fiaiandja as udvarias „titnárraí'
A főkapitányságon egy előkelő ur bejelen

tése alapján különös ügyben folyt a vizsgá
lat, amely vasárnap fejeződött be.

Emil Colette oslói egyetemi tanár, 
aki napok óta Budapesten tartózkodik, pár 
nappal ezelőtt a miniszterelnökségen járt.

A palotából kijövet, megállt a Szent- 
györgy-téren és gyönyörködött a vár festői 
képében. Ekkor hozzálépett egy fiatalember, 
aki

mint Bethlen Isván gróf miniszterelnök 
titkára mutatkozott be

is fölajánlotta, hogy szívesen kalauzolja öt

Budapesten, mert látja, hogy érdekli őt a 
magyar főváros.

A professzor szívesen vette az udvarias 
miniszterelnöki titkár ajánlkozását. A titkár 
azt mondotta, hogy majd nz ő autóján fog
ják bejárni a várost. Ezzel fiittyeqtetl, mire 
ott termett egy autó. Betessékelte a tanárt 
és elindultak.

Bejárták egész Budapestet. Emil Colette 
professzor nem győzött hálálkodni a szives 
kalauzolásért. A titkár másnapra is fölaján
lotta a szolgálatát. Megint ugyanabba a ko
csiba ültek és folytatták az autósétól.

Az utóbbi időben mind több szó esett 
Wiener Ignácnéról, akit tudvalévőén egy 
sikkasztási ügyéből kifolyóan

letartóztatásba helyeztek.
Közben egy járásbíróság! tárgyaláson 
Wicncrnc olyan zavarosan viselkedett, hogy 
a bíróság elrendelte elmeállapotának tör
vényszéki orvosszakérlökkel való megvizs
gálását.

Wiener Ignáené természetesen azóta is a 
törvényszék fogházának lakója és egy har
madik emeleti közös női cellában helyezték 
el. Idegeinek leromlottsága eddig csak 
összefüggéstelen zavaros beszédmodorában 
jelentkezett, a szombatról vasárnapra virra
dó éjszaka azonban már

zajos jeleneteket rögtönzött a fogház
ban.

Tizenegy óra körül cellatársai éktelen lár
mára és jajgatásra ébredtek. Wienerné fel
kapaszkodott a cella ablakára és hisztériku
san kiáltozva, az ablakot takaró vasrács ru- 
dait akarta mindenáron kimozgatni a he
lyéből.

— Eresszenek el. az uramhoz akarok 
menni! Segítség' Emberek! — kiáltozta rs 
a cellában lévő többi rő

csak nagynehezen tudta újra ágyába 
fektetni.

A nagy lármára természetesen a fogházőrök 
is figyelmesek lettek, akik azután Wiener- 
nét levitték a fogházorvoshoz. A törvény
széki fogházorvos csillapitószercket rendéit 
Wiener Ignácnénak aki az orvosi szobában 
sirógörestikel kapott.

A szerencsétlen asszonyt ezután a fogház
őrök visszavezették cellájába.

Egyetemi tanár özvegyének 
hangos botránya a bíróságon

Milyen varrógépet?
f

ÉN MÉGIS VESZEK

SING ER-VARRÓGÉPET
mert: 
mert: 
mert:

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

A Sliuier-mrrógfpek ai égési vllOgon a legjobbaknak vannak elismerve. |

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

Hangos botrány színhelye voll szombaton 
délben a budapesti központi járásbíróság föld
szinti folyosója A járásbíróság földszintjén 
tudvalévőén a rágalmazási és becsületsértést 
pereket tárgyaló bírák szobái vannak elhe
lyezve. Itt várakozóit ügyvédje társaságában a 
tárgyalás megkezdésére dr. Horváth Béla egye
temi magántanár özvegye.

Az özvegy uriasszony rágalmazás és becsü
letsértés címén följelentene Fischer Márton
nál, akivel hosszú ideig egy lakásban lakóit. A 
följelentés szerint Fiscberné, nki albérlője volt.

több hónapra adós maradt a házbérrel 
és mikor ö a pénzt mind energikusakban kérte 
— fizetés helyett rágalmazó és becsülclsérlő 
kijelentéseket lelt.

— Egy ilyen zsidóasszony nem érdemli meg. 
hogy tisztességes keresztény emberek pénzt ad 
janak nekil — mondotta Fiscberné a feljelen
tés szerint és több más reprodukálhatatlan ki
fejezéssel illette a föbérlőnőt

Az egyetemi tanár özvegye beperelte ezekután 
albérlőnőjél és a rágalmazási per tárgyalását 
szombaton déli 12 órára tűzték ki. A tárgyalás 
kezdetére megjelent nz albérlő Fischer Már
tonná is, aki még mindig Horváthné lakásában 
lakik. Mikor a jólóllözölt csinos fiatalasszony

elhaladt az egyik ablakmélyedésben várakozó 
Horváthné melleit, az hangos megjegyzést tett 
ügyvédjének, mire Fiscberné rákvörös arccal 
ugrott oda hozzájuk:

— Maga sikkasztó, hallja — kiáltotta.
A következő pillanatban nem tudták megaka
dályozni, bár többen is tartózkodtak közvetlen 
közeliikben, hogy a kél asszony mind szenvedé
lyesebb szóharca végül is lettlegességgé ne fo
kozódjon.

Horváthné
a kezében tartott ernyővel vágott végig 

I lseher Martonnén.
mire nz az egyetemi tanár özvegyéről a kabátot 
igyekezett lerángatni. z\ szenvedélyes jelenei
nek végül is Horváthné ügyvédje veiéit véget, 
de a nagy lármára több törvényszéki biró is 
előslelell. Nagy nehezen szétválasztották a 
küzdő feleket, de a hisztérikus görcsökben 
vonagló Fischernét csak hosszú idő múlva tud
ták nyugalomra bírni.

Ilyen szenvedélyes előjáték után kezdődött 
meg a tárgyalás, amelyen azonban

Itélcthozntulra sor nem került,
mert a bíróság több tanú kihallgatását ren
delte el.

A

SINGER VARRÓGÉP RÉSZVÉNYTA'RSAsXg
FIÓKÜZLETEK MINDENÜTT!

óval Szálloda tainteríjfiiien
minden dél'itán

ötórai tea fösws
»o miér a Biuo Boys lazz-zeneKar látsz.‘i
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December 16-án es 17-én 
lesznek a községi választások

Várospolitikai körökben a legnagyobb ér- 
deklŐdéNRel várják a fővárosi községi vá
lasztások kiírását, Illetőleg ■ választás ter
minusának közzétételét.

Scitovszky belügyminiszter egyelőre el- 
zárkózott a választások terminusa tekinte
tében minden felvilágosítás elől

Most már azonban előreláthatólag napok, 
esetleg órák kérdése, hogy a belügyminisz

ternek mégis intézkednie kell a választások 
kitűzése tárgyában.

Mint a Hétfői Napló munkatársa beava
tott helyről értesül,

a községi választásokat december 10. 
és 17-ére tűzi ki a belügyminiszter 

és az erre vonatkozó rendelet a hivatalos 
lap egyik legközelebbi számában meg fog 
jelenni.

Starhemberg herceg hirtelen 
lefújta a vasárnapra tervezett 
nagy Heimwehr-felvonulást

Bécs, november 1 6. 
tudósítójának telefon

jelentése.) A választások óla Bécsnck va
sárnap volt másik nagy izgalmas napja. 
Vasárnapra tervezték ugyanis a nagy Helm- 
tvehr felvonulást, amelyet Starhemberg her
ceg intézkedésére, az utolsó pillanatig ugy 
volt, hogy okvetlen megtartják. Ma reggelre 
azonban kiderüli, hogy

a tervezett nagy Hclmwehr-felvonulást 
lefújták.

A Heimwehr vezetőihez közelálló körökben 
nz a hir járja, hogy

a bclügymlnlaztcrt erre az Intézkedésre 
Miklós elnöknek, a köztársaság kiklál-

(A Hétfői Napló
tásánnk évfordulóján mondott 

késztette,
amikor is az elnök tudvalévőén 
mokrafikus húrokat pengetett.

A nagy Ileimmehr felvonulás 
maradt, bár egészen valószínű, 
egcsz nap zuhogó eső azt úgyis 
lenné csökkentette volna. A felvonulás he
lyett a Söphlensaalban volt nagygyűlés, ame
lyen Starhemberg herceg is megjelent és 
köszöntötte a tiszteletére felvonult vadász- 
bntaillont. A belügyminiszter beszédében ki
jelentette, hogy

a Helmwchr helyén marad továbbra is 
és vigyázni fog Ausztriára, ugy mint ahogy’ 
ezt eddig tette.

beszéde

igen de-

tehát el*  
hogy ni 

jelentékte-

Természetes, hogy a Palota-szálló építése
kor ez az épület nagyon útban volt az ille
tékeseknek és igy megindították a kisajátí
tási eljárást.

Előbb csak a villa mögötti üres telket sa
játították ki azon a elmen, hogy arra közút 
céljaira van szükség. Pedig ahhoz, hogy ott 
utat csinálhassanak, előbb

egy toronymagasságu sziklát kellett el*  
hordatni az útból,

de megtették ezt Is, mert nrra számítottak, 
hogy ezzel a telek használhatósága kétessé 
válik. Miután a grólnő ez ellen jogorvoslat
tal élt, azon a címen indították meg az 
ujabb kisajátítási eljárást, hogy a kisvasai
nak szüksége van egy úgynevezett delta vá
gányra és amikor ennek szükségét az illeté- 

i kés hatóságok is megállapították most mar 
< a telek első részére is, megindult a kisajáti- 
: tási eljárás A kisajátítás meg is történt, de 
természetesen delta vágányt nem csináltuk, 
hanem a telek egy részét hozzácsatolták a 
Palota-szálló parkjához, egy részére kisvu- 
suli állomást építettek, a villát pedig eme- 
letráhuzással postaépületnek és postamesteri 
lakásnak rendezték be és abban elhelyezést 
nyert a Lillafüred legfőbb intézőjéhez közel 
álló p(*itamesternő  is.

Ezután indították meg csak a bírói eljá
rást a kisajátítási összeg megállapítása cél
jából. De Itt is kellő előrelátással intézték 
az ügyet. A kisajátítást elrendelő határozat
ta) egyidejűleg

bevonták a vendéglői jogot és bevona
tott a trafik jog is, Úgyhogy a kisajátítás 
pillanatában már nem volt a villában 

sem vendéglő, sem tratik

és igy nem lévén tényleges jövedelmezősége, 
nem tudták megállapítani a kisajátított telek 
és villa valóságos értékét sem.

Természetesen megindultak a különböző 
szakértői szemlék, amelyben még a balaton- 
vídéki telkek árai is szerepeltek, azonban 
igy is az elsöbíróság olyan csekély összeget 
állapított meg, amelyet a tulajdonos grófnő 
el nem fogadhatott.

A Tábla már jobban méltányolta a telek 
értékéi

és az elsőblróságl határozattal szemben 
majdnem négyszeres összegben szabta 

azt meg.
Nyáry grófnő ezzel sem elégedett meg, 
mert ez nz összeg sem fedi a kisajátított te
lek valóságos értékét s most három esztendő 
múltán a Kúria elé kerül döntésre az ügy.

A tény az, hogy a grófnőtől és fiától el
vették egyetlen megélhetési forrását és ő 
már — ügyvédje. Sulyok Lajos dr. utján — 
többször előterjesztést lett az iránt, hogy 
belenyugszik értékes telkeinek elvételébe, 
ha a kincstár ugyanolyan nagyságú telket, 
— amivel fölös mértékben rendelkezik 
ugyanott — ad neki, még ha azok távolabb 
esnek a központtól, tehát semmiesetre sem 
lehetnek olyan értékesek, mint az, amit el
vettek tőle.

A kincstár azonban erre az egyezségre 
sem volt hajlandó, úgyhogy most a Kúria 
fogja a végső ítéletet kimondani a kártérí
tési összeg nagysága tekintetében, amely 
már a tábla Ítélete szerint is 108.000 pengőt 
tesz ki, 108.000 pengőt, amellyel szintén 
drágább lett a nevezetes lillafüredi épít
kezés.

Egy nyugalmazott ezredes 
orvos vasárnap kártyázás 
közben hirtelen meghalt

vasárnap elfogtak Pécsen 
kelemen Istvánt, az újpesti rendőr 

merénylőiét
Vasárnap délután Biencr Oszkár részvénytár

sasági igazgató Teréz-körut 4.3/a számú házban 
lövő lakására hívták ki a mentőket, akik azt 
n jelentést kapták, hogy Bienerék egyik rokona 
rosszul lelt s elvesztette eszméidét. A mentők 
rövidesen megérkeztek s megállapították, hogy 

a lakásban élettelenül fekszik dr. Ilerniann 
József ezredorvos.

Rövidesen rendőri bizottság szállott ki n 
lakásra és a rendőrorvos megállapította, hogy 
Bermann szivszélhlldés következtében hunyt cl. 
A rendőri vizsgálat szerint llcrmnifn József,

akinek lányát nem régen vette feleségül Biener 
fia, ebédre volt meghlvi 
után a 
ívesen 
tájban

a Al
és a

Bienerékhez. Ebéd 
család tagjai kártyázni üllek le. Kcdé- 
szórakoztak, mikor délután fél 6 óra

esztendőn ezredorvos szivéhez kapott 
következő percben elfcliéredett arccal 

bukott le székéről.
A tragikus haláleset érthető megdöbbenést 

keltett az egész háziban, ahol mindenki rész
vétel beszélt az ezredorvos tragikus halá
láról.

Ma kezdik meg a fegyelmi 
vizsgálatot Chikán Béla 

pesterzsébeti polgármester ellen

Emlékezetes még az a merénylet, ame
lyet néhány nappal ezelőtt követtek el Új
pesten egy rendőr ellen. Mint ismeretes, 
Újpesten a Tél-utca sarkán az őrszemes 
szolgálatot teljesítő rendőr

igazolásra szólította fel Kelemen Ist
vánt, egy szeszüzem vezetőjét, 

akit különböző bűncselekmények miatt kö
rözött a rendőrség. Kelemen megtagadta nz 
igazolást, dulakodni kezdett a rendőrrel s 
eközben

előrántotta revolverét és niellbelőtte a 
rendőrt,

akit életveszélyes sérüléssel szállítottak a 
kórházba. A merénylet után Kelemen elme
nekült és hiába keresték, nem tudlak nyo
mára akadni. A rendőrség rádión köröz
tette az újpesti rendőr merénylőjét s ez a 
körözés most eredménnyel járt. Vasárnap 

a pécsi rendőrség értesítette a buda
pesti főkapitányságot, hogy Pécsett el

fogták Kelement.
Az értesítés szerint Kelemen a város hatá
rában kóborolt, amikor felismerték. A pé
csi rendőrség Kelement kihallgatta, majd 
letartóztatta s útnak indította Budapest 
felé.

Olcsó kölcsönt adóit a vármegye 
a főszolgabírónak autóvásárláshoz

Huszonhét vádpont alapján folyik a vizsgálat
.Szombaton nagy feltűnést kellett Pest 

vármegye vezetőségének az a határozata, 
amellyel Pesterzsébet több főtisztviselője 
ellen ujabb fegyelmi eljárási rendelt el, két 
városi tanácsnokot pedig állásától felfüg
gesztett. Fegyelmit indítottak Balázs Adolf 
dr. tiszti főügyész, Perényi Mór főszám
vevő, Sild a Kálmán pénztáros és Zsolgya 
Árpád mérnök ellen, mig Orbán Béla mű
szaki tanácsnokot és Szántó Samu pénz
ügyi tanácsnokot felfüggesztették állásától. 
A felfüggesztő és fegyelmi eljárási elren
delő határozat szerint az alispán intézke
dése részben Chikán Béla pesterzsébeti pol
gármester ellen folyamatban levő fegyelmi 
ügy kivizsgálása alkalmával, részben pedig 
a feljelentések folytán nz alispán tudomá
sára jutott szabálytalanságok és ujabb vá
dak alapján történt és ez alupon

Chikán polgármester ellen ■ vizsgálatot 
továbbá ügyekre vonatkozóan Is kiter

jesztették.
Illetékes helyen a feltűnést kellő határo

zattal kapcsolatban a következőket mondot

ták munkatársunknak:
— Chikán Béla pesterzsébeti polgármes

ter ellen
tiz vádpont merült fel újabban, 

úgyhogy a polgái mester ellen most már hu
szonhét vádpont ügyében folyik a vizsgálat. 
A fegyelmi vizsgálat során olyan adatok 
merültek fel, amelyek szerint a polgármes
ter nem köztisztviselőhöz méltóan viselke
dett, utcai botrányokat okozott, verekedett, 
sőt egy asszonyt is inzultált. A legsúlyosabb 
a kivizsgálásra váró vádpontok közül az. 
hogy Chikán polgármester Szántó és Orbán 
tanácsnokokkal együtt több közmunkát és 
közszállitást végző vállalkozó könyveiben is 
szerepel. Természetesen a most megindult 
és a folyamatban levő vizsgálatok hivatot
tak ezeket a vádakat tisztázni és megálla
pítani, mi felel meg a valóságnak. Ma indul 
meg a fegyelmi vizsgálat ezekkel az ügyek
kel kapcsolatban. Orbán tanácsnok ellen 7, 
Szántó tanácsnok ellen 10, Balázs tiszti fő
ügyész ellen 7 vádpontot szerkesztett a vár
megye.

Pest vármegye érdekes határozatát közzétette 
a hivatalos lapban

Érdekes és szokatlan határozatot lett 
közzé Pest vármegye a vasárnap megjelent 
hivatalos lapjában. Nem másról van ebben 
szó, minthogy a vármegye az egyik főszol
gabírónak autóvásárlás céljaira nagyobb 
összegű olcsó kölcsönt utalt ki.

Az 57.387. számú vármegyei határozat 
szerint Horváth János dr. váci járási főszol
gabíró autót akar vásárolni és miután ele
gendő pénzzel nem rendelkezik, a várme
gyétől kért kölcsönt. Meg is szavaztak ré
szére az állategészségügyi ebadóból

5400 pengő kölcsönt, 

amit a főszolgabíró havi 150 pengős részle
tekben tartozik visszafizetni, A kölcsön 
után fizetendő kamat mérvét a vármegye 
bankbetétei után kapott kamatlábnál 

két százalékkal alacsonyabban állapítot
ták meg.

A kölcsön törlesztését csak akkor kell meg
kezdeni, ha a főszolgabíró előző kölcsönét, 
amelyből még 1650 pengő hátralék áll fenn, 
már teljésen visszafizette.

A határozat indokolása méltányossági 
szempontokra hivatkozik és szükségesnek 
tartja, hogy a főszolgabírót a vármegye az 
autó megvásárlásához segítse.

Nyáry grófné harca a kincstárral 
lillafüredi villájáért

incidens Lillafüred körül
i col, hogy

a lillafüredi építkezéssel kapcsolatosan 
megsérteti jogait megvédelmezze.

Nyáry Erzsébet grófnőnek Lillafüreden 
a Palota szálló közelében volt egy villája és 
telke, amely bizonyos mértékben megélhe
tést biztosított n gi ól nőnek, mert abban el
helyezkedést nyert egy vendéglő és egy do
hánytőzsde Is

Ez volt különben Lillafüreden az egyetlen 
telek, amely ipái I és kereskedelmi célokra 
felhasználható volt, mert a többi lelek to'ck 
kÖnyvileg korlátozta toll, hogv csak 
építés és lakás céljaira használható.

108.000 pengős „apró"
A királyi Kúriát a közeli nupokban egy 

lillafüredi per — amely mór három éve hú
zódik — foglalkoztatja. Az alperes a ma
gyar államkincstár s a felperes Nyáry Er
zsébet grófnő, nki már esztendők óta har-

A demokraták 
vasárnapi gyűlései

A Nemzeti Demokrata Párt vasárnap délelőtt 
n főváros töbt helyen tartott választól gyülé.st. 
Az Erzsébetvárosban a Király mozgó helyisé
gében Schmiedl Dávid dr. nyitotta meg a gyű
lést, majd hAigynt Miklós bizottsági tag han
goztatta. hogy a demokrata párt képviselői és 
bizottsági tagjai mindig olt voltak, ahol küz
deni kellett a főváros polgárságáért.

Utána Fábián Béla mondott nagy lelkesedés
sel fogadott beszédei, amelyben hangoztatta, 
hogy

le kell dönteni a gyUlülség várának falait, 
majd Laczkó Géza és Klór Zoltán beszéltek.

A lipótvárosi választók ti Pahlinus kávéház 
helyiségében gyűllek ■ össze, ahol Zala Zsigmond 
törvényhatósági bizottsági tag nyitotta meg a 
gyűlést, utána Pakots József szólalt tel. aki Is
mertette a demokrata párt küzdelmeit, majd 
azzal fejezte he beszédét, hogy a Demokrata 
Párt lobogójára ii

jog. kenyér és kuliura
van felírva Hegedd*  József beszéli ezután, 
majd Gál Jenő szólalt fel, aki hangoztatta, 
hogy

negyedszázad óla áll h Lipótvárosban a 
demokrácia

zászlajával Olyan irányzatnak az örökösei, 
amely vészterhes időkben a vezér mellett meg 
állotta helyéi a demokratikus küzdelemben.

— A magyar politika égboltjának napja elölt 
— mondotta beszéde befejező részében — még 
gomolyognak n kurzus fcllegel. Mozduljon meg

a polgárság, támadjon tisztító szélvihar és ker
gesse el a magyar demokrácia napja elől a fel
legeket, hadd árasszon el mindent ez az életet 
fakasztó demokrácia.

Az óbudai Demokrata Kör Kulcsár-utcai he
lyiségében dr Radó Sándor elnöki megnyitója 
után Bródy Ernő mondott hosszabb beszédet, 
aki arról beszélt, hogy

Budapest polgársága szeméről már lehul
lott a hályog

és saját bőrén tapasztalja a tízéves városházi 
urnlomnAk szomorú következményeit. Vörös- 
vári Miklós és Káldor Gyuláné beszédei után 
a nagygyüléi végétért.

Családi naz telessel 
közmüvekkel, Ulpesten, Ounapartl kertvárosunkban. 
Ideális. egésesőses fekvés!

2 szobás, fürdőszobával 
2000 P letizctése után első ö. évben 1Í00 r, további 
IS évben 000 P törlesztéssel

3 szobás, lorooszobíuai 
.*(><a  P eftzetéee után első ö évben 1CO0 P , további 
15 évben bOO P tör eBZ érsel

Szí. istvdn-leiepen 
(PAIffy térről induló HÉV. állomás) levő kertvárosunk
ban még kedvezőnb leltétetekkel.

Telkek kfl ön le kanhatók már havi

Foglalt) n ncst
Bővebbe : Építő és l anellázó II T. Iljpest. Pentczky- 
nt a 3 tel. (K0 54. Várost Iroda: V . Szabadság-:ér 7. t 40 

Kérjen prospektust!
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Megörült a fogházban a ggermehggiikos anya, 
aki üuegcseréppei áfuágia kisfia torkát

Tegnap este mentőautó állt meg a főkapi
tányság előtt. Egy dultarcu asszonyt emel 
tek ki az ápolók az autóból és a központi 
ügyeletre vitték, a rendőrorvos elé. Az asz- 
szony útközben kétségbeesetten kiabált, só
hajtozott:

— .4 gyermekemet akarom, hová vittek a 
gyermekemet!

A dultarcu asszony, aki a gyermeke után 
kiabált, aki a gyermekét kereste.

Mahisz Istvánná volt, aki pár hónappal 
ezelőtt kegyetlen módon meggyilkolta a 

kisfiút.
Az idén június 6-án M'dusz István villa

moskalauz éjszakai szolgálatban volt. A 
pestszentlőrinci Bercsényi-utca 8. szánni 
házban lévő lakásán egyedül maradt a fele
sége 8 éves István nevű kisfiával. Éjszaka 
az asszony fölkelt és

egy törött tükör üvegcserepével átvágta 
az alvó kisflu torkát, azután a saját 

nyelvét is összevagdalta.
A kis Matusz Pista elvérzett, az asszony 
pedig vérző nyakkal kitámolygott az utcára, 
bekopogtatott egy ablakon és felverte a’ 
szomszédokat. Rövidesen megjött a rendőri 
bizottság, a mentők bekötöztek Matusznét,

akii azután a rendőrök faggatni kezdtek. 
Hiábavaló volt azonban minden, 
nem lehetett kivenni belőle, miért ölte 

meg a kisfiát.
Matusznét letartóztatták és a Markó-utcai 
fogházba került. Csöndes, jómagaviselclü 
fogoln volt, sohasem okozott bajt vagy 
ke lemellenségel. Még akkor is csöndes, 
szófián maradt, ha a szörnyű tettről beszél
lek vele. ” 
történt.

Matusz.

Tegnap azután váratlan változás

Istvánná éjszaka dűhöngeni 
kezdett a cellájában,

crte a falat, tombolt és sikoltozol!, 
« gyermekét követelte.

A fogházorvos megvizsgálta és mint ilyen
kor szokás, elrendelte, hogy vigyék a fő
kapitányságra a rendőrorvos elé.

A rendőrorvos megvizsgálta és megállapí
totta, hogy

kitört rajta az elmebaj,
mire az angyalföldi elmegyógyintézetbe vit
ték.

Matusz Istvánná a földi bíróság előtt nem 
felel a gyermekgyilkosságért.

öklével vt

Ujabb képhamisitási 
bűnügyben folytat nyomozást 

a rendőrség
Egy vidéki városban gyártják a hamis képeket 

A festőművészek ismét mozgalmat indítottak a képhami 
sitások megakadályozására

Emlékezetes még, hogy nemrég a magyar 
festőművészek egy tekintélyes csoportja 
erélyes mozgalmat indított az egyre vesze
delmesebb méreteket öltő képhamisitások 
meggátlására. A képzőművészet legelőkelőbb 
reprezentánsai állottak élére ennek a moz
galomnak, amelyet teljes mértékben támo
gatlak a műkereskedők is, akiket ugyan
csak érzékenyen érint a zugügynökök és 
zugkereskedök képhamísitó maffiája. A moz
galom vezetői és irányítói azonban szomo
rúan konstatálták, hogy az illetékes ténye
zők nem honorálták kívánságaikat és nem 
tisztították meg az országot a képhamisitók 
garázdálkodásától.

Most a főkapitányságon
ujabb képhamisitási bűnügyben indult 

nyomozás,
amelynek érdekes előzményei vannak. Né
hány nappal ezelőtt 6. L. debreceni főtiszt
viselő felkereste Szüle Péter festőművészt 
és egy nagyobb festményt hozott, amely 
alatt ott volt a művész neve. A fötisztviselő 
elmondotta, hogy nagyon megtetszett neki 
a művész festménye, amelynek eredetiségeben 
nem kételkedett ugyan, de most, hogy dolga 
akadt a fővárosban, magával hozta a kepei 
és elhatározta, hogv felkeresi Szülét, hisz

nem árthat, ha magánál a művésznél is ér
deklődik a kép felöl. Érthető volt a főtiszt
viselő meglepetése, amikor Szüle Péter kö
zölte vele, hogy

ez a kép nem tőle származik és a kép 
alá hamisították az aláírását.

A főtisztviselő most már a rendőrségre 
ment, ahol csalás címén bűnvádi feljelen
tési tett az ellen az ember ellen, akitől a 
képet vette.

A rendőrség megindította a nyomozási, 
amelynek máris meglepő eredménye van. A 
nyomozás során megál’apitották, hogy a 
hamis kép nem Debrecenben, hanem egv 
Pesthez közel fekvő vidéki városban ké 
szült, ahol

százszámra hamisítják a neves magyar 
festőművészek képeit.

A rendőrség most készül ennek a képhami- 
sitó bűnszövetkezetnek a leleplezésére.

Információink szerint egyébként
a festőművészek a legális műkereske
dőkkel karöltve ujabb erélyes és nagy
szabású akcióra készülnek a képhami- 

sitúsok ellen
és terjedelmes memorandummal fordulnak 
az illetékes minisztériumokhoz.

és rohanni kezdett lefelé. Én csak kiabáltam, 
ide-oda szaladgáltam izgalmamban, de senki 
sem jött a segítségemre. Ekkor beültem az 
autóba s elindultam lefelé. A tüdőgondozónál 
találkoztam nz első rendőrrel. Biztos ur. — 
mondottam — engem lelőttek, segítsen rajtam. 
A rendőr bevitt a tüdőgondozóba, olt bekötöz
tek, aztán jöttek a mentők s a Rókusba vittek. 
A rendőr mondotta, hogy a csöndes éjszakában 
messziről hallott valami kiabálást, de nem 
tudta, hogy mi az.

— A fék a baloldalon van. Maga balfclé ha
jolt és a sérülés is a bal arcún van. Nem ta
lálja furcsának, hogy a merénylő balról lőtt 
magára — kérdezzük a soffőrl.

Eckert József, nki értelmes, jófelfogásu em
bernek látszik, meg is adja a magyarázatot.
. — Lehel, hogy balkezes volt, de a jobbkeze- 
vei is lőhetett, ha a nyitott ablakon egv kissé 
kihajolt balfclé. A kocsim szélvédő ablakán is 
lövéstől származó lyukat talállak. Nem tudom, 
hogyan történhetett. Én

csak egy lövésre emlékszem 
és az orvosok azt mondják, hogy a golyó még 
bent van a fejemben. Ez a golyó tehát nem lyu
kaszthatta ki a szélvédőt. Talán még egy lövést 
adott le, de nkkor nagyon izgatott voltam, 
nem emlékszem már rá.

— Mégis, mit gondol, mi lehet .az oka a lite
réin lelnek? — hangzik újra a kérdés.

Pillanatig gondolkozik, azután lemondóan 
legyint:

— Érthetetlen, kérem. Nem tudom megma
gyarázni. Nekem

nincsen ellenségem,
énrám nem haragszik senki, nős, családos em
ber vagyok, szolid életet élek, nem kevered
hettem olyasmibe, hogy valakinek oka legyen 
engem elpusztítani. Azt hiszem, ki akart ra
bolni. Hét pengő és egy pár fillér volt nálam. 
De lehel, hogy valami mániákus ember volt. 
Nem tudom kérem, nem értem a dolgot.

Elmondja még azt is, hogy sok látogatója 
volt, rokonok, kollégák.

A látogatók között volt Berta Illés soffőr is, 
akit pár esztendővel ezelőtt pontosan ilyen 
körülmények között lőttek le Csillaghegyen. 
Berta taxijába a Nemzeti Szinház előtt ült be 
egy fiatalember, kivitette magái a Csillaghegyre 
és éppen ugy, mint Eckert merénylője, a kocsi 
belsejéből, hátulról nyakszirlen lőtte öt és az
után elmenekült.

Eckert, mint mondja, régi ismerőse Bcrtá 
nak, de

azelőtt sohasem beszéltek egymással a 
csillaghegyi esetről.

Most a kórházi látogatásnál beszélgetett a me
rényletről a két sofTör. akiket szolgálatuk köz
ben’ terítettek le egy-egy revolvergolyóval.

Vasárnap ujabb helyszíni szem
lét tartottak a Mártonhegyen

Eckert József sofőr, aki a támadás alkalmával 
balarcán sérült meg, vasárnap már annyira 
magához tért, hogy a Rókus-kórházbeli orvo
sok engedélyt adlak arra, hogy a rendőrség 
helyszíni szemlére vihesse a bekötözött fejű 
embert.

Vogl József rendőrkapitány és Angyal László 
detcktivföfelügyelő vitték ki autón a Márton- 
hegyi-ulra a sofőrt, aki a helyszínen meg
mutatta, hogy

hol állt meg autójával és hol történt a re- 
volveres merénylet.

A sofőr nem tudott pontos 
adni, mert hiszen nagy izgalmában 
gyezhclett meg magúnak pontosan 
részletet. A nagy vérlócsa, amelyet 
rénylet megtörténte után az első 
szemle alkalmával megtalállak, még

&
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Eckert József soffőr a kórházi ágyon 
elmondja a mártonhegyi merénylet 

pontos történetét
Vasárnap délután kél órakor a Kókus-kór- 

ház, félemelet 52. számú kórtermében. Oszcs 
hajú, szőke, angolbajuszos férfi fekszik w 
egyik ágvon. Bal arcán tapasz. A kórterem 
szenzációja. Eckert József solför, akit Ismeret
len utasa föbclötl a Márlonlwgycn. A rendőr-

angolbajuszos fé 
” d arcán lapas:

Magyar Szinház
Este 8 órakor: Héttón. november 17-én

Kis Katalin
Kedden, november 18-án

Kis Katalin
Szerdán, november 19-én

Jótékonycélu díszelőadás
Csütörtökön. november : ()-án
A gyönge nem
Pénteken, november 21 én

Kis Katalin
Szombaton, november 22-én

A napos oldalon
(először)

Vasárnap november 2 -án, d. u. 4 órakor 
A gyönge nem 

Vasárnap november 23 án. esto 
A napos oldalon 

mácodszor)
Hétfőn, november 24-én

A napos oldalon
(harmadszor)

ség lázasan kulalja a titokzatos merénylet hát
téréi, Eckert pedig itt fekszik a kórházi ágyon 
és felelget az újságíró kérdéseire.

Csöndcshangu, határozol! szavú ember. Ka
tonaviselt, egy csomó kitiintelésc van. Minisz 
tereket is szolgált már. Végigszolgálta a Ká
rolyi-kormány összes hadügyminisztereit.

— Tizenegy óra után öt perccel történi ké
rem, hogy egy utas beült a kocsimba — mond
ja. _ Azért figyeltem meg ilyen pontosan, mert 
tizenegy után'kettes vitcldijszabásra kell be 
állítani, a taxit. Gyerünk a Farkasrétre — 
mondta az utas. — A Farkasréten kiszólt az 
ablakon, hogy álljunk meg. Én megálltam. Ki 
szállt a kocsiból és az ut szélére ment. Pár pil
lanat múlva visszaüli az autóba. — No, most 
menjünk fölfelé a hegyoldalra — parancsolta. 
Soffőr vagyok,

odamegyek, ahová dirigálnak, 
elindultam hát fölfelé. A Költő-utcánál megint 
rúmkopogolt. Alacsony fékem van. erősen le 
kellett hajolnom, hogv fékezzek. Abban a pil
lanatban dördülést hallottam. Szédülni kezdett 
a fejem és éreztem, hogv nz arcomon csorog 
lefelé a vér. Nyomban tudtam mi történt: há 
túlról rámlőtt az utas. Kiugrottam s torkom- 
szakadtából kiabálni kezdtem. Az utas is kiug
rott, fenyegetően mellém állt. Egy pillanatig 

farkasszemet néztünk.
nkkor én megragadtam a mellén a prémes téli
kabátját. El akartam fogni. Ellökött magútól

felvilágosításokat 
■' nem je- 

minden 
a iné- 

helyszíni 
a&cunc .............................. .. ............... , - « niOSt ÍS
látható a Mártonhegyi-uton. Ezen a nagy vér
tócsán kívül mintegy harminc méternyire

egy másik, ugyancsak nagy vértócsát ta
láltak,

amelynek eredetére nézve Eckert József sem
miféle felvilágosítást adni nem tudott, annyi
val is inkább, mert első kihallgatása alkalmá
val- a leghatározottabban állította, hogy az 
autó közeléből ö nem távozott cl már csak 
súlyos sebesülése és arcából valósággal sugárzó 
vérzés miatt sem.

Ez az a pont,
ami a rendőrség előli teljesen érthetet
lenné teszi a revolvcrcs támadás lefolyását.

Legfeljebb arról lehetne szó, hogy Eckert Jó
zsef támadója is súlyosan megsérült és renge- 

| teg vért vesztett. Eckert viszont semmiféle 
olyan kijelentést nem telt vallomásaiban, 
hogy ő megsebesítette volna támadóját.

Még rejtélyesebbé teszi az esetet az a kö
rülmény, hogy a rendőrségi szakértők a hely
színi szemle alkalmával annak a véleményük
nek adlak kifejezést, hogv

mindkét vértócsa fekvő ember testéből 
keletkezhetett.

A rendőri nyomozási még jobban megnehe
zíti nz a körülmény, 
sikerült megállapítani, 
milyen sebesülése van ..........................
Mártonhegvi-uton talált revolvergolyó amellett 
látszik bizonyítani, hogy a golyó keresztülment 
arcán és azután az ut porába esett. A kórház
beli sebészorvosok azonban

nem találtak Eckert arcán vagy fején sem
miféle kimeneti nyilast

és csak nz a feltevés állhatna meg. hogy ti fü
lén jött ki a golyó, mert a balfülén erős vér
zései voltak.

Eckert Józsefet egyébként hétfőn délelőtt 
operálják meg és nkkor fogják megállapítani, 
hogy a golyó benne van-e a koponyában

pamutvászon és chiffon külön
legesség. Nettó kp...................... P
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hogy mindeddig nem 
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Eckert Józsefnek. A
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Puskával belőtt 
a szomszéd lakásba, azután 

öngyilkosságot követett el
Egy asztalossegéd rejtélyes öngyilkossága

Rejtélyes öngyilkossógi kísérlet történt vn- 
sárnnp délelőtt n Kadn-ulcu 31. szám alatti 
Iskolában, ahol Goda Ferenc 19 éves uszlalos- 
oegéd egy lewntepuskával mcllbclőttc magát 
és életveszélyes sérülést szenvedett. Goda Fe
renc nz iskola portásánál lakott és vasárnap 
délelőtt beinenl az. iskola helyiségében lévő 
levenleegyesület szobájába. Itt egy kulccsal 
kinyitotta a levenlcegyesülct szekrényéi <s 
elővett egy puskát, amelybe három töltényt 
helyezett. A megtöltött puskával az ablak elé 
állt és keresztiillőtl rajlu, kétszer egymás 
után, úgyhogy az utca

túlsó oldalán lévő ház két ablakát a puska

golyók betörték.
Szerencsére ebben a lakásban nem okozott sé
rülést a két golyó.

A lövések hallatára az iskola portása lélek
szakadva rohant a levenleegyesület emeleti 
helyiségébe, de már útközben a harmadik 
fegyverdörrenést is hallotta s amikor benyi
tott a szobába.

a padlón elterülve, átlőtt mellel találta 
Goda Ferencet.

A kihívott mentők a Rókus-kórházba vitték 
nz életunt nsztalossogédct, akit még nem lehe
tett kihallgatni rejtélyes öngyilkossága okai 
felöl.

Vasárnap letartóztatta 
a rendőrség- 

az óbudai apátplébános rcvolveres támadójának 
három bűntársát

Ki. óbudai apálplébános rcvolveres rnbló- 
fámadójál, l.iszniiiiin József rovottmultu 
betörőt szombaton letartóztatta a rendőrség. 
Liszninnn, aki nemrég szabadult ki u sop'ron- 
kőhidai (egyházból. részletesen bevallotta, 
hogy milyen körülmények között rabolta ki 
Sagmiiller József óbudai apAlplébánosf.

Vasárnap délelőtt a főkapitányságon meg
állapították, hogy I.iszmann József három 
társával együtt a Lágymányosl-ut 7. szám 
alatt lévő Dobosi-féle gőzmosodába is be
tört, ahonnan

nagymennyiségű ruhaneműt vittek el.
I.iszmann bűntársait is sikerült kézrekeri- 
teni Papp Bertalan 30 éves szftvösegéd, ifjn

Csalással vádoltam került 
a bíróság elé az lOKSz 

cipőgyárának igazgatója
A budapesti büntetőtörvényszék Váradi- 

fírenner tanácsa nni tárgyalja azt az érdekes 
családi bűnügyet, amelynek egy cipőgyári vál
lalat igazgatója ii vádlottja és egv másik nagy 
vállalat vezető igazgatója h sértettje.

A vádirat szerint Szűcs Béla, a Gépkereske
delmi Részvénytársaság igazgatója

bűnvádi feljelentést felt csalás elmén Brelt- 
ner Miklós, az IOKSZ szegedi cipőgyárának 

Igazgatója ellen.
A feljelentésnek — a vádirat szerint — az nz 
előzménye hogy Uieitncr Miklós mielőtt a sze
gedi gyár vezetője lett, a Thicrfeld és Kiinger 
cipőgyár élén állott. Breitner ekkor szerződési 
kötött n Gépkereskedelmi Részvénytársasággal, 
amely a szerződés szerint

többszázmlllló korona folyószámlahitelt 
folyósított a cipőgyárnak.

Förster Aurél furcsa háborúsága 
a Nemzeti Hitelintézettel

Beperelte a bankot, hogy alakítsa át szállodává 
Vilmos császár-uti székházát

Nagyon érdekes és : zokallnnságával szinte 
magábanúlló perben hozott ítéletet a budapesti 
központi járásbíróságon Kartól bíró. A pert a 
Vilmos császár-ut 25. számú palotn felerészé
nek tulajdonosa. Förster Aurél dr. egyetemi 
tanár indította meg a Nemzeti Hitelintézet cl-

Hétezer ember látta
Hétezer ember tapsolta

Hétezer ember mondta: 

szeüü tűmet meg nem taton.... 

Forróvérű város 
Szebb es több enekesl meg nem halion 

mint •

jan Kiepura
M

Füoyail Apolló -boán

Tólh Mihály 31 éves cipészsegéd és Farkas 
Ernő Vince 34 éves kertészsegéd személyé
ben. A három betörő bűntárs a leghatáro
zottabban állítja, hogy Lissmann Józsefnek 
nem segédkeztek a plébániai revolverei 
rablás elkövetésénél és arról mitsem tudtak. 
Lissmann valósággal dicsekedve hangoztatta 
u főkapitányságon, hogy a jólsikerült revol- 
veres rablást

egymaga követte el
és az apátplébános ezerkétszáz pengőjét 
egyedül költötté el. I.iszmann Józsefet és 
három betörő társát a letartóztatások kihir
detése után vasárnap délután átvitték az 
ügyészség fogházába.

A hitel fejében a vállalat lekötötte a Csángó
utcában lévő gyárának berendezését, továbbá 
özvegy Thierfeld fitt óné ötszobás lakásának 
értéktárgyait. Később, amikor a szerződést fel
bontották és n hiteleket felmondották,

kiderült, hogy n gyár gépel és berendezése 
nem a cég tulajdona volt,

hanem az államkincstár tulajdona és a cég 
csak kölcsÖnképpen kapta •> gépeket Kiderült 
az. is, hogy özvegy Thierfeldné lakásában

a fedezetül lekötött perzsaszűnyegek, 
ezüstnemük es egyéb értéktárgyak cl van

nak zálogosítva.
Ilyen előzmények utón a Gépkereskedelmi Rt. 
igazgatója uz ügyészséghez fordult és

csalásért feljelentette Breitner igozgatót, 
aki most kerül a bíróság elé.

len, amely amellett, hogy az egész épületet bérli. 
a fél épület tulajdonosa is.

A palota, mint ismeretes, évekkel ezelőtt 
szálloda voll: Paris Szálló volt a neve és För
ster Aurél annakidején —■ 1917-ben — SchSf- 
fér Dávid Dezsőnek adta bérbe 17 évre. A bérlő

a szerződésben kötelezettséget vállalt arra, 
hogy az épületen a szerződés meghotározott 
időpontjáig különböző átalakításokat hajt 
végre. 1920-ban a szerződést változatlan felté
telekkel a Nemzeti Hitelintézet vette át, amely 
eleget is lett az átalakítási kötelezettségnek, 
azonban

nem szálloda céljaira, hanem pénzintézeti 
céloknak megfelelően végeztette el a wllk- 

aégea munkálatokat.
A bérleti szerződéssel egvidöben a bank opciós 
szerrődést is kötött Förster Auréllal a ház fele
részének megvételére. így jutott hozzá a bank a 
ház felerészének tulajdonjogához A szerző
désben kikötötték nzt is, hogy három éven be
lül

a bank megvásárolhatja az épület másik 
felét Is

az előre kikötött vételáron
Amikor azonban n bnnk élni akart opciós 

Jogával, a változott viszonyok mellett Förster 
nem voll hajlandó háza felerészétől megválni 
A Nemzeti Hitelintézet a kikötött vételár negy
venszeresét is felajánlotta, sőt hajlandó lett, 
volna olyan összeget fizetni, amennyit a ház 
vételáraként szakértők állapítanak meg. FörsterI 
egyik ajánlatot sem fogadta el, a bank pedig I

erre pert indított és ily módon akarta Förstert 
kényszeríteni a házeladásra. A pert a Nemzeti 
Hitelintézel elvesztette, mert a bíróság arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy

a háztulajdonost nem lehet Ingatlan eladá
sára kényszeríteni.

Közben elérkezett az uz időpont, amikor a 
bérlőnek a bérleti szerződés szerint további ál- 
alakításokat kellett volna az épületen végez, 
nie. a bank azonban ezt nem teljesítette, nio*t  
már Förstei indított pert a bank ellen és kere
sőiében hideg-melegvíz bevezetésére, fürdőszo
bák. vendéglői és kávéházi helyiségek, központi 
fűtés létesítésére akarta kötelezni a Nemzeti 
Hitelintézetet és a munkák elvégzésére 116.440 
pengő bírói letétbe helyezését követelte. A tár
gyalás során több szakértőt hallgattak ki, végül 
a bíróság

elutasította Förster Atrrélt keresetével 
és lő.OOO pengő perköltség megfizetésére köte- 
lezte. A bíróság kimondotta, hogy a bíróság 
nem nyújthat segédkezet ahhoz, hogy a ház. 
tulajdonos minden méltányossági szempont 
félretételével, kényszerítse a bankot, hogy 

banküzemét a bérelt épületben megszün
tesse

is a házat szállodává alakítsa át.

Térdrcborulvű áldottáfi meg 
a fiacagó szefita tagjai a rendőrbirót, 

a fii elzárásra ítélte őfiet
Amerifidbál fiap pénxt a sxepta

Debrecen, november 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A debreceni rendőrkapitányság 
mint rendőri büntetőbíróság tegnap példát
lanul érdekes ügyben Ítélkezett.

A rendőrségnek már régebben tudomására 
jutott, hogy a városban egy uj szekta ütötte 
fel a fejét:

a kacagók szektája.
A Kálmánchelyi-ut 6. szám alatt özvegy 
Fülöp Andrásné tanyabirlokosné házában 
gyülekeztek a szektáriusok. Jámbor, erköl
csös emberek, minden kifogás csak az elle
nük, hogy tévesen értelmezik a Szentirás 
egyik mondását és azt tartják, hogy ka
cagva kell dicsérni az Urat.
Ezért
nem látogatják a templomokat, hanem 

szcktárlus üléseket tartanak.
Ezek az istentiszteletek Igen érdekes mó
don folynak le. Fülöp Andrásné előolvasri 
nekik a bibliát és a hivők bizonyos idő
közökben hangos örömujjongással, 

nevetéssel, kacagással kísérik a biblia
olvasást.

Mivel gyülekezési engedélyük nem volt és 
az egyházi hatóságok figyelme Is ráterelő- 
dött erre a szakadár-mozgalomrn, a rendőr
ség eljárást indított ellenük. Pár nappal ez
előtt az esti órákban

detektívek vették körül a szektáriusok 
házát 

és behatoltak abba a helyiségbe, ahol éppen 
gyülekezetét tartottak. A hivők közül sokan 
elmeneküllek, de tizennyolcat közülük el
fogtak és igazoltattak a detektívek.

Szombaton tárgyalta nz ügyüket Mayer 
Andor dr. rendőrkapitány, aki tiltott gyii'és 
tartása miatt vonta felelősségre őket. Fülöp 
Andrásaiéval az élén fölvonult a „kacagó 
szekta" tizennyolc tagja, férfiak, nők vegye
sen. Vannak közöltük egyszerűbb emberek, 
munkások, napszámosok, de akadtak közöt
tük jobhnióduak is:

két tisztviselő, hat háztulajdonos, 
maga Fülöp Andrásné pedig gazdag asz- 
szonv, tanyabirtoka és háza van.

A tárgyaláson néni is tagadtak. Elmon
dották, hogy ők szószerint értelmezik a bib
liát, kacagva dicsérik az Urat, mert

Isten nem szereti a szomorúakat
és azért teremtette az embert, hogy örüljön.

— Csak örülni szabad, mert ez az igazi 
kereszténység, — mondották.

Előadták nzt is, hogy semmi rosszat nem 
tesznek. Gyülekezeteket tartanak és Jóté
konykodnak.

A rendörbiró rövid tárgyalás után Fülöp 
Andrásnét és tizenhét társát tiltott gyüleke
zés kihágása miatt bűnösnek mondotta 
ki és

egytől öt napi*  terjedő elzá/ásra ítélte 
őket.

Az Ítélethirdetés után egyenként előálltak 
és sorra kijelentették, hogy megnyugszanak 
az ítéletben.

— Szívesen szenvedünk, — mondották — 
készek vagyunk meghalni a hitünkért.

Ezután furcsa és különös jelenet követ
kezett. Fülöp Andrásné intésére a szektú- 
riusok

térdreborultak a tárgyalóteremben éa 
fennszóval Imádkozni kezdtek a rendőr
ségért és áldást kérlek a rendőrkapi

tányra, aki elítélte őkel.
A kapitány rájuk szólt, hogy ne rendezze-, 
nek botrányt. Hasztalan volt azonban a föl-’ 
szólító*,  tovább imádkoztak,

A szektáriusok felvonulása nagy feltűnést 
ke’tell a rendőrség folyosóján, ahol a Hétfői 
Napló munkatársa beszélgetett velük. El- 
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mondották, hogy a szektájuk amerikai ere- 
detü. Budapesten lakik egy amerikás ma
gyar, az a tulajdonképpeni vezére a szek
tának, amely szerintük nemcsak Debrecen
ben, hanem az egész ország területén el
terjedt már. Amerikából az ottani törzs
szekta anyagi támogatásban részesíti őket, 

a budapesti amerikás magyar utján 
kapják a pénzt.

A rendőrségen tehát kiderült, hogy a ka
cagó szekta hívei Amerikából kapják a 
pénzt.

így azután nem is csoda, ha kacagnak.

A megváltozott Afrika
Nagyon kevés ember lehet, aki gyerekkorában 

ne álmodozott volna arról, hogy elmegy exotikus 
tájakra oroszlánokra, tigrisekre, elefántokra va
dászni, de még kövesebb olyan ember van, aki 
ezt a gyerekkori álmot valóra is tudta volna 
váltani. Ebből az elenyésző kisebbségből való 
Kittenberger Kálmán, a most már méltán európai 
hírűnek mondható vadász. Ugylátszik ő benne 
tulerős volt a vágy és erre alapította életét. Még 
egész fiatal korában, 1903-ban elszánta magát, 
hogv kimegy Afrikába vadászni, az exotikus ál
latokat tanulmányozni és gyűjteni. Jó puskák
kal; kevés pénzzel indult útnak, járta Kelet- 
Afrika vadon vidékeit, vadászott mindenféle 
vadra, gyüjlöll a Nemzeti Múzeum számára, élő 
állatokat fogdosott európai állatkertek számára, 
megélt a puskájából, természettudományi tudá
sából. Afrika rajongó szerelmese lelt, ha haza
jött, nem bírta itthon sokáig, újra meg újra 
visszament, a háború is Afrikában érte. Az an
golok lefogták ós Indiában internálták, ahol az 
volt a legnagyobb bánata, hogy évekig nem volt 
neki szabad vadászni. Rengeteg kalandon ment 
ál utjai során, számtalanszor mentette meg jó 
puskája, biztosan célzó szeme, reszketést nem is
merő keze a legnagyobb életveszedelmekből, 
ugy megismerte Kelet-Afrika benszülölleit és ter
mészeti világát, mint nagyon kevés európai. 
Végre három év előtt rászánta magát, hogy 
könyvet ir emlékeiről és tanulmányairól. A könyv 
megjelent Vadász- ós gyüjlőulam Kelel-Afriká- 
bán cím alatt és olyan sikere lett, mint nagyon 
kevés más magyar könyvnek ezeknek az évek
ben. 1928-ban újra utrakelt, Hwrthy Jenő, a 
nevezetes magyar vadász és ifj. vitéz Horthy 
István, kormányzónk fia társaságában, hél hó
napig járta Uganda és Kongo vad bozótjait, 
erdeit s most erről a kirándulásáról uj könyvet 
adott ki A megváltozott Afrika címmel. Ez n 
könyv éppen olyan sikerre vár, mint az első, 
mely azóta az angol könyvpiacon is nagv fellő*  
nést keltett és nagyon sok olvasóra tett szeri, 
most pedig rövidesen a francia közönség elé i*  
eljut az előkelő és válogatós Libriairie Plon ki
adásában. Az uj könyv éppen olyan élvezetes, 
mint az előbbi könyv. Rengeteg érdekes dolog 
van benne a benszülöttek életéről, melyet Kitten- 
berger apró árnyalatokig ismer az afrikai ter
mészet szépségeiről és veszedelmeiről, az ezer
féle állatok életmódjáról és ezenkívül az. izgalmas 
vadászkalandok tömege. Kittenberger írónak 
sem kevésbé kitűnő, mint vadásznak. Nagyon 
egyszerűen, keresetlenül- szerényen ir cs éppen 
ezért rokonszenves az írása. Előadásának pom
pás jóizc van, tele van humorra), a túlhaladott 
küzdelmekről és veszedelmekről csöndes mosoly- 
lyal beszél, kópéi, leírásai, történetei szinte kép
zel foghatóan szemléletesek. Nagyszerű könyv 
ez A megváltozott Afrika, öröm annak, nki el*  
olvassa. Első hat fejezetét Horthy Jenő irta, 
akiben szintén kitűnő irót ismerünk meg. 1°" 
képe, Kittenberger eredeti felvételei, megannyi 
afrikai érdekesség, kitünően reprodukálva. Né
hány igen érdekes felvétel Ifj. vitéz Horthy l’t*  
véntől származik, aki a vadászklrándulás során 
mozgófényképfelvétclcket készített. A könyv 
valóban előkelő izJésü és technikailag tőkéje** ’ 
kiállítására büszke lehel kiadója, a Franklin- 
T ársulat. __-

Ha pénzre van
szüksége
hndane«n vajtt bnitaneet-kArnvAkt hA«r*
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HIRI Ií ~
— Borús Idő, Vasárnap elég kellemes idő 

volt cs csak kevés ideig tartó, kisebb esőzés 
zavarta az enyhe, napos időjárást. A Mete
orológiai Intézet prognózisa: Nyugatról 
páradús légáram tál nyomul az országba. 
Felhős, borús Idő várható, később helyen
ként esőzésekkel.

— Leleplezték gróf Zichy Nándor szobrát. 
Vasárnap délelőtt impozáns ünnepség kere
tében leplezték le gróf Zichy Nándor szob
rát a Scitovszky-téren. A Néppárt alapitója 
és a katolikus mozgalmak egvkori vezére 
születésének százéves évfordulója alkalmá
ból emeli szobor leleplezésén megjelent Se- 
ridi Jusztinián bíboros hercegprímás, Ernszt 
Sándor népjóléti miniszter, Hadsz István és 
Schiny Lajos püspök, valamint az Egyház 
több előkelő képviselője. Továbbá jelen vol
tak a főváros részéről: Ripka Ferenc főpol
gármester és Buzáth János alpolgármester 
Az ünnepségen résztvett a gróf Zíc/ty-csa- 
lád összes tagja. Az ünnepi beszédet az Egy
ház részéről Ernszt Sándor népjóléti mi
niszter tartotta és a főváros nevében Buzáth 
János beszélt. A szép szobor Orbán Antal 
művészi alkotása.

— Kifosztották a kiiröstarcsal fogyasztási 
szövetkezetét. Békéscsabáról jelentik: A szom
batról vasárnapra virradó éjszaka falbontó be
törők hatollak he a körflstarcsai fogyasztási 
szövetkezet helyiségébe. A vakmerő betörök 
rengeteg ruhaneműt és élelmiszert zsákmányol
tak s a lopott árut teherautón szállították cl 
A rendfliség nagy apparátussal indította meg 
a nyomozást a falbontó betörök kézrekerilé- 
•érc.

— Esküvője közben ki akarták lopni a 
pénztárcáját. Mn dében h dohányutcai izra
elita templomban furcsa eseménnvel végző
dött egy esküvő. Prdger Jenő, a Gizella-ma- 
lom tisztvieslöje kötött házasságot s amikor 
az egyházi szertartás véget ért. Práger meny
asszonyával és a násznépnél kifelé indult a 
templomból. A kijáratnál az újdonsült*  férj 
megdöbbenve vette észre, hogy pénztárcáin 
hiányzik s amikor körülnézett a mögötte 
állók között, észrevette, hogy egy elegáns 
hundds nő éppen akkor sülyesztl retiküliéhe 
az ő pénztárcáját. Azonnal rendőrt hívtak, 
áki előálliotta a főkapitányságra az elegán
san öltözött hölgyei. Itt megállapították, 
hogy SiegrlsJ Lajosné. született Paczek Jo
lán, egy magánhivatalnok 25 éves feleségé
vel azonos a nő. aki azzal védekezett, hogy’ 
a földön találta a pénztárcát. Siegrislnét a 
rendőrség egyelőre őrizetbe helyezte.

_____________ H&TFOl kaplO_______  
Tizenhárom eves Kislány 

borzalmas halálugrása az iskola 
harmadikjimeletéroi

A kislány szerelmi bánata miatt Követte el az öngyilkosságot
Grác, november 16.

M Hétfői Napló tudósitójától.) Szomba
ton délután megdöbben lő öngyilkosság tör
tént a gráci Erzsébet-leányiskolában, ahol 
is az

egyik harmadik emeleti tanterem abla
kából az udvarra vetette magát egy 

tizenhároméves kisleány.
A kisleány*  Josephine Katler osztálytársnői 
éppen tornaórára gyülekeztek az udvaron, 
amikor hirtelen megnyílt fölöttük a tan
terem ablaka és a szerencsétlen gyermek 
közéjük zuhant. Természetesen azonnal ér
tesítették a mentőket, akik többszörös 
bordatöréssel, súlyos belső sérülésekkel, 
agyrázkódással szállították kórházba a sze
rencsétlen kisleányt. Az orvosok mindent 
megkisére'tek. hogy a gyermeket megment
sék az életnek, azonban minden kísérletük 
hiábavaló volt, a kisleány néhány órával 
kórházba szállítása után

— Ferenczy Sándor alispán temetése. 
Vasárnap délután nagy részvét mellett te
mették el a kerepesi temetőben patakfalvi 
Ferenczy Sándort, Temes megye volt alis
pánját. a Revíziós liga helyettes elnökét. A 
temetésen megjelent előkelő közönség sorai
ban ott volt Herczeg Ferenc, Fali Endre, 
Lukács György és Agoraszto Tivadar. Az 
egyházi szertartás utón Niamessnyi Mihály 
búcsúztatta el Ferenczy Sándort.

— Halólragázolt nz autó egy uriasszony!. 
Békéscsabáról jelentik: Békés község főutcá
ján vasárnap este egy ismeretlen túraautó 
elgázolta Dávid Sándorné 71 éves magánzó
nőt, aki egy ismert városi tisztviselő özve
gye. A szerencsétlen uriasszonyt, aki kopo
nyaalapi és bordatörést szenvedett, haldo
kolva szállították a kórházba, ahol röviddel 
később kiszenvedett. A nyomozás a gázoló 
autós kézrekeritésére megindult.

meghalt.
A nyomban megindult rendőri vizsgálat 

megállapította, hogy a kisleány, aki búcsú
levelet is hagyott hátra,

tettét szerelmi bánatábun követte el.
A kisleány ugyanis szerelemre lobbant egy 
fiatalember iránt és az előtt sokkal idősebb
nek mondotta életkorát. Ezt annál köny- 
nyebben tehette, mert ugy testileg, mint 
szellemileg koraérett, rendkívül fejlett gyer
mek volt. z\ szerelem néhány nappal ez- 
e'ött megszakadt,

a fiatalember szakított vele,
ezért határozta el aztán mngát öngyilkos
ságra a kis Josephin. Búcsúlevelében csak 
annyit kér szüleitől, hogy

a gyászjelentésben Is idősebbnek tün
tessék fel,

mert nem akarja, hogy a fiatalember halála 
után megtudja, hogy ő milyen fiatal volt.

— Felavatták az olasz hősi halottak buda
pesti temetőjét. Vasárnap délelőtt ünnepé
lyes keretek között avatták fel a világhábo
rúban elesett olasz hősi halottak budapesti 
temetőjét, amelyet a rákoskeresztúri hősök 
temetőjének diszparcellájában létesítettek. 
Az ünnepélyen megjelent Arlotta olasz kö
vet és a követség teljes testületé. A tábori 
oltár előtt Arlotta követ olasz nyelven mon
dott ünnepi beszédet, majd vitéz Holényi 
tábornok a honvédség koszorúját, Némethi/ 
Béla tanácsnok pedig a székesfőváros kö
zönségének koszorúját helyezte el néhány 
kegveletes szó kíséretében.

— Két öngyilkosság. K. G. tizenhét éves var 
rónő a Széchcnyi-utca 10. számú házban lévő 
lakásán lugkőoldaltal megmérgezte magát. A 
mentők a Rókus-kórházba vitték. — Kecske
méti Gyula kőműves vasárnap délután az Er
zsébetiedről a Dunába ugrott. Kimentették és 
a mentők a Rókus-kórházba vitték.

— Frldrlch István azokról, akik kimarták 
51 a hata'oinból. A keresztény ellenzék vn» 
tfrnap a főváros három kerületében tartott 
átogatott választói gyűlést. Délelőtt 11 óra
kor az óbudai Korona Vigadóban, Hűli Ká
roly dr. elnök elnöki megnyitója után Tóth 
Gábor dr. katolikus lelkész beszélt, majd 
nagy lelkesedés közepette Friedrich István 
hangoztatta, hogy ott vannak a másik tábor
ban azok a jó urak, akik kimarták a hata
lomból nzért, mert nem sietett aláírni a 
trianoni békét. — A józsefvárosi keresztény 
ellenzék az Omnia mozgóban, IVeíss Konrád 
dr. elnöklete mellett tartotta gyűlését. Itt is 
felszólalt Friedrich István és arról beszélt, 
hogy ő nem akar olyan jó keresztény lenni, 
mint azok a konvenciós keresztények, akik 
a kormányhoz, járnak oldalszalonnáért. Dél
után négy órakor a Németvölgyi-utón, a 
Bélákért vendéglőben tartott a keresztény 
clenzék látogatott nagygyűlést

— Az utolsó pillanatban rántotta cl öngyil
kos feleségét a robogó vonat elől. Körmendről 
jelentik: Horváth Viktor gyöngvösszőllösi bá
nyász felesége tegnap este a berobogó vonat 
elé vetette magái. A mozdonyvezető fékezett, 
de már ugy látszott, hogy fl kerekek átgázol
nak rajta. Az utolsó pillanatban azonban oda
ugrott az urn és elrántotta a sínekről, úgyhogy 
a vonat kerekei csak a ruháját súrolták. Hor- 
váthné azért akart öngyilkos lenni, mert az 
urának nines munkája, nyomorognak és lak
bértartozásuk miatt ki akarják lakollatni őket.

— Tiltott műtét miatt egyévi börtön. Kapos
várról jelentik: Rinyaujnép somogymegyei •köz
ségben ez év október 1-én hirtelen meghalt 
Szekeres Józsefné fiatalasszony és a boncolás 
a halál okául tiltott műtétet állapított meg. A 
nyomozás során nz ügyészség utasítására a 
csendőrség letartóztatta Hallos Józsefné Rinya- 
ujnépi öregasszonyt, aki a csendőrök előtt be
ismerte a tiltott műtétet. A kaposvári törvény
szék Kelemen-anácsa Dnllosnét egyévi bőr
önre Ítélte jogerősen.

MEGNYITOTTUK UJ 
FŐOSZTÁLYAINKAT
Játékáruk III. emelet
Kályhák és tűzhelyek III. emelet 
Porcellán-és kőedények III. emelet 
Iparművészeti cikkek ll. emelet

Háztartási cikkek III. emelet 
Világítási cikkek, lámpák Ili. emelet 
Üveg- és kristályárok Ili. emelet 
Cukorkák, tea és kakaó földszint

Az uj szárnyépület és a III. emelet Igény- Zl "ff dTfr 
bevétele eladási helyiségeink területét ■ V
négyzetméterrel növelte. Áruházunk régi osztályait lényegesen kibő
vítettük és azokat az eddiginél is dusabb választékkal rendeztük be.

UJ osztályainkban is nagy a választék, minőségeink jők és áraink valóban olcsók!

Tekintse meg
40 kirakatunkat, melyek legnagyobb részében uj osztályaink cikkeit helyeztük el.

CORVIN ÁRUHÁZ
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— Orvosi hír. Dr. Tóth Pál országgyűlési 
képviselő orvos, gullspachi tanulínányiiljúról 
hazaérkezve, rendelőjét Originnl dr. 
Zeilcis magasfeszültségű készülékkel 
relve, József-körut 35, földszint 2. szám 
megnyitotta. Telefon: József 313—23. Rendel: 
délelőtt 8—10-ig és délután 3—5-ig.

— Dréhr Imre beszámolója. Balatonalmádiból 
jelentik: Dr. Dréhr Imre v. államtitkár vasárnap 
délelőtt beszámolót mondott válnsztóközönsé- 
gének nngy érdeklődése mellett. A beszámoló- 
gyűlést dr. óvári Ferenc .felsőházi tag, pártel
nök nyitotta meg, majd Dréhr Imre dr. mon
dotta cl beszámolóját. Kegyelettel emlékezett 
meg elhunyt nagynevű miniszteréről, nv’jd 
azokról a célokról beszélt, amelyeknek 1 -.s 
József küzdő katonája volt. Ilangsulyozlu, h< »,y 
államtitkárságát nem mint hivatalt, hanem mint 
hivatást töltötte be; miniszterével együtt az. 
volt célja, hogy segítsen a szenvedőkön, s igye
kezzék a nyomort enyhíteni. Arra intette a pol
gárságot, hogy bizalmát és hitét a nehéz gaz
dasági helyzet ellenére se veszítse cl, mert 
csak igy állhat talpra a magyar igazság. A vá
lasztóközönség nagy élj< nzósscl fogadta a be
számolót, s bizalmáról és szeretőiéről biztosit j * 
dr. Dréhr Imrét, aki különben 12.000 pengőt 
deponált Holt Nándor dr. veszprémi püspöknél 
azzal a kéréssel, hogy n kerület ínségesei közölt 
felekezeti különbségre való tekintet nélkül osz
tassa szét.

— Körösfői Krlesch Aladár síremlékének le
leplezése. Vasárnap délelőtt leplezték le a 
farkasréti temetőben Körösföi Kriesch Aladár 
festőművész síremlékét, amelyet a főváros 
hozzájárulásával a „Célibelick" Magyar Képző
művészek Társasága emelt első nagynevű elnö
kének. A kegyclctcs ünnepségen Teles Ede 
szobrászművész, a társaság elnöke mondott 
hatásos emlékbeszédet. majd elhelyezte a síron 
n ..Céhbelick" koszorúját. Ezután Liber Endre 
tanácsnok, Paur Géza, Szabolya Ferenc, és 
llcnde Vince koszoruzták meg az emlékművet, 
amely Moirct Ödön szobrászművész alkotása.

— A Keresztény Községi Párt gyűlései. A 
Keresztény Községi Párt vasárnap a főváros kü
lönböző részeiben tarolt nagygyűlést. Az an
gyalföldi Nép-Mozgóban llufnagcl Imre meg
nyitója után Wolff Károly fejtegette, hogy n 
keresztény dolgozókat nem szabad a zsidó ka
pitalizmus járószalagjának prédájául dobni. A 
Keresztény Községi Párt mindig megtartotta 
azt. amit ígért. Majd azzal fejezte be beszédét, 
hogy ne engedjék, hogy a kereszt helyett a 
mógendóuidot tegyék a városháza homlokza
tára. Ezután Schlachta Margit és Homonnay 
Tivadar beszéltek még. A Ferencvárosban a 
Keresztény Polgári Kör Bakácstéri helyiségeiben 
Hunicár Géza prépostplébános nyitotta meg a 
gyűlést, utána Verebéig Jenő törvényhatósági 
bizottsági tag beszélt, majd Buday Dezső, 
Schlachta Margit, Józsa Dezső és Töttössy 
Miklós beszédei után Wolff Károly a kercszénv 
öntudatot hangoztatta és összetartásra hivta 
fel a választópolgárságot.

— Készül a tejtörvény. Mint beavatott hely
ről értesülünk, a földmivclésügyi minisztérium
ban tejtörvény van előkészületben, amely azon
ban csupán kerettörvénynek készül és abban 
a földmivelési kormány felhatalmazást kap, 
hogy a szükséges intézkedéseket a termelés és 
fogyasztás érdekében minden alkalommal meg
tehesse. A törvény felhatalmazást ad arra is, 
hogy a földmivelésügyi miniszter üzemeket 
megszüntessen, egybeolvaszthasson, az árakat 
megállapíthassa, és ezzel ugy a tejtermelést, 
mint a tejfogyasztást szabályozhassa.

— E’gáznlta a vámőrt. Vasárnap reggel a 
kcrcpesiuli vámnál Páll István 20 éves kőszob
rász Budapest felé haladt motorkerékpárjával. 
A vámnál Oláh Miklós j a vadai in i őr teljesített 
uz ut közepén állva szolgálatot. A motorkerék
páros, gyors iramban nekirohant a javndalmi 
őrnek, akit nagy erővel a földhöz vágott. A ja- 
vadaim!*  őr lábszára eltörölt és ezenkívül is 
sulyos sérüléseket szenvedeti. A mentők a 
Rókus-kórházba viliék, a köszobrász ellen meg
indult az eljárás.

— Debrecenben letartóztattak tizenhét kom
munistát. Debrecenből jelentik: A miskolci há
lós gok a minap kommunista üzelmek gyanúja 
miall letartóztatlak tizenhét embert, akiket 
vasárnap Debrecenbe hozlak. Preineszberger 
Jenő dr. vizsgálóbíró kihallgatta őket és vala
mennyit letartóztatta. A Debrecenben letartóz
tatott kommunisták szórna ezzel ölvenre emel
kedett.

— A jubiláló Szepesi Szövetség. A Szepesi 
Szövetség vnsárnnp ünnepelte meg alnkulásá- 
nnk tizedik évfordulóját. Az ünnepi gyűlésen 
Hayde . Gyula h. államtitkár elnököli és mon
dott megnyitó beszédei, majd Kirsch Jenő 
ügyvezető igazgató számolt be n szövetség tiz 

munkásságáról.

Egy kömiiuesseged vasárnap este 
halaira rugdalt a eem-utedban 

egy vllígtaian zenészt
A gyilkos önként jelentkezett a rendőrségen

se

Bestiális kegyetlenséggel elkövetett 
gyilkosság történt vasárnap este 

Bem-utca 34. számú házban. A tipikus 
proletártragédia áldozata Beleznay András 
49 éves világtalan zenész, aki feleségével és 
albérlőjével: Bene János 3fí éves kőműves
segéddel együtt lakott a bérkaszárnya egyik 
pinceodujában. A vak ember nyáron a ligeti 
sétányokon szokott lárogatózni és a járó
kelők könyöradományaiból tartotta fenn 
magát. A téli időben pedig a Budapestről 
induló vonalokra szállt fel és a harmadik 
osztályú vagónokban kereste meg minden
napi betevő falatját. Vasárnap este 10 óra
kor Isaszcgről érkezett haza Budapestre. 
I.aká«ára érve feleségét, aki szintén muzsi
kál és egy Murányi-utcai vendéglőben van 
alkalmazásban, még nem találta otthon. Az 
albérlő azonban otthon volt s csakhamar 

heves szóváltás keletkezett közöttük, 
mert Bene nem akarta megfizetni an
nak a széknek az árát, amelyet szom

baton este eltört.
A veszekedés mindinkább elfajult a két 

ember között, végül is a hatalmas termetű 
kőmüvessegéd a főldrctepcrte a világtalan 
embert és

a

csizmája sarkával vadul rugdulni kezdte 
a fejét.

A lakásban tartózkodott Bene felesége és 
nőismerősük is. Hiába próbálták azon- 
kirángatni

‘•gy 
l>:in 
det,

megvadult

a szobából a kőmüvessegc-

a 
szerencsétlen 

Beleznayban egy csöpp élet volt. 
Amikor az össz.e.sercglett szomszédok, a két 
asszony és a közben hazaérkezett Bclcznay- 
né meg hívták fékezni az őrjöngő kőművest, 
a világtalan zenész szétloccsant koponyával 
ott feküdt a padlón — holtan. Bene csak 
ekkor ébredt teltének tudatára és

elrohant az Alpár-utcai rendőrőrszo
bára,

ahonnan persze azonnal jelentették a ke
gyetlen gyilkosságot a főkapitányság köz
ponti ügyeletének. Rendőri bizottság szállt 
ki a helyszínére és a szemtanuk meghallga
tása után a szerencsétlen világtalan ember 
holttestét beszállittatták a törvényszéki or
vostani intézetbe, Bene Jánost pedig bevit
ték a főkapitányságra, ahol letartóztatták.

ember addig rugdalta a 
áldozat koponyáját, amig

— Kiírták a pályázatot a Néparéna bérletére. 
A városligeti Néparéna bérlete az év végén le
jár' és a bérleti pályázatot most Írták ki az el
következő hat esztendőre. A szerződési felté
telek szerint a pályázó a bruttó jövedelemből 
kell, hogy százalékos bért fizessen a fővárosnak. 
A Néparéna bérletére több pályázó van, többek 
közöli Jancsi bohóc, Zerkovitz Béla és nz Ar- 
tistaegycsület, de pályázik természetesen a régi 
bérlő: Schmidt Mihály is. Miután Schmidt eddigi 
nívós előadásaival mindenképen megfelelt a pá
lyázati feltételeknek és számos magyar artista 
kenyerét biztosította, minden valószínűség sze
rint a Népáréna bérletét az elkövetkező hat 
esztendőre újra Schmidt Mihály fogja meg
kapni.

— Felavatták özv. Szabó Józsefné síremlé
két. A Pesti Izraelita Hitközség sirkövet emelt 
özv. Szabó Józsefné. Grauer Jennvnek, 
ugyszólván egész vagyonát a hitközségnek ha. 
gyományozla. A síremléket vasárnap délben 
avatták fel s az ünnepségen a hitközség egész 
elöljárósága megjelent. A sirkőavaló ünnep, 
ségen dr. Fischer Gyula főrabbi mondott emlék- 
beszédei, majd Steril Samu hitközségi elnök 
méltatta az elhunyt nagy érdemeit.

Karcsú finom bokák

J A<’ , M .•.( lik a féríinkai! S >k lugtf nz első br
i .,1 amiével :i finom n >i lábak a férli.ikrn gya
korolni).. Diia.il bokák, clfcnlull *s  kínosan iáró Iá
in hl s<n hro .ti.ik int a l» <lv /• véleményt, nmc- 
lyci e»v k. !' i ■ <■» jó ti rinrt py a karolnak. Minden 
nó kivé'el n.-l I s ít bh l szén bokákra és lóbokra 
< I . ■ l < «eibH eu>
»z hiiinal i ! !> eipíb n is. Eletiend-. hogv egy lavór 
i i vízben néhány dekagramm S.’.t. Rókus-lábsól 
felold lun*:,  n'iállul oxigénnel iliisnn telített te jszinsierft 
viz Kel ■.) ■•zik. Ar luy elkészített lábviztien általi i lábait 
vagv |n |icr< ut. mely idő alatt dagadlsáuok. fájdalmak 
miutrav vaui'-,illésre elinulnak. Az oxigénnel telített viz 
irhától a p Tusokba, megpuhilji a bflrkemenyedésekcl 
és Ivuk-'omekel. annvira. hogv azok k nnvrn gyökereik
kel evull kés. vngv borolvr nélkól cllávolilb <1 'k. Ezen 
jól'lon- *iz  m-d*mlt|o.  utána perlm rltftnfell a leafát 
ealmnstditi hOlykftkct és n l-g -Ibnnyngol'abb lábal lóké 
I ; .1 ' vn-’h ’in*ra.  Napv c oman Sz1. P<>k»s lóh«ó Ara
PVTA Ktv«-bn'ó nnndrn avógvszert rbnn é< drogériában. 
I’" valihol rém volna, forduljon Sít. Rókus Rjógyazer- 
lárhasi VII . Rákóczi ul 70.

— Elkobozták a Népszava vasárnapi szá
mát. A buadpesti királyi bünletötörvényszék 
vizsgálóbírója elrendelte a Népszava vasár
napi számúnak elkobzását. Az elkobzás a 
Népszava ívforduló cimü vezércikke miatt 
történt, amelyben a lap a külföldi köztársa
sági évfordulókkal kapcsolatban a királyság 
és köztársaság problémájával foglalkozik.

— A Magyar Cserkész Szövetség közgyűlése. 
Vasárnap délelőtt nz Akadémia dísztermében 
tartotta n Magyar Cserkész Szövetség közgyűlé
sét. melyen nngy közönség élén megjelent gróf 
Teleki Pál tiszteletbeli főcserkész, gróf Kliuen- 
Hédcrváry Károly, Magyarország föcscrkésze, 
Schivöder Ervin államtitkár, vitéz Tárczay 
Fclicidcs Román dr. miniszteri tanácsos, 
Ágotha Árpád altábornagy, Demény Károly 
nyugalmazott államtitkár, továbbá a Cserkész 
Szövetség és a kerületek vezetői. A közgyűlés 
legkiemelkedőbb pontja a világháborúban hősi 
halált Imit cserkészek emlékét megörökítő em
léktábla leleplezése volt a Cserkészházban, va
lamint a vizilclepen és a cserkészparkban fel
állított cmlékkcrcszlck felavatása.

— Véres verekedés a kispesti Rákóczl- 
uton. Vnsárnnp éjszaka Kispesten, a Rá- 
kóczi-ut 90. számú ház elölt véres verekedés 
zajlott le. Jáger Mihály 31 éves Ipakatos ösz- 
szeszólalkozott Hlaczek János 30 éves nap
számossal. Verekedés támadt, amelynek so
rán Hlaczek .lágert éles késsel össze-vissza 
szurkába. Karján, mellkasán, vállán és ol
dalán hatolt bele a napszámos kése és a ln- 
katosegéd vérbeborulva, összeesett. A szur- 
káló elmenekült, Jágert a mentők teljesen 
eszméletlen állapotban vitték be a Szent 
lstván-kórházba, ahol a vasárnap folyamán 
még nem lehetett eszméletre téríteni. Élet- 
bemaradásához kevés a remény. A rend
őrség megtette az intézkedéseket az elmene
kült szurkáló kézrekeritésére.

— Megcsufolt apostolok. (Nyigri 
könyve) Most hagyta el a sajtót Nyigri Imre 
a jeles iró Megcsufolt apostolok cimü könyve. 
Nyigri Imre szocialista újságíró. Regényfigurái 
mögött a szocialista hitével és az újságíró meg
látásával érzékelteti az igazi életet. A könyv
piac igen értékes és figyelemreméltó kötettel 
gyarapodott ezzel a munkával.

— Letartóztatták a meggyilkolt Sári János 
feleségét is. Debrecenből jelentik: Vasárnap 
ujabb letartóztatás történt a hajdúnánási 
apagyilkosság ügyében. Mint ismeretes, teg
napelőtt Sári János gazdálkodót két ila. 
Imre és János vasvillával agyonverte. A 
gyilkos legények szekérre tették a holttestet 
és bevitték a debreceni rendőrségre, ahol 
nyomban letartóztatták őket. Vasárnap le
tartóztatták a meggyilkolt gazda feleségét is, 
inért az a gyanú, hogy ő is tudott a gyil
kosságról

— A Corvin Áruházban a léggömbök szétosz
tása alkalmával szombaton zajos jelenetek ját
szódtak le, hogy nz áruház kénytelen volt a 
léggömbök szétosztását beszüntetni. A Corvin 
Aruház ugvnnis nem teheti ki állandó vevőit 
oly zajos jeleneteknek, melyek szombnton dél
után előfordullak. A Corvin Aruház vezetősége 
ennek folytán elhatározta, hogy egyelőre elte
kint a léggömbök további szétosztásától, azon
ban a közeli napokban egy uj tervet fog ismer
tetni. mely lehetővé fogja tenni azt, hogy nz 
áruház állandó vevői is léggömbhöz jussanak. 
Azt már most is elárulhatjuk, hogy léggömbre 
csnk annak lesz jogcíme, nki egv pengőn felüli 
összegért vásárol. A léggömbök ügyében rövi
desen uj közlemény fog megjelenni.

— Házfelügyelők gyűlése. A fővárosi házfel
ügyelők egv kisebb töredéke vasárnap dél 
előtt n Kispolgárok Pártjának helyiségében 
gyűlést tartott, amelyen azt a határozatot hoz
ták, hogy csatlakozunk, a Kispolgárok Pártjá
hoz.

— Tökéletes férflfrlzvra az argenünni Gomina 
Al’al Egyszeri fésülésnél n hn| egész napon át 
mozdulnllnn, természetes fényű és simn marad. 
Teljesen >slrmcntcs Tubus érn 2.50 pengő. 
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban.

Imre

— Báró Solymossy Jenő autója elütött 
egy kéményseprőt. Vasárnap délután az 
Aréna-ut és Sajó-utca sarkán a Bp. 30—447. 
számú automobil, amely báró Solymossy 
Jenő tulajdona, elütötte Dömény Lajos ké
ményseprőt, aki kerékpárján haladt. Dö
mény lezuhant a bicikliről és sulyos sérülé
seket szenvedett. Az autóban báró Solymossy 
Jenő és Nádosy Imre volt országos főkapi
tány ültek, akik nyomban kiszállottak az 
autóból és maguk siettek elsőnek segítségére 
a súlyosan sebesült kéményseprőnek. A 
helyszínen azonnal kihallgatták a kocsi ve
zetőjét, Majkut Gyula sofőrt, valamint a 
szemtanukat, köztük Nádosy Imrét is. Az 
eddigi vallomások szerint a gázolást a ké
ményseprő vigyázatlansága okozta. A vizs
gálat folyik.

— Felszentelték a kelenföldi református 
templomot. Vasárnap délelőtt szentelte fel 
Kopasz László püspök a református egyház 
kelenföldi uj templomát, amelyet a kor
mányzó Budapestre való bevonulásának tin
ikére Magyar Advent templomának neve’- 
ek el. A templom szentelési szertartáson r 

kormányzó is megjelent. A szertartás uté.r 
orcsbileriuml díszközgyűlést tartottak

— A Magyar-Lengyel Egyesület húszéves ju
bileuma. A Magyar-Lengyel Egyesület vasárnap 
ünnepelte fennállásának húszéves fordulóját és 
ezzel egybekötve bensőséges ünneplésben része
sítette Nyáry Albert bárót, az egyesület elnökét, 
aki alakulásától kezdve vezeti az egyesületet. A 
jubileumi ünnepséget a kőbányai lengyel temp
lomban megtartott mise vezette be, majd dél
után a Gelíért-szálló zenetermében tartották 
meg a jubiláris közgyűlést, amelyen Nyáry Al
bert báró nz egvesület húszéves működéséről 
számolt be, P. Ábrahám Dezső társelnök pedig 
arany babérkoszorúval üdvözölte Nyáry Albér
let. A díszközgyűlés után koncert volt.

— A magasabb fizetésű vármegyei tiszt
viselők nem kapnak karácsonyi segélyt. A 
köztisztviselő társadalmat, valamint a fővá
rosi és vármegyei tisztviselőket már most 
élénken foglalkoztatja a szokásos karácsonyi 
segély ügye. Pest vármegye értesülésünk sze
rint már döntött a tisztviselők karácsonyi 
segélyéről s e szerint csak azok a tiszviselők 
részesülnek karácsonyi segélyben, akik a 
nyolcadik vagy ennél alacsonyabb fizetési 
osztályba tartoznak, mig az ennél magasabb 
fizetési osztályba tartozó tisztviselők nem 
kapnak karácsonyi segélyt.

— A véletlenül elsült fegyver megölte 
erdőőrt. Nagykanizsáról jelentik: Tegnap este 
Szaka József bőszénfai erdőör ellenőrző kőr
útján a sáros talajon megcsúszott és elesett és 
eközben fegyvere elsült. A golyó Szaka lágyé
kába fúródott és halálos sérülést okoz-olt. Az 
erdőör néhány óra múlva belehalt sérülésébe.

— Egy gépész borzalmait szerencsétlen
sége. Mezőtúrról jelentik: A mezőtúri vasúti 
állomáson Kis Bálint gépész a vasúti fürdő 
csöveit tisztitolta Munkaközben a nagy gőz
ben hirtelen megszédült és eszméletlenül a 
forró vízzel telt medencébe zuhant. Mikor 
nagysokára keresésére indultak, már csak 
holttestét találhatták meg. A forró vízben 
valósággal megfőtt a szerencsétlen ember.

— Kerületi pdrfgyillés. Az Egyesült Nemzeti 
Párt józsefvárosi szervezete vasárnap délelőtt a 
Kálvária-téri mozgóban nagygyűlést tartott, 
amelyen a párt programját vitéz Foris Frigyes, 
vitéz Bárczy Gábor, vitéz Bcrleg Lajos, dr. 
.Vapy Zoltán. Kertész Elemér, dr. Győrffy Isi 
ván és Dohány István ismertették.

GOgohurut és reked :ség ellen 
ízopogassunk Krompecher-fóle fernjőmenthol-drageet’ 
iasználata egyenlő a fenyőlnhaláclóval. Mindenhol 

kaphatói Egy doboz éra C0 fillér

— Képviselői beszámoló. Hajdúszoboszlóról 
jelentik: Barabás Samu országgyűlési képvi
selő többezer főnyi közönség elölt beszámolót 
mondott. A választóközönség helyesléssel és 
éljenzéssel fogadta a beszámolót, s Barabás 
Samunak bizalmat szavazott. A népgyülés táv
iratilag üdvözölte a kormányzót budapesti 
bevonulásának évfordulója elkalmából.

— Leütötték az utcán. Vasárnap hajnalban 
az újpesti rakparton a Nagybátonyi—Újlaki 
Téglagyár dunai homokkirakodó helyén Végh 
István 23 éves munkást ismeretlen lettesek 
megtámadták és kemény tárggyal, valószínűleg 
bokszéiról agyba-főbe verték, ugy, hogy a sze
rencsétlen munkás eszméletlenül terült el a föl
dön. A reggeli órákban akadlak rá az eszmé
letlen munkásra, akit a mentők a kunutcai kór
házba vitték. A rendőrség az ismeretlen támadók 
felkutatására mcginditotla a nvomozásl.

FELHÍVÁS!
Olcsó férfiruha és téli

kabát reklámvásár 
f. hó 17., 18. és 19-én

Cégem kiváló és hihetetlenül olcsó 
készítményeinek megismertetése céljá
ból olcsó reklámvásárt rendezek f. hó 
19-éig bezárólag. Eladásra kerülnek 
remek szabású divatos férfiöltönyök, 
sötétkék, fekete és legújabb mintázatú 
szövetekből 45, pengőért. Kitűnő mi
nőségű, kifogástalan kivitelű, fekete 
finom posztóból készült bársonygallé
ros hosszú férfitélikabát 55.— pengőéi 
László Lajos férfiruhaáruháza, V.*  
Vilmos császár-ut 40.

— Szoeiáidemokrata népgyülés Pécsett. Pécs
ről jelentik: A Szociáldemokrata Párt pécsi 
szervezete vasárnap a Sörhúz helyiségében 
népgyülést rendezett, amelyen körülbelül 4000 
főnyi tömeg gyűlt egybe. A gyűlés szónoka 
Esztergályos János országgyűlési képviselő volt, 
aki élesen bírálta a kormány gazdasági politi
káját .Beszéde végén határozati javaslatot ter
jesztett elő, amelyben a kormány lemondását 
követelik. A gyűlés tagjai a határozati javasla
tot elfogadták. Rendzavarás nem fordult elő.

— Magyarországon először. A Fenyves Áruház 
nem sajnálta a legnagyobb anyagi áldozatot is 
meghozni azáltal, hogy vevőközönségének ked
veskedjen egy korszakalkotó találmány beveze
tésével. Az áruház Cálvin-léri helyiségében fel
állította a Fenyves Sudiót. Ezen stúdióban 
bárki beszélhet, szavalhat vagy énekelhet a 
mikrofónba és azonnal átveheti a hangjáról 
készült törhetetlen grainofonlemezt, amelynek 
ára csak 2 pengő és bármely gramofonon le
játszható.

az

iá® 40 elökó-'*lt  polgárt es
JBT IvM ■ 0^3 MTfil k-'ép Kkol'T macan- 
ff Mlű 3 RB tB w v.r-L'ókrn.tretaigl-
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— Utolsó határidő. A XXV. oszlálysorsjáték 
II. osztályának húzása már holnap, 18 án kez
dődik. A játékban való részvétel csak ugy biz
tosítható h.n az esedékes betét (egész 2t P, fél 
12 P. negyed ft P. nyolcad 3 P) és az előirt 30 
fillér költség ti húzás előtt nz illetékes helyre 

I beérkezik.

Hét gyűlést tartottak 
vasárnap a szocialisták
A Szociáldemokrata Párt vasárnap hét he

lyen tartott választói gyűlést. A legnagyobb- 
szabású a budai Vigadóban folyt le. Kéthly 
Anna a városházi kurzust aposztrofálta. Büclt- 
ler József, Peyer Károly n legújabb költségve
tést bírálta, mely újból hatalmas összegeket fa
rag le a szociáiis szolgáltatásokból, de a köz
jogi kiadásokat emeli. Bánóczi László dr. záró- 
szavai után a mindvégig lelkeshangu gyűlés vé
get ért.

A Teleki-téri csarnokban P. Stern Szerén 
hangoztatta, hogy a frontharcosok és a hadi
özvegyek még nem feledkeztek meg a háború 
borzalmairól, Horovitz Gábor, Peyer Károly, 
dr. Berkes Jenő és dr. Gonda Béla beszéltek 
még a gyűlésen

A húsipari munkások gyűlésén az ügyeletes 
rendőrtiszlviselö kivezettette a 18 éven alulia
kat. Knur Pálné, Buchinger Manóné, Pöszökl 
Lajosné és Dculsch Jenő beszéllek.

Egyéb gyűlések voltuk még i* Thököly úti 
Magyarország-kávéházban: ahol Wcltncr Ja- 
kab, Kéthly A ..na. Asclier István és Lévai Sán
dor voltak az előadók; a Ferem ■•árosban, ahol 
Csillag Ferenc és dr Révész Mihály beszélt; 
Angyalföldön, amelynek a szónokai Szekeres 
Lajos és Szepcssy Albert voltak és a Hegyiddé- 
ken, melynek előadója Katona Sáinu.l volt.

iürdJkn.vf™.w.«d,Msi!ö!( 
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Szerződésszegés miatt perli 
Fővárosi Operettszinház 

Rátkai Mártont
Eg7 másodrangu bécsi szinhás igazgatójának kalózkodása 

a magyar szinészek között
A7 amúgy is zilált magyar színházi viszo

nyokat egy bécsi színigazgató látogatása ne
hezítette meg nz elmúlt bélen. A Comedla 
nevű másodrangu bécsi szinház igazgatójá
ul van szó, nki titkárostul leutazott Buda
pestre, mivel következő darabjaira Bécsben 
nem talál alkalmas szlnészanvngot. Most a 
szezón közepén egymásután tett több neves 
magyar színésznek szerződtetés! ajánlatokat, 
akik

budapesti kötelezettségeikkel mit sem tö
rődve, a csábításnak engedtek, és a 

Comedia színházhoz leszerződtek.
A bécsi színigazgató látogatását nagyon 

szívesen vettük volna a szezón kezdeten, 
amikor is a színigazgatók a kereslet és a kí
nálat törvényei alapján alaposan leszorítot
ták a szinészek gázsiját és ez a bécsi szín
igazgatói érdeklődés talán a pesti szinészek 
javára billentette volna itt vagy amott a 
mérleget. Pont a szezón közepén, mikor 
minden szinház élete hajszálon függ, láto
gat el hozzánk ez a direkor és nem törődve 
a budapesti színházak miisortervével, min
denféle tárgyalás nélkül szerződtet le né
hány pesti színészt. Mintán igy leszerződ- 
tette Keleti Lászlót, a Magyar Szinház tag
ját és ajánlatot tett Gaál Franciskának, aki 

................. ‘‘ ’ r. van 
csinált Rátkai Már- 

sz.inre- 
egyik

még százötven estére a Vígszínházhoz 
lekötelezve, szerződést ‘ 
tonnái, aki egyébként a jövő héten 
kerülő Nőtlen férj cimü darabnak 
legfontosabb főszereplője.

Azért, hogy Rátkai Márton aláírta 
zödést. a bécsi színházhoz, amely 
Verneuil „fin és húgom" cimü 
főszerepének eljátszására kötelezi, nem le
het Rátkai Mártont okolni, h.v.t -

a szór
ót Louis 
vigjáléka

kitűnő művész éppen elég nehezteléssel gon
dolhat arra a színházra, amelynek tagja és 
még sem foglalkoztatja és az Opercttszin- 
húzra, amelynek vendége, és mint ilyen, 
több mint egy hónapja állandó premier-pro- 
longációval reménytelenül jár, a próbákra.

Rátkai Márton érezve azt, hogy eljárása 
ennek ellenére sem teljesen fedi a színészek
nek a magyar színházakkal való szolidaritá
sának elvéi, hosszú levelet intézett Sebes
tyén Dezsőhöz, a Fővárosi Operettszinház 
igazgatójához, amelyben szerződése felbon
tását kéri. Több nyomós és jelentős személyi 
ok játszik közre — Írja — hogy Bécsben 
szerződött, ahol egyébként jelentős anyagi 
és erkölcsi előnyöket is helyeztek számára 
kilátásba.

A szinház rendkívül megakadt Rátkai Már
ton lemondólevele következtében. Az uj 
darab már teljesen készen áll, úgyhogy az 
utóbb napokban már próbákat sem tartot
tak belőle, Bálkai Mártonnak pedig olyan 
jelentős nagy szerepe van, hogy őt hirtelen 
pótolni majdnem lehetetlenség. A szinház 
mérlegelve a dolgokat, ugy döntött, hogy

Rátkai Mártont szerződésszegés elmén 
választott bíróság elé állítja 

és ezirányu keresetét be is adta a Színész
szövetséghez.

A szinház reméli, hogy Rátkai az utolsó 
percben meggondolja magát és nem teszi ki 
a Fővárosi Operettszinházat annak a ve
szélynek, hogy uj színésszel kelljen kísérle
tezniük, ami esetleg az operett sikerét ve
szélyezteti. Eziránvban a tárgyalások meg
indultak. Rátkai Mórion telefonált Bécsbe 
bécsi szerződése prolongálása érdekében,leiezi, nem IC- .Becsi szerzuuvse « i u«

mert hiszen a I erre azonban válasz még nem érkezett.

Tomboló siker!
az Andrássy-uti Színházban

Titkos Ilona, Medgyaszay Vilma, Vaszary Piroska, Kabos, Békeffy, 
Bársony- Dajbukát, Peti, Radó fellépte

Súlyos bajok a „Mosoly 
országa44 szereposztása körül

Még hétszer kerül színre a

Utolsó előadás vasárnap
75-öci o r
MINDEN ESTE PREM1ER-SZE3EPOSZIÁS

Titkos Ilona <s Kabos Gyula felléptével

Fővárosi Operettszinház

Premier után
MEGÖLTEM EGY EMBERT. A pacifizmus 

háború utáni felhördülésének egy későbbi 
hangfoszlánya került Maurice Rostand tollán 
keresztül az Uj Szinház színpadára. Maurice 
Rostand alkalmasint jobb vezércikket tud Írni, 
mint darabot, mert a hálás témájából legföl
jebb csak egy jófajta vezércikk (amelyet azóta 
unos-untalan elcsépeltek) kerülhetett ki. Bár
mily gondos és figyelmes volt a Bárót hy József 
rendezői munkája, bármilyen szinpadszerü és 
csiszolt Vitéz Miklós fordítása és bármilyen 
önfeláldozók n színészek: a talán kissé paléli- 
kus Baló Elemér, a nagyobb és jobb feladato
kat méltán és joggal elváró Orsolya Erzsi, a 
nemes művészetü Toronyi Imre és a minden 
sziveket megindító Szabados Piroska, mégsem 
tudtuk változatlan érdeklődéssel nézni ezt a 
darabot.

SÁRGARIGÓ. Biró Lajos évekkel ezelőtt irta 
meg darabját, nmely — ez az igazi tehetség jele 
— a legfrissebb újdonság ingerével hat. Té
mája is általános és minden kort érdeklő. A 
disznófejü nagyút*  és ii magát eladni akaró nő 
tragikomédiája. Az Andrássy-uti Szinház, amely 
műsorába ilíeszletlo Bíró remek komédiáját, 
két ragyogó színésszel emelte n dramolctt elő
adásának értékét. Titkos színes, kedves és 
eredeti alakítása, a gazdag skálájú színésznő 
nagy vizsgája. Kabos, aki egy félórán keresz
tül egy szót sem szól, minden mozdulatával 
megnövelteti a nézőt. Csodálatos az alakítása. 
Az uj műsor többi részében Stella poélikus kis 
darabjában Vaszary Piri nyújt egy kamasz
diák szerepében ragyogó figurát. Ugyancsak 
sokat nevelnek Peti Sándoron, Szász Lilin. Az 
uj műsor erősségei. Békc/fy László, Medgyaszay 
Vilma. Radó Sándor. Mihály István egy kedves 
tréfával léi vissza a knbarészinpadra.

SZÍNHÁZI napló

Walter Rózsi lemondta a primadonnaszerepet 
Széke.yhídyre osztották Tauber híres szerepét

— ~ senkisem
„Mosoly or- 

szubrettnek rend
kívül sok 'táncszáma van. Ezt a kérdést ugy 
hidalták át, hogy Radnai sürgősen érintke
zésbe lépett Lchárrnl, aki megígérte, hogy 

a SKubrelt táncszámai helyett a „Mosoly 
országáéba balettet iktat.

Eszerint törölték a rendezői példányból 
szubrclt-énekesnő táncszámait. A 
replŐ megválasztása volt a legnehezebb, 
mert az Operaháznak jelenleg nincsen olyan 
bonvivdn-énekcse, akit ez a különleges szerep 
megkívánt volna. Ezért két énekesre osztották 
ezt a szerepet, nklk felváltva fogják játszani: 
majd ki fog tűnni, melyik lesz n jobb. Tauber 
híres szerepét, a kinai hercegét pedig a buda
pesti előadásokon Székclyhldy Ferenc fogja 
énekelni.

Hétfő reggelre végre kiírták nz Operaház- zott. Ezt a szerepet az Operahazban 
in Lehár legújabb müvének, a „Mosoly or- | tudja eljátszani, mert Lehár a „a 
ága**  cimü daljátékának próbáit. Mig a ’ szág“-út operettnek irta és aszubrct .. . . .. ■ > .. . .. ■ i .. i... .... 1. . A „z.1*  -/1 Lr

bán Lehá 
szága“ ...... - —........... ......... . - - -- „
próbatáblán a „Mosoly országa- megjelenhe
tett,

nagyon sok harc folyt le az Operaház 
igazgatói Irodájában, 

ahol schogysem tudlak Megegyezni, hogy ki
vel oldják meg nz Operaház újdonságának kü
lönleges feladatait. Az igazgatói irodában az 
első összecsapás Wnller Rózsi, a „Mosoly <>r- 
szága“ kandidált primadonnája és Radnai 
Miklós igazgató között folyt le. A kitűnő mű
vésznő, mivel ez a szerep különleges költsége
ket hárít reá,

fclléplidijának mcgtoldúsát kívánta
a Mosoly országa előadásaira Vonatkozóan. 
Radnai azonban hangoztatta, hogy rendkívül 
megszorított büdzsével dolgozik és néni lúd 
eleget tenni nz énekesnő követelésének. Waller 
Rózsi tehát lemondta a szerepet és Radnai 
igazgató ezt a rendkívül fontos énekes-szere
pet az Operaház egyik olyan fialni tagjára 
osztotta, akinek ezirányu képességei eddig 
még nem derüllek.ki teljes mértekben.

a
férfifösze-

A Nemzeti Színháznak van egy múzeuma. A 
legutóbb meglepően furcsa ajándék érke

zeti f" • ,Azett ebbe a múzeumba. Elküldték Katona Jó
zsef néhány ha jászolát. Katona József sírjának 
exhumálásakor szerezte „a ncmcslelkü adako
zó" ezt a furcsa múzeumi ritkaságot.

Ti ctfőn reggel a Vígszínház megkezdi uj 
FA darabjának próbáit. Zilahy Lajos leg
újabb vigjáléka, a „Ténsasszony" lesz a 
Vígszínház legközelebbi bemutatója. A fő
szerepeket Varsányi Irén, Kürti József, He
gedűs Gyula, Makláry Zoltán, Gárdonyi La
jos és a szinház többi férfilagjai játsszák. 
T) ciul kívül érdekes levelet irt Pestre Frilz

Láng egyik barátjához, amelyben beszá
mol legújabb tervéről. Egy bűnügyi drámát 
„Gyilkos van közöltünk" címmel készít el. 
amelynek főszereplője egy Pcter Lorre nevű 
liuszonkilencévcs fiatalember, aki a legnagyobb 
reménysége a német színpadoknak. Ez a fiatal
ember. aki most a Rcinhardt-szinházakhoz 
szerződött, magyar fim. LÖwenstein Péternek 
hívják és két évvel ezelőtt került ki Berlinbe; 
Eriit Láng azt írja róla, hogy a legmarkán
sabb drámai egyénisége a német színpadnak. 
Meddig lesz ez még, hogy csak a külföld fedezi 
fel a magyar tehetségekéit
KJ agyban folynak a Belvárosi Színházban 

XV Góth Sándor és Bús Fekete László közös 
darabjának, a „Ferike mini vendég"-nck pró
bál. A próbákon egy csontkerctes szemüvegű 
kislány ül rendületlenül reggel tíztől délután 
ötig, ameddig a próbák tartanak és figyeli 
nagy buzgalommal a próbák menelét. Tegnap 
Góth Sándor, aki a darab rendezője, megkér
dezte ettől a kislánytól, hogy voltaképpen 
miért jár ilyen szorgalmasan a próbákra?

— Művész ur kérem — szepeg a kislány —, 
én nagyon szeretnék játszani a darabban

— Fiacskám — mondja Góth —, sajnálom, 
mert már a darab ki van osztva, Itt már nincs 
több szerep. Majd talán a következő darabban 
fog játszani

— Mikor lesz ezt — bőgi el magái az am
biciózus színésznő —, hiszen ez Ítéletnapig fog 
menni. — teszi hozzá őszinte keserűséggel.

C*  zincsznőink kezdik belátni, hogy nemcsak 
a színpad boldogít. Csak nemrégen adtunk 

hirt arról, hogy a Royal Orfeumnak volt tagja, 
Sugár Klári, szakítva a szinipályáual, penziót 
nyitott, egy másik színésznőnek Budán kiskocs
mája van. most pedig arról értesülünk, hogy 
Saásdy Alice, a múlt évek ragyogói sanzonéitje. 
a Károly-körúton virágkülönlegességi üzletet 
nyitott Saásdy Alice be akarja bizonyítani, 
hogy egy színésznő az érvényesülés uj színpa
dán is megállja a helyét és ott is virág hever a 
lábal előtt.
A - c(l!lih legelőkelőbb berlini magazinban 

egy bájosan mosolygó fiatal hölgy ké
péi vesszük észre. A kép aláírása „Aufnahmc 
des Budapesler Thcatcrlieblings non 
gelo", emögölt pedig egy teljesen ismeretlen 
román nevű láncosnő neve: Grit Dorescou. 
Tekintve, hogy ezt a fiatal hölgyet a buda
pesti színházi közönség nem ismeri, nem
hogy kedvence legyen, ezúttal kell vissza
utasítani a kitűnő magyar fényképésznek 
túlbuzgóságát, amellyel a kis táncosnő nép
szerűsítése érdekében eljár. Habár nem is
merjük Dorescou kisasszony képességeit, 
kár a magyar fényképésznek már csak a 
neve mialt is portálni ezt a hölgyei, amikor 
annyi kitűnő nagy művésznőnk hiába vár 
arra, hogy megjelenjen a világlapok hasáb- 
iain.
X7asárnap délelőtt a Belvárosi Színházban 

matinéi tartottak, amelyen nagy siker
rel szerepelt a svájci GoClheanum eurytmiai 
csoportja. A vendégek produkcióját a kö
zönség meleg szimpátiával fogadta. A Víg- 

■inliázban vasárnap délelőtt gyermekelő
adás volt, amelyen „Ez kell a gyerekeknek!'' 
cimü bohóságot mulatták be zsúfolt nézőtér 
tapsai kíséretében.

i Kerepesi-uti temető Mi-os parcellájában 
vasárnap délben avulták Tamássy-Leit- 

ner Pál zeneszerző sírkővé!. A fiatal zene
szerző a mull évben, éppen a Király Szín
házi sikere utáni napokban tragikus módon 
elhunyt. A sirkőavaiáson megjelentek ti 
színházi világ kiválóságai, akik őszinte sze
retettel vetlek körül éleiében Tamássy Páll. 
Ez alkalommid a Király Szinház vasárnap 
délután felújította Tamássy Pál utolsó ope
rettjét, a Tommy és társát. 

An-
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November

17.
hétfő

19.
szerda

20.
csütörtök

22.
szomnat

23.
vasárnap

24.
hétfő

Fekeieszáru cseresznye
FeHcieszarit cseresznye
A jó tündért
Feheioszsni cseresznye 
FeHeieszéru cseresznye

’-ii Ez Kell a (wiwneK 
a. □. mu szent láinBK) 
o,us FeKeteszaru cseresznye
Fekeieszaru cseresznye

Filmpremierek...
A FORRÓVÉRŰ VAROS.

Terménzeftten Nápoly a forróvérű város, 
ahol napfényben fiudik az élet, ahol ragyogó a 
tenger és tündöklő az ég. Végre eljutott a han
gos film Nápolyig és a mtkrofón érzékeny szr 
tnén és fülén keresztül elénktárul a forróvérű 
város csodálatos panorámája, halljuk, amint a 
tenger nyaldossa Nápoly szikláit, hallunk és 
látunk eyy csodálatos énekest: Jan Kiepurát, a 
lengyel C.arusot és megszólal a filmen a legér
dekesebb német filmszinésznök egyike, a meg
testesült seax appel: Brigitta Hclm. Végre egy 
hangosfilm, amelyben a néma filmeket is meg
szégyenítő gyorsasággal pereg a csclekmé ny. 
Ezért külön hálásak vagyunk Székely János
nak, a filmszccnárinm szerzőjének, aki költőien 
oldotta meg a filmet anélkül, hogy a banális és 
sokszor buta Itappy endet biggyesztette volna a 
végére. A pompás film cgyullal magyar siker 
is, mert nemcsak szccnáriumirója, de fotogra- 
fálója, Virág Árpád is magyar, aki — sajnos — 
a nápolyi felvételek alatt tragikus módon meg
halt. A nápolyi dalokon kivéti Ábraliám Pál 
szerezte a Forróvérű város zenéjét Ez a film 
az, amely minden átlagon felül áll és amely 
végre megmutatta azt az utat, amely a hangos
film igazi és nagy átütő sikerére vezet A Royal 
Apollo játssza ezt a csodálatos szép filmet.



10 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1930 november 17.

H ÉT Föl SPORTNAPLÓ
A nagy csapatok fekete vasárnapja 
kiforgatta nyugalmából a pesti utcát

Csak a Hungária győzött; a Ferencváros és az Újpest kikapott — A Bocskay 
Pécsről vitte haza a bajnoki pontokat, a Bástya a III. kerületiektől vere
séget szenvedett — A Budai 11 első győzelme az utolsó helyre vetette a Kispestet

Nincs papír forma és nincs biztos mérkő
zés a proflfulballbap! Ez nz örök igazság 
vasárnap fekete lobogóit bontolt kél nagy 
egyesület portáján — koraszülött reménye
ket temettek vasárnap.

Budapest körutuln hatalmas tömegek 
egyik ámulatból a másikba estek.

ArtikiiIátInn hangok, diadalüvöltések, kó- 
kndt fejek, kalapot hajigáló csoportok szí
nes és kakofónikus zsivaja hozott uj szint 
a pesti ulcn életébe s még a leghiggadtabb 
embereket is magával ragadta. Ez a novem
beri vasárnap sokáig em'ékezetes marad. 
'Történi pedig ez azért, mert

egyszerre két nagy csapat, két rcás fa
vorit szenvedett váratlan, nagy vere

séget.
Az Újpest a Sabariának, a Ferencváros 
Vasasnak adott ál két-két nehéz pontot, 
amelyről ma még tudni sem lehel, hogy — 

mire lett volna jó.
S ha mindehhez hozzávesszük, hogy a Hun
gária fölényes gólaránnyal győzte le a Nem
zetit, megérthetjük azt a nagy izgalmat, 
amely a vérbeli futhnlldrukkerek nyugalmát 
ezen a vasárnapon gyökeresen összezilálta.

A szezón leglzgalóbb napja volt ez. 
sötét krónikájában kitörölhetetlenül érdekes 
és meglepő fordulattal, amely

a Hungária bajnokságának esélyeit 
egyszeriben hat ponttal javította.

Szinte feltarlózhalatlan lendületbe jöttek 
ezzel a kék-fehérek n bajnokság felé Ívelő 
útjukon.

A III. kerület a Bástyái terítette le, de 
minden különösebi) meggyőző erő nélkül. 
A Bástya szemre szép és veszélyes futballt 
játszott, n játékidő legnagyobb részében

11 nyomasztó fölényben volt, de mert nem volt 
góllövője, el kellett veszítenie a csatát. 
Pécsett a Bocskay vivőit nehéz küzdelmet 
és győzelemmel távozhatott, mig Kispesten 
a Budai 11 szerzel! két pontot, r melyre már 
/'•élőén szüksége volt.

A bajnokság

Beneda kapujára, nki 
megdermedve nézte n szép magas lövést, 

amely kapuja hálójút meg rezeg tel te (1:0).
Unalmas, bosszantóan gyenge játék követke

zett ezután. Az óbudaink uralták n mezőnyt, de 
tehetetlenségük sok bossznnkodásra, még több 
nevelésre adott alkalmat. Egy Bástya-helyzet 
két óbudai kornert követelt, majd Drössler 
kornere a felső lécen láncolt végig. A 40. percet 

nz első Inkognitó-biró.

Lengyel—Drössler—Konyor a labda útja s 
ez utóbbi közelről ujabb gólt lőtt (2:0).

A Bóslya teljesen a kapujához szegezte a kerü
letieket, akik kétségbeesetten, de iuigy adag 
szerencsével hárították el sorra a gólhelyzetek 
egész légióját. Rengeteg lövés, sok-sok 5-ösön 
belüli helyzet veszett kárba. Akár egy egész 
szezonra való gólt összerughalott volna a 
Bástya ebben a félidőben az érthetetlenül 
összeroppant III. kerület szegedi

Auspitz, 11-est diktált a Bústyn ellen. Ugyanis 
Drössler n labdára lépett s elvágódott. A nyil
vánvaló igazsógtalanságot Konyor tette jóvá, 
nki a büntetőt Beneda kezébe'lőtte. Még n bí
rói fütty elölt n szegediek kihngylnk egy nagy 
helyzetet s vége nz unalomnak, az ásításnak.

Szünet után teljesen megváltozott a játék 
képe. A Bástya, amely eddig véka alá rejte
gette képességeit, váratlanul óriási fölénybe ke
rült. Állandóan támadtak a szegediek, de — 
Óbuda lőtte a gólokat. Múr a 2. percben

korner jelezte csupán a fölényt. A 24. percben 
Drössler kiszabadulva a harapófogóból egyedül 
lefutott és

máris bent volt a harmadik óbudai gól 
(8:0).

Mindenki nevetett.. . Végre a 35. percben 
a kisebbik Korányi szépített az eredményen.

A hátralévő időben még ki is egyenlíthetett 
volna a Bástya. Nem sikerült, de megérdemel
ték volnn. Ezen a meccsen nem voltak jók és 
rosszak. Mindenki szürkén játszott...

Ez volt a pályaavató! . ,.
Vasas—Ferencváros 5:2 (3:1)

állása:
1. Hungária 14 pont 31:8
2. Újpest 12 „ 23:12
3. III. kerület 12 21:11
4. Bocskny 10 „ 19:17
5. .Sabária 10 „ 15:14
6. Ferencváros 8 14:11
7. Vasas 8 „ 15:16
8. Bástya 7 „ 13:15
9. Nemzeti 5 „ 8:15

10. Budai 11 5 „ 9:25
11. Pécs-Baranya 4 „ 13:27
12. Kispest 3 ,. 12:22

Ml lesz vasárnap?
Ferencváros—Kispest, 

Bocskay—

Angyalföld örömmámorban úszott vasárnap 
délután . . .

Amióta megnyílt a Vasas saját pályája, még 
nem volt ilyen nagy attrakció, mint a Ferenc
város meccs és még sosem volt oly sok mo
solygó nreu ember a Béke-utca környékén, 
mint amikor Biró Sándor sípja a meccs végét 
jelezte.

Pedig az első percek után még senki sem 
sejtette a nagy eseményt;

nyoma sem voll nz elmúlt hetek gyenge játé
kának és amikor egy érvénytelen gól után1 
Toldi már a 6-ik percben gólt lölt, nagy ferenc

lőtt — dehát lésállásból, 
azonban inár „rendes" gól

Takács régi formájában ... „„____
rom emberen, azután lőtt, Bcreczky 
vetéssel kiütötte n labdát és a résen 

Toldi a hálóba helyezte (0:1).
Nem sokáig vezetett a Ferencváros. A nagy

szerűen játszó Dán átment Puppon,

a beadást Brunecker elkapta Turner elől 
és villámgyors lövése a hálóban zúgott 

(1M).
Utána is inkább a Vasas támad: hiába,

Egy perc 
is volt.

átkígyózott

múlva

hű
éi- 

levő

I

a
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BETtLT A MBRtÉr. )

Bástya—Hungária,
Nemzed—Újpest, Sabária—Vasas, 
III. kerület. Budai 11—Pécs-Baranya.

Az clőlállók a pályaválasztók.

Szeged szépmivü fegy
verrel harcolt, de elázott 

a puskapora
111. kér. FC—Bástya 3:1 (1:0)

Borongós, esős időben, alig 3000 néző tar
totta érdemesnek kijönni a Hungária-ulra a 12 
órás meccsre. Általában nem sokat várt ettől 
a mérkőzéstől a publikum, de a II. félidőben 
a rengeteg gólhelyzet hihetetlen peches kiha
gyása annyi izgalmat és érdekességet varázsolt 
a pólyára, nini külön élvezetet nyújtott.

Tiz évben csak egyszer akad egy Ilyen 
meccs, ahol n vesztes akár féllucat góllal 
győzhetett volna s végül — kétgólos vere

ségei szenved ...
Az első negyed- 
a mérkőzésnek 
rossz passz és

5:2
■ Élí^o a-7- p.
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Unalmasnak indult a meccs 
órn nem sejt lel le, hogy ennek 
érdekességei lesznek. Sok-sok 
kihagyott gólhelyzet után a 25. percben l.utz 
megunva csatárainak knpuelölli tologatását, 
mintegy 30 méterről hatalmas lövést küldött

városi győzelem vetette előre árnyékát.
De nem ugy lelt Mert a nagy széltől támo

gatott Vasas két perc múlva már kiegyenlilcll, 
majd n félidő végén gyors egymásutánban lőtt 
két góllal a vezetést is megszerezte.

Szünet után hiába támogatta a szél a Fe
rencvárost, a megzavart, tartalékos csapat 
már nem tudta megfordítani a mérkőzés 

sorsát.
A II-cs után felcsillant még legalább a ki

egyenlítés reménye, de aztán ez is elmúlt: pár 
porc múlva ismét a Vasas lőtt gólt, azután is
mét a Vasas, végül pedig oly arányú vereség 
gél hagyta el a Ferencváros a Béke utcát, mint 
amilyet még nem szenvedett el a professzio
nizmus bevezetése óta...

A Ferencváros kezdte n játékot nagy szél 
ellen s Takács már nz. 5-ik percben szép gólt

J szél nagy ur. A 27. percben Rottler a félpályá
nál rúg veszélytelennek látszó szabadrúgást.

A labda a kapu elé száll, a két bekk elől 
Dán fogja cl, fejese Amseiről visszapat
tan és a befutó Stanzl megszerzi a veze

tést (2:1).
A gólra erőtlen zöld-féhér támadás a válasz 

és a 31. percben ismét a Vasas lő gólt. A fájós- 
lúbu Jeckl lefut, jó beadását Dán lövi, a labda 
kapufánál Brunecker elé kerül, aki habozás 
nélkül belövi 3: 1

Szünet után mindenki a széltől támogatott 
Ferencváros felnyomulúsát várja s a 16. perc
ben Rottler hendsze miatt megítélt

tll.I.Ol ÜTI SPORTTELEP
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Vasárnap, november 23 An, delu'An 2 órakor:

Ferencváros—Kispest
mérkőzés az elsőosztAlyu llgaba!noksAgért

Kiölte 12 órakor"
FTC 33 FC

e aőoaz'Alyu amatőr bajnoki mérkőzés.

kornerre tartó labdát, a mezőnybe rúgja, de 
Kiss Gábor haladék nélkül a kapu elé juttatja.

Dán lőne, de Korányi elsöpri, 11-es lenne, 
de Stanzl közben odaér és a rendeltetési 

helyre juttatju (5:2).
Lázár szépíthetett volna még az eredmé

nyen, ds Bcreczky a lábára vetette .magát; 
azután Kronenbergcr fejelt össze Egrivel, hogy 
kivitlék, azután vége: a „Fradi" kikapott .. 

A Vasasnál a védelem és a csatársorból 
Dán, a Ferencvárosból Turner volt jó.

Még a gólvonaltól is 
égbe lőtték a labdát 

a peches pécsiek
Bocskay—Pécsbarany  a 3:2(1:1)

Pécs, november 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclcfonjelen- 

tése.) A Pécs-Baranya múlt heti budapesti 
vendégszereplésekor, ha vereséget is szenve
dett. de teljesítményével azt a reményt kel- 
tette, hogy otthonában a Bocskayval szemben 
sikerrel állja meg helyét. Pécsett mindenki 
érezte, hogy bárha ez a meccs még nem is 
sorsdöntő jellegű, mindazonáltal rengeteg függ 
a siker vagy a sikertelenségtől.

Ha a pécsi csapat le tudtn volna győzni H 
debrecenieket, nagyot lendített volna sor 
sán s reménye lehetett volna arra, hogy a 
veszélyes zónából az őszi szezón befejez

tével kikerül.
A Bocskay elleni szerencsétlen mérkőzés azon
ban egy lépcsővel lejebb lökte a kvalitásos 
együttest a bajnoki listán s igy az előjelek sze
rint az őszi szezónban aligha jut feljebb az 
utolsóelőtti helynél.

Ami a mérkőzést Illeti, a Biri és Iváncsics 
nélkül, két tartalékkal felálló pécsi csapat a 
döntetlen eredményt megérdemelte volna.

Az első félidőben a pécsi csapat döntő 
fölényben játszott,

de csatársorának hihetetlen balszerencséje kö
vetkeztében a kínálkozó gólhelyzetek egész so
rát hagyta kiaknázatlanul. Az első liz percben 
Budai, a Bocskay kapusa, három esetben is 
kénytelen nagyobb védési produkciót véghez
vinni. A 11 percben

Kocsis fejjel továbbította a labdát Ardal- 
hoz, aki védbctctlenül helőtte a vezető- 

Rólt (0:1).
Tiz perc múlva egyenlített a Bocskay, amikor 
is Jandala kifutott Horváth elé, aki szöktette 
Vinczét, neki viszont nem volt nagy feladat 
közvetlen közelről az üres kapuba pöckölni a 
labdát. 1:1. A félidő végéig a debreceniek ka
puja előtt folyt a játék. Egy egész szezonra 
való gólt lőhetett volna a mérkőzés eme fázi
sában a pécsi csapat, azonban Halas és Ardai 
még a gólvonalról is kapu fölé lőtték a labdát. 

Szünet után mintha kissé kedvvesztetten ját
szott volna a honi csapat. Negyedórán belül 
a Bocskay ujabb kél gólhoz jutva, látszólag 
bebiztosította a maga szánjára a meccs sorsát. 
A 6. percben

Horváth lövését Jandala kapus a saját 
hálójába boxolta. 2:1.

Majd tiz perc, múlva Teleki a mérkőzés leg
szebb gólját érte el. 3:1. A közönség nagy biz
tatására a pécsi együttes elkeseredett támadá
sokba kezdett s a 32. percben

Halas révén szépített Is az eredményen. 3:2.
De a meccs döntetlenné tételéhez már nem 
volt kellő energiája.

A győztes csapatban Budai kapus kiváló tel
jesítményt nyújtott, rajta kivül a két hátvéd és 
a belső trió játéka érdemelt dicséretet. A Bocs
kay fedczclsorn alatta maradt a pécsi csapni 
halfsorának. A pécsieknél a halfsor volt a csa
pat legjobb része, továbbá Krebsz hátvéd és 
a csatársorban a két szélső: Kocsis és Kovács. 
Kautzky javuló formát mutatott.

Kispesten győzött 
először a Budai 11

Budai 11—Kispest 1:0 (1:0)
Kispesten vasárnap elsőosztályu professzio

nista mérkőzést játszottak, amelyre összesen 
négyszát néző volt kiváncsi. A Budai 11 azon
ban mégis meg volt elégedve, mert

az őszi szezónban ez volt az első győ
zelme.

Ezzel szemben a léleknélküli játékot produkált 
Kispest a dicstelen utolsó helyre került.

Az első negyedórában a kispesti csapat 
olyan fölényben volt, hogy mindenki a kispes
tieket gondolta a meccs győztesének. Később 
azonban a Budai 11. volté át a játék irányítá
sát, fölénye azonban nem voll eredménves. A 
21. percben Senkey II. Sleinerhez passzolt, aki 
viszont Fürslnert szöktette. A csatár a lab
dát a kezével ütötte be a hálóba, de dr. Juhász 
Atilla, a meccs bírája nem Ítélt gólt. Teljesen 
fölöslegesek voltak tehát a biró elleni tünteté
sek, de különösen a kölcsönös durvasáok, ame
lyek áldozata három budai játékos lett.

ll-esből Takács javított Is az eredményen. 
(3:2).

De utána oly szárnyaszegelten küzdött a csa
pni, hogy a legnagyobb rejtély a további két 
gól. A 22 percben ugyanis a ferencvárosi os
trom alól felszabadult Vasas támad, Dán viszi 
a labdái, Stanzl fut mögötte. Dán elesik, de 
nz éppen odaérő Stanzl továbbiul vele, a be 
adást Egri Ionja és fordulósból gyönyörű gólt 
lő (4: 9)

A 27. percben Pappnak sikerül elfognia egy

Szárazelemek és telepek 
zseblámpa és anódtelepek 

számára.
Teljesítményük felülmulheieHen. 
Minden szeküzlotben kanhaldib
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A meccs sorsa a 30. percben dőlt el. Schus- 

ter beadásából Kárpáti élesen a kapu balsar
kába lőtte a labdát.

Szünet után egyik csapat sem uldolt eílektlv 
eredményt produkálni. Botrányos jelenetekben 
azonban eléggé bővelkedett a mérkőzés máso
dik része, mert a közönségnek a biró elleni

averziója olyan mértéket öltött, hogy a rendőri 
készültséget is megerősítették. A 21. percben 
Fábián védés közbe Darvast niegrugta, amiért 
a biró a budai csapat ellen tizenegyest Ítélt. 
Gól nem lett belőle, mert Stelner lövését Fá
bián kivédte.

A budai csapatban n csatársor, a kispestiek
nél a közvetlen védelem játszott jól.

ylz újpesti tutballgépezet szervi hibái idézték 
Újpest első vereségét 
Sabaria—Újpest 4:2 (3:2)

elő

Újpesten rossz elöérzetiik volt az emberek
nek ... A kapus- és a cenlerhalf-probléma iz
gatta egész héten keresztül az újpestieket. 
Mind a kél kapus ós mind a kel centerhalf a 
baleglislán volt, lehűt Újpest ugy segilelt ma
gán, ahogyan tudott: elvette amalörcsapatúnak 
legnagyobb értékét és odaállította a proficsnpat 
középfedezelének posztjára: Volentik és Köves 
helyére. A kapuban pedig a már régebben 
lábbadozó kapus állott.

Természetesen, van egy kis különbség a Fe
rencvárosi Vasutas és a Sabária közölt. Más
ként kell egy Holzbaucr ellen játszani, mint az 
amatőr-csatárok ellen. A szegény Szalay nem 
hibás abban, hogy a premierjén „leégett", 
mint ahogyan az újpesti vezérkar sem tehető 
felelőssé a kudarc miatt. De nem lehet a Sa- 
baria érdemeit sem lekicsinyelni:

bámulatos lelkesedéssel játszott a szombat
hely! csapat

és ambíciója percről-percre nőtt, ugyanabban 
az arányban, amint az újpesti játékkedv fo
gyott. Tűzzel és lelkesedéssel vetette magát a 

lókra a Sabária és
nem lamert elveszített labdát.

Újpest?. .. labdái sorra célt tévesztettek 
két tizenegyest elvétett.

Normális körülmények között ennyi is elég egv 
vereséghez. De menjünk tovább: mindenki 
megcsodálta a szombathelyi „repülő-balszár- 
nyal", amely az előkészített akciókat csaknem 
mind befejezte. Újpestnél éppen a csapatnak 
ez az akliv része maradt adós a befejezéssel. 
Vegyünk hozzá még egy kis pechet és... rö
viden: ez az újpesti tragédia története.

*
A társasjáték, amely a fulballbirák tippelése 

körül forgott, itt is megbukott: az autszájder 
Gombos Géza vonult ki bírói öltözetben a pá
lyára.

Lendületes újpesti támadások vezették be a 
mérkőzést és n széllel támogatott újpesti ost
rom az ötödik percben már gyümölcsöt érlelt:

Stofflán tiszta labdáját Avar a tizenhatos
ról befcjcltc.

A Sabariál a 10-ik percben
Belkó vezeti rohamra, komért erőszakol 
ki és a sarokrúgást Borbély védhctethnül 

góllá értékesíti.
Újpest támad, de a veszélyes szituációk 

Acht kapuja elölt adódnak és a Belkó állal

rüll el a kaput. A 20. percben
StofTián remek iskolafcjest tálal Auer 

azt élesen továbbítja a kapuba (2:1).
Ströck korneréből előbb tumultus, majd heves 
ostrom következik, de a szombathelyi védelem 
hidegvérrel hárítja el a veszélyt. Vámos neki 
Tenditi a Sabariát, amely a 24. percben 

megrohanja az újpesti kaput és flolzbuucr 
passzál Jglődy közvetlen közelről berúgja. 
Ki van egyen ülve. A 30. percben Kovács I. 

a büntető területen hendszcl vét. Újpest tizen
egyeshez jut, de Weinhardt kiütéssel ment, a 
labda Spltzhez kerül, a kapus kirohan s halált- 
megvető bátorsággal veti rá magát a lőni ké
szülő Spitz lábaira. Meg is sérül, de végre 
mégis talpraáll. A Sabária az ellenfél sikerte
lenségén felbuzdulva, ellentámadásra indul és

elé,

a 33. percben
Iglódy megszerzi a szombathelyiek harma

dik gólját.
.4 félidőben tehát már S:2-re vezetett a Sa 

baria. Most már egész biztos, hogy Újpest el
vesztette a meccset. Még a legbensöbb hívek is 
kifelé indulnak a pályáról. Pedig Újpest nyo
masztó fölényével indult a második félidő, a 
vehemens ostromnak szabadrúgás a vége, de 
közben Stoffiánf a tizenhatoson belül Prém 
kézzel fogja le. Menthetetlenül tizenegyes, 
amelyet azonban P. Szabó Weinhardt kezébe 
rúg. A következő újpesti támadásból kifolyó
lag Auer jut kitűnő gólhelyzetbe, de Weinhardt 
rávetéssel menti a lövést. Komort is ér el Új
pest, de StofTián fejese egy hajszálnyival el
kerüli a kaput. A nézőtérről már tódulnak ki
felé. A Sahnria taktikája most már a védelemre 
irányul. Három bekkel és négy halffal játszik, 
de még igy is jut embere támadásra. Az újdon
sült proficcnterhalf magárahagyalottan dolgo
zik, de munkáján döntő jelentőségű akciók 

.................. A 
szombathelyi csatársor pedig sűrűn töri ót az 
újpesti védelmi vonalat. A 38. perc végleg el-

omlanak össze. Weinhardt remekül véd.

dönli a meccs sorsát.
Kovács II. labdája visszapattan a kapu
fáról és a résen álló Borbély menthetetle

nül bevágja (4:2).
Újpest még néhány utolsó kísérletet 
előbb Auer, majd Spitz hibáz.

tesz, de

és

3: 0 5:2 4 :2 6 pont
A Hungária vasárnap a szerencse kegyeltje volt 

Hungária—Nemzeti 3:0 (1:0)
Ez a mérkőzés is ugv kezdődött, mint n 

többi: az uj társasjátékkal — ki a biró1) És ez 
is ugy végződött: senki sem találta cl a meg
oldást. Kann volt a tipp és Csárdás a biró. 
Dehát ellenére e kedélyes újításnak, a nézők 
szórna alig érte, el a négyezret.

A Hungária mull heti összeállításban lépett

Ez a fóróra még a leglelkesebb Hungá- 
ria-drukkereknek sem okozhatott különö

sebb örömet.
A halfsor rengeteg hibát halmozott össze 
csak Nagy, aki ezen a mérkőzésen a mezőny 
legjobbja volt, állt szilárdan a lábán s ezen tö
rölt meg a Nemzeti szokatlanul csekély ambi-

s

a pályára: Hirzer nélkül. A Nemzeti viszont 
Győry, Vadas, Szmolkó, Odry, Czélényi csa
társorral indult a kilátástalan küzdelembe. A 
kezdés után rögtön nagy Hungária-helyzet, 

nuHUj.. ........ amelyet Török ment, majd Kalmár éles mellé
teremtett gólhelyzetet csak n szerencse menti, ' lövése után befejeződik minden tervszerű ak- 
Iglódy éles lövése pedig alig hajszálnyira ke- I ció egy félórára.

ciója. A játéknak ebben a periódusában a Nem
zeti jobb futballt játszott, csak ez a 
nagyon cnervált volt. A 32. percben 
megtört a jég,

Ticska testcsellel becsapta 
rajta és hatalmas lövést 
Gallina csak kiütni tudja s a labda n tl-

futball 
azonban

nossót, átfut 
küld a kapura.

zenhatoson túlra pattan vissza, amikor 
Weber nagy rösscl megérkezik s habozás 

nélkül kapásból vágja a hálóba (1:0).
Ettől a Hungária felébred s mojt már egész 
formás támadásokat görget a Nemzeti kapuja 
felé. Közben Skvarckct elgáncsolják, a tizen
egyes azonban elmarad.

Szünet után heves iramot diktál, a Hungá
ria, amelybőr Sebes kapufalővése emelkedik ki. 
A 12. percben

Skvarek okosan látja meg a szituációt, 
szökteti Rarátkyt, ck| befut s a tizenhatos 

sarkáról bombagólt lő. (2:0).
Néhány bírói tévedés után a 20. percben Ba- 
rátkyt fő helyzetben hátulról elgáncsolják, a 
tizenegyes most is elmarad, de közvetlenül 
utána egy állítólagos hendszért Csárdás biró, a 
közönség füttykoncertjének hatása alatt ti
zenegyest ítél. Ehhez Kalmár áll és gyenge lö
vését Gallina elfogja. A tribün tapsol.

Két korner utón Rarátky szabadrúgását Gal
lina ismét csak kornerre tudja boxolni. majd 
ezt ugyancsak ő menti. A 33. percben Újvári
nak van alkalma kivételes fürgeségéről tanú*  
ságot tenni: biztos góltól menti meg a hálóját. 
Ezután a Hungária erős fölénybe kerül, de a 
formás támadásokat Varga tétovázása miatt 
nem tudja kihasználni. A tribünről kórusban 
kiabálják: „Varga kisasszony!" A 40. percben

Kalmár okosan szökteti Skvarckct, aki né
hány lépést fesz a labdával ég félmagasan 
védhctctlcnül beállítja a végeredményt 

(3: 0).
A gól után a Nemzeti erősít, de még csak 

szépiteni sem tudja az eredményt.

\ z élcsapatok győztek az 
amatőrbainokságban

A vasárnapi forduló nem csinált nagy vál
tozást az amalőrbajnokságban, amennyiben 
ugyszólván meglepetés nélkül, minden a papír
formának megfcleőleg történt. Meglepetést ta
lán egyedül nz utolsóelőtti 33 FC-nak az él
csoporthoz tartozó BSE-vel való döntetlenje 
eredményezel!. A Postás és a Törekvés kiadót 
győzelmekkel, nz UTE közel féltucatgólos 
eredménnyel, a Beszkárt és a BEAC kisebb 
arányú győzelmekkel erősítették meg régi po
zíciójukat. A régi idők nagy derbyjét,

az FTC—MTK-meccset, körömsznkadtig
menő erős küzdelem után a zöldfehérek 

nyerték meg
Huber egyetlen góljával. A részletes eredmé
nyek a következők-

Postás—Hl. kér. TVE 5.1 (1:0).
Törekvés—Fér. Vasutas 0:0 (1:0).
UTE—URAK 10:0 (.3:0)
BESZKÁRT—Népjóléti 2.0 (2:0).
BSE—Ő3 FC (2:2 (2:0). 
TC—MTK 1:0 (1:0). 
BEAC—BTC 2:0 (0:0).
A tabellán a sorrend a következő: t. Postás 

18 pont. 2. Törekvés 17 pont. 3. Beszkárt 16; 
4. UTE 16; 5. BSE 14: 6. FTC 10; 7. MTK 9; 
8. Népjóléti 9; 9. BEAC 6; 10. Ili kcr. TVE 
5; II. Fér. Vasutas 5; 12. 33 FC 4: .'3. BTC 4; 
14. URAK 3 ponttal.

Csak az árak olcsók, — mioóségeiok változatlanul jók!
2.90

... p

4.90

6.50

1.90

1.90

Velvetbársony
Cordbarsony 7. 

„Flamanga"
MaflaoM11 egysslnőek és mlntásottak. 

..nialiuooc hoivhur meleg hdtiai........ P
QnnrWlnnnl klvAló W nio«hnt-ó minőség oporuidnei ,nd<o. é. setét sünökben i 

Bemberg-, Sevilla- és Viskosa 
selyem, maradókok 1-4 méterig . .. l‘ 

Gyermekruha és jatszoöltöny 
garantált mosható flanelból, 1 évesnek P 

Htámonként -.60 fillér emelkedő.

6.50
2.70

5.80

1.90 
-.65

1.40

1.90

Férfi és Női Pizsama öltöny
dlratoa mintás flanelből ......................  ... P

Női hálópizsama ... _ r
Gyermek Pizsama

Nagyságonként 48 fillér emelkedéssé.
Fórfi inn kiváló stlnes, mintázott pepile 
rCI II lliy anyagból, bélelt mellel . „ P
Férfi hálóing JIX -"7

Női hélóing •nyárból t7......................... I'

Női hálóing

8.80

7.90

4.45

7.50

6.50

4.90

5.50

Seal-Elektrik bunda munka “••P150.- 

Müselyem Crepe de Chine
esak sötétkük ós fehér sslnbeo ............. — P

CrepedeChineésCrepeMarokén
kiváló sebé*  ml n őség. cégünk égésién külön-
leges ajánlata ............................................— P

Crepe Georgette selyemből .5 ... P 

Nyersselyem Imit. SS!*  Tt. p

Selyemharisnya SKibúí''0*

Női cipők SXVttkfi 14.50

Női hÚCipö fekete és drapp sstnben .. P 

Fiánál! ouvatoltan jól mosható mlnflségek, 
rldncll gyönyörű ruha-éa pongjolaminták P

Oltönykelmék divaton minták.
valódi kamgarn éa sevlotb minőségek ......... P

Női es ferfl kabátkelmék
modern divatsröveiek téO-íöO cm ssélesek >•
Tu/ttari“ tJOcmsséles tl.Ma gyapjú ruhá

it • WCCU kelme ajdonságok ................— P
<<«««•» gyapInmlnSeég. W- 

mlnSoéíeB.
II divatos kocsamlmákkal .. 1

Piros zsindr barhet

7.50

1.25

12.80

12.80

3.80

3 90

4.80 

-.98

Hétfőn, Kedden é» Szerdán — csak ezen a 3 napon —

NŐI Télikabátok, Ruhák- Pongyolák 
és Kalapok

vásárlásánál minden 1 pengőst 1.50 pengő értékben fogadunk el

50°/.-kai vásárol többet, mint amennyit fizet!

Ullstein-szabásminták. — Mintákat és árjegyzéket készséggel küldünk.

Női nadrágkombiné
rolyemből. blmrutt mintával ... — _ ... P

Női nadrágkombiné
nansoukból. at.nro*  mintákkal .................. p

Női ernyő 2!SS,“ .7"*..

Férfi ernyő ... _,

Férfi keménykalap «.., d„.„oralk.
ean. alias*  béléssel ..........  ......... . .. p

Női reformnadrágok .

Piatirozott nadrag 2ÍC; e

Trikókesztyü '.‘ÍíV.mJ*"1.- 7> 
Kötött mellény r

Lepedő-különlegesség
tartós Minőség, métere .. ... ... _. P

Kloth pap an í?'4’............. ,■

Jutta Bouklé futószönyeg .

Fehér függönyetamin r

Frottír törülköző 7,,,l"'.7,‘77 

Edény- és portörlő _ r

7.90

2.90

9.

9.90

9.50

1.40

2.90

1.75

6.90

1.90

-.60

1 75

-.35
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A futballbírák 
minősítésének megszün

tetését sürgették 
Győrött a játékvezetők

Gyűr, november 16.
(A Hétfői Napló tudósilójának tclefonjclcn- 

tése.) A vidéki futbnllbirák szokásos évi érte
kezletét tegnap délelőtt tartották incg, ezúttal 
Győrött, n nyugati aloszály rendezésében. A 
Fehér hajó-szálloda különtermében nagyszám
ban vonullak fel a vidéki bírók, mert hiszen 
az értekezletet élénk érdeklődés előzte meg. 
Erősen tartotta magát ugyanis az a hir, hogy 

a vidéki bírók ezen az értekezleten ki
mondják elszakadásukat a kiizpmittól és 

önálló testületbe tömörülnek.
A központtal szemben ugyan éles kifakadá- 

sok hangzottak el, azonbnn a vidékiek még
sem tettek ilyen elszakadási indítványt.

Az értekezleten Szűcs Aladár, a nyugati al
osztály elnöke elnökölt, a központi BT részé
ről pedig Ábrái Zsigmond dr. főtitkár jelent 
meg. Elsőnek Erdély Ernő, a nyugati alszövet- 
(»ég alelnöke mondta el „hékcbeszédél", majd 
Fuchs János, a futbnllbirák nyugati alosztá
lyának alelnöke kijelentette, hogy az értekez
letnek nem az a célja, hogv a központi BT-I 
felrobbantsa, hanem a súrlódás nélküli együtt 
működést kívánják biztosítani. Majd Erdély 
■József, a nyugati kerület alelnöke a vidékiek 
nevében nzt kifogásolta, hogy a vidéki bírák 
a központ részéről nem részesülnek kellő fog
lalkoztatásban. Kann Ferenc, a középmagyar 
országi alosztály elnöke a bírói minősítés 
megszüntetését sürgette, mert a mai rendszer 
nem igazságos. Harangiig Gyula, nz északi al
osztály elnöke vitaeslék rendezését javasolta a 
■vidéki bírók részére.

Abral Zsigmond dr. sorban reflektált nz 
elölte felszólalók kijelentéseire. Az egyetlen jo
gos súrlódási terület szerinte a birókiildés 
kérdése. Szerinte is lehetetlen állapot az, hogy 
minden professzionista mérkőzésre Budapest 
küldjön bírót. Ezt azonban a birótestülefen kí
vül álló tényezők intézték eddig

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

X Futballbotrány Dombóváron. A Hét
fői Napló tudósítója jelenti, hogy a dombó
vári VOGE és a kaposvári Turul között teg
nap délután lejátszott bajnoki mérkőző? a 
második félidő 37. percében botrányba ful
ladt. A kaposvári Flórián egv támadásnál 
mcgrugla a' dombóváriak kapusát, Újvárit, 
aki felugróit és iellleg inzultálta a kapos
vári vendégjátékost Wittenberger biró errel 
azonnal a mérkőzés végét jelezte. A közön
ség ezután a pályára tódult, amikor is 
tumultuózus jelenetek következtek s a 
rendőrség csak a legnagyobb erőfeszítés ut
ján tudta a harcias játékosokat és a néző
közönséget szétválasztani s a rendet helyre
állítani.

X Az MTE országúti futóversenye. A Mun
kás Testedző Egyesület vasárnap délelőtt a 
szentendrei országúton rendezte futóversenyét. 
A háromezer méteres ifjúsági ötös csapatver 
senyt az. MTE nyerte huszonkét ponttal, a Vasas 
33 pontjóval szemben. Egyénileg Auslánder 
(MTE) győzőit 9 p 58 mp-es idővel, klubtársa, 
Einwillcn ellen, akinek nz ideje 10 p 02 mp 
volt. 3. Seregi (Vasas) 10 p 02.4 mp. A tízezer 
méteres senior ötös csapatversenyben tizen
kilenc induló közül tizenhármán érlek a célba. 
Az MTE csapata győzött huszonnyolc ponttal 
Egyénileg Németh (MTE) lett az első 3,3 p 59 8 
mp-es kitűnő idővel, 2. Lendvay (Vasas) 34 p 
63.1 mp-cel, 3. Oszip (MOVE—OTE) 35 p 24.6 
mp-cel.

X A második liga bajnoki eredményei. Vác 
FC—Bak TK 3:2 (2:21. Kossuth—Józsefváros 
4:0 (2:0), Soroksár—Terézváros 1:0 (0:0), Mag 
lód—Turul 3:1 (2.0).

X ■ Mihalovszky bravúrja. A Törekvés 
többszörös válogatóit csalárát, Mihalovszky 
Károlyt tegnap könnyen végzcter’é válható 
baleset érte. Korán kezdődő meccsére való 
tekintettel már a délelőtti órákbau elfo
gyasztotta ebédjét, mely alkalommal mérges 
gombából főtt ételt evett. Közvetlenül ebéd 
után rosszallót fogta el Mihalovszkyt, akit 
Hagen János, az egyesület kiváló trénere 
taxin szállított be a R ).us-kórházba, ahol 
azonnal kezelésbe vették és gyomormosást 
alkalmaztak. Mihalovszky egy óra múlva 
már jobban érezte magát s bár még szédüli, 
de legyőzve legyengült szervezetét, titokban 
kiszökött a kórházból, taxiba vetette magát, 
úgyhogy még idejében kiért csapatának a 
meccsére, ahol gyorsan dresszbe öltözött s 
mintha mi sem tői tóul volna, végigjátszotta 
a mérkőzést. Azt talán felesleges is külön 
megjegyezni, hogy csapatának 6 : 0-ás győ
zelméhez nagyban hozzájárult kiváló telje
sítménye.

X Megalakul n magyar motorsport-szövetség. 
Még emlékezetesek molorsportolók elölt azok n 
nagy hullámok, melyeket n Magynr Motorsport 
Szövetség felszínre vetése ununk idején hozott, 
amelyeket aztán nz OTT hnlóroznla csillapi 
tolt le nzz.il. hogy teljes ülésen kimondta nzt, 
hogy a motorsport embersport és igy n motor- 
sportban egy szövetség mcgnlnkiló’n kívánatos 
A Magynr Motor1 port Szövetség előkészítő bi
zottsága több számottevő egylet nelcgálljnibó'l 
n napokban megalakult és megkezdte n Magyar 
Motorsport Szövetség élclrchivósa érdekében 
megkívánt munkál.

Kiírtul SPOHTIIilPLá
Szobolevszky pompás győzelme 

Belgrádban
Belgrád, november 16.

(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjclen- 
tése.) A két kiváló magyar ökölvívó, Szobo
levszky és Hochmann vasárnap n jugoszláv fő
városban, n Melropol-szálló dísztermében 
óriási érdeklődés közepette mérkőztek meg 
Jugoszlávia legjobbjaival. Szobolevszky Jugo- 

• szlávia nehézsúlyú bajnokával, Csobanovics- 
csal kerüli össze ezúttal. A meccset nyolc me
netre tervezték, azonbnn

Szobolevszky már nz első két menetben 
oly hntalnins ütésekéi mért ellenfelére, 

hogy az többször a földre zuhant,
de azért nehezen tartotta magát még egy

A Ripensia bontogatja szárnyait
Ripensia —Glória, AMTE kombinált 6:2 (1:0)

Arad, november 16.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Románia első professzionista csa
pata, a temesvári Ripensia tegnap játszotta 
első mérkőzését idegenben. A csapat, ugy
látszik, hamarosan magára fog találni s be 
fogja váltani a hozzá fűzött reményeket, 
legalább is arra enged következtetni az aradi 
vendégjáték, ahol a csapat rendkívül jó

Tizenő'ezer néző a szóliaí 
jugoszláv-bolgár válogatott 

mérkőzésen
Jugoszlávia—Bulgária 3:0 (2:0).

Szófia, november 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) A 

Balkán-Kupáért megtartott mérkőzés a bolgár 
fővárosban zajlott le tizenötezer főnyi közön
ség előtt, a görög Nikolaidcsz bíráskodása mel
lett. A jugoszláv csapat az egész mérkőzés fo
lyamán fölényben volt és szép játékával meg
érdemelten győzött. Góljait Lemesics, HAirjano- 
vics és fíraunsperger lőtték. A Balkán-Kupáért 
megtartott eddigi mérkőzések folyamán vala
mennyi résztvevő (Jugoszlávia, Románin, Bulgá
ria. Görögország) két két pontot szerzett s igy a 
Kupa sorsa a tavaszi második forduló eredmé
nyeitől függ.

A svéd válogatott 
futballcsapat kikapott 

Becsben
Ausztria—Svédország 4:1 (l: í)

Bécs, november 16.
64 Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) A Ilohewarte-pályán esős időben 
mérkőzött meg Ausztria és Svédország válo
gatott együttese. A rendkívül gyors és vál
tozatokban bővelkedő mérkőzést a ralTinált 
technikával és nagyszerű taktikával rendel
kező osztrákok teljesen megérdemelten 
nyerték meg 4:1 arányban n svédekkel szem
ben. A svéd csapatból egyedül Lindberg 
kapus nyújtott kiválót, aki ezúttal ötvened
szer öltötte magára a svéd válogatott trikót. 
Jubileuma alkalmával a figyelmes osztrák

A Földváry-emlékversenyt a MAC junior;aínyerték
A Földváry örökös vándordijas verseny nyi

totta meg a vivószezőnt. A hármas kardesapat- 
verseny iránt hatalmas érdeklődés nyilvánult 
meg mind a közönség, mind pedig nz egyesü
letek részéről. Húsz nevezés futott be s mind 
a húsz egyesület indult is. A junior-vivők nagy-

X Gyephokkl-mérkőzések. MHC—AHC 4 0 
(2:0) Bajnoki mérkőzés. Hölgybnjnoksóg: 
MAC—AHC 2:0 (1:0). Szövetségi dijmérközések: 
BHC II—Vacuuin 2 0 (2:0), MHC II.—MAC II. 
4:3 (2:1) Barátságos mérkőzés: BHC—Hun
gária AC 4:0 (0:0).

X Télt sporttanfolyam a sportcgyletl vezetők 
részére. A ni. kir. Testnevelési Főiskola 1931 
január 3—18-ig tanfolyamot rendez a sport 
egyletek szakosztályvezetői részére, amelyen a 
birkózás, boxolás és a téli sportokban képczlct- 
nek ki. A tanfolyam díjmentes, jelentkezni f. 
évi december 15-ig Írásban lehet.

X A soproni vasutas-futballisták veresége 
Wlcncrnciistndtbnn. A soproni vasutasok csa
pata vasárnap Wicnerneuslndtban vendégszere
pelt s az ottani Unió ormpatától 3:2 (2:1) ará
nyú vereséget szenvedett.

X A berlini jéghokklzók döntetlenje Lon
donban. A Berliner Schlittschuklub jéghokkí 
csnpatn n vasárnapi revánsmérközésen 1:1 (1:0. 
0:0, 0:1) döntetlent érlek el London kombinált- 
jai ellen.

X A nürnbergi birkózók legyőzték a mün
chenieket. A München—Nürnberg városközi 
blrkózóversenyt 22:17 arányban n nürnbergiek 
nyerték.

X Svédország tcnnlszczől 4:1 arányban győz
lek Németország ellen. .Mannheimből jelentik: 
Az uj mnnnhcimi fedett pólyán vasárnap fe
jezték be n Svédország—Németország tennlsz- 
inérkőzésl, amelyet Svédország 4:l-re nyert 
meg. A németek egyetlen győzelmét Dcssart 
dr. u;-ntta.

I ideig. A negyedik menetben azután Szobo
levszky minden ütésétől már-már knock out-ol 
vártak, amikor is

a zsűri n meccsel félbeszakította s Szobo
levszky! technikai knock out-os győztes

nek jelentette ki.
A másik magyarő Hochmann, a jugoszláv 
G/ass-szal került össze és az érdekes és nívós 
nyolcmenctes küzdelem végül is döntetlenül 
végződött.

A kél magyar ökölvívó nagyszerű techni
kás munkájával teljesen megnyerte a nagy
számú publikum tetszését, úgyhogy a legköze
lebb ujabb mérkőzésre kaptak meghívást.

impressziót keltett a nagyszámú közönség
ben. Az első félidőben még kissé idegesen 
játszott a temesvári profi-együttes, de szú 
net után a régi Kinizsire emlékeztető tüne
ményes akciókkal szinte lelépte Arad leg
erősebb kombinált együtteséi. A gólok közül 

I fícke hármat, Schwarz kettőt és Zemler 
(tizenegyesből) egyet lőtt. Az aradiak gól
jait Medve és Husztig szerezte.

labdarugó szövetség aranyéremmel tüntette 
ki.

Külföldi futbaleredményeh
JUGOSZLÁVIA:

Zágráb: Grác—Zágráb 1:0 (1:0) városközi 
mérkőzés. A zágrábi csapat legjobb játékosait 
a Bulgária elleni válogatott csapatba adta s 
igy több tartalékkal kiállva, formán alul szere
pelt. Azonban a gráciák sem nyújtottak külö
nösebbet, az egyetlen gólt a 14. percben lőtték.

Szabadka: Fcrrum—Postás 3:2 (3:0); Zsák— 
Sport 3:0 (1:0).

Újvidék: NAK—OSC 4:0 (3:0); Beogradski 
SK—Radnicski 9:2 (2:1); Gradjanski, Eszék— 
Makkabea 1:0 (0:0).

Zombor: ZTK—Zentai Radnicski (2:0 (0:0); 
ZSÁK—Apatini Tri Zvezde 2:2 (1:0); Verbászi 
SC—Soko (1:0 (0:0).

CSEHSZLOVÁKIA.
Prága: Bohemians—Slavia 3:2 (3:2). A cseh 

bajnokcsapat első veresége óriási meglepAés 
Cechic Kariin—Kralcownik 2:2 (1:2).

Tcplltz: Sparta (Prága)—Teplitzer FK 9:0 
(1:0).

Kladno: Kladno—Viktória Ziskov 1:0 (1:0). 
NÉMETORSZÁG.

Nürnberg: 1 FC. Nürnberg—Wiirzburger Ki- 
"ckers 10:1; Bavern—D. SV. München 1:0.

Frankfurt: Rotweiss—OfTenbncher Kickers 
3:1; Eintracht—F. SV. 2:0.

Drezda: Gulsmuls--Fortuna 4:2.
Lipcse: Spvg. Leipzig—TB Leipzig 3:3.
Berlin: Hertha BSC—Tennis Borussia 5:3

ROMÁNIA
Arad: Olimpia—ATE 2:0 (0:0), Unirea—Voincu 

2:2 (1:0).
Temesvár: TMTE—Bánátul 1:0 (1:0), Gvapju- 

ipnr—Kadima 1:0 (0:0), Politechnica —Kinizsi 
1:0 (0:0), UDR—TAC 3 2 (2:2).

Nngyvórad: Törekvés—Makabea 0:0, NAC— 
Egyetértés 1:1 (0:0).

Kolozsvár: Universitatea—KAC 2:1 (0:11
Torda: TSE—Sodronyipar 2:1 (1:0).

szerű ciánnal küzdöttek minden asszóért s 
végeredményben

az 1930. évi védő a MAC csapata lelt 2 
győzelemmel, 1 vereséggel,

2. BBTE (2 gy, 2 v.), 3. Hungária VC (1 gy,
2 v.), 4. Tiszti VC (0 gy., 3 v.)

X Az Ambrosiana az utolsók között. Min
den nagy csapatot utolér a végzete. így jár, 
ugy látszik, az Ambrosiana is. Vasárnap az 
Allcssandriától szenvedett 2:0 arányú vereséget 
s ezzel a tabella legalsó régiójába zuhant.

X Möller Erik győzelmes startja Német
országban. Stuttgartból jelentik: Müller Erik, a 
kerékpárosvilágbajnok a vasárnapi flyerverse- 
nyen háromszor legyőzte Dedericlit és Sav állt.

X A dortmundl kerékpáros Grand Prlx-ct 
Crcwer nyerte. Dorlmundból jelentik: A ma 
megtartett kerékpáros Grand Prix győztese 
Crcwer lett, aki egy óra alatt 53 km 200 métert 
ment. 2. Möller 53 km. 100 m.

X Umó verseny Ulmbnn. Ulmból jelentik: A 
ma megtartott St. Gallon—Ulm városközi uszó- 
versenyt a svájciak nyerlek 66:58 arányban.

XOIasz kerékpáros győzelem Párisban. Pá
risitől jelentik: A Vclodromban tartott 100 
km-es kerékpáros csapatversenyben nz olasz 
fíuerra—Dinala pár győzött 2.12.33.4 mp alatt.

X Kdenc ncmzrt vess részt a hokkl-ollm- 
plán. Párisból jelentik: A nemzetközi hokki 
szövetség vasárnapi kongresszusán tárgyalták 
n losnngelcsi olimpián s-nló részvétel kérdését. 
Megállapították, hogy eddig kilenc nemzet 
jelentette be részvételét és pedig: Németország, 
Magyarország. Franciaország. Belgium, Hollan
dia, Spanyolország, Dánia, Amerika és Indin

X Nnjuch győzelme ünllcbcn. Haliéból je
lentik: Nnjuch mn egy cxhlbiciós mérkőzés ke
retében 6:2, 6:1 arányban győzött Rohrlack 
(Hnllc) ellen.

A súlyos Teltételek miatt 
sikertelen az ÍOKSz 

ipari olcsó-hitel akciója
Az ÍOKSz felterjesztéssel élt 
a kereskedelmi miniszterhez

A kormány a kisiparosok olcsó hitellel való 
ellátása céljából — miként köztudomású — 
huszonkét és félmilliónyi összeget bocsátott az 
ÍOKSz rendelkezésére. Ez az összeg azonban 
már

két év óta felhasználatlanul fekszik
a Pénzintézeti Központban, mert az „olcsó hi
tel" feltételei nagyon drágáknak bizonyultak, 
két évi időtartamra és tizenöt százalék ka
matra folyósítják ezeket a hiteleket, amelyek
ből éppen ezen súlyos feltételek miatt alig 
négyszázezer pengőt vettek fel az igényjogosul
tak, akik közül igen sokan újabban a már be
nyújtott kölcsön iránti kérelmüket egyszerűen 
visszavonták, meri

kedvezőbb feltételek mellett jutottak pénz
hez a magáubankvállalatoknál.

Áz ÍOKSz ezért most felterjesztéssel élt a 
kereskedelemügyi miniszterhez, amelyben a 
kisipari hitel módosítását kéri Felterjesztésé
ben rámutat nrra, hogy az olcsó hitelakció 
csak akkor lehet eredményes, ha a kölcsönt 
legalább ötévi időtartamra és legfeljebb tízszá
zalékos törlesztésre adják ki az iparosságnak, 
akik ellenkező esetekben nem képesek a köl
csön feltételeinek eleget tenni. Egyben javas
latba hozzák, hogy azok részére is támogatást 
nyújthassanak, akik a jelenlegi kisipari köl
csönt igénybevenni nem képesek, mert a fede
zeti feltételeknek megfelelni nem tudnak, 
minthogy sem ingatlan sem kézizálog fedeze
tük nincs, sem pedig két jó kezes garanciáját 
nem nyújthatják.

A felterjesztés végül megállapítja, hogy a 
kis- és középiparosság részére mai súlyos hely- 
zctében lehetővé kellene lenni, egyfelől a vi
déki pénzintézetekkel szemben fennálló, nagy 
terhet jelentő és hasonlóképpen a nem pénz
intézeti hitelezőktől felvett, fokozottan súlyos 
feltételű terhek konvertálását is.

O Ofa Holzlndustrie A. G., Genf. Az 
1,912.411.72 svájci frank összegű nyereségből 
részvényenként 5 svájci frank (10%) osztalé
kot fizet. A 8-as szánni szelvények c hónap 
15 töl kezdve 3% svájci szelvényadó levonásá
val, tehát 4.85 svájci frank összegben. Buda
pesten a Magyar Országos Központi Takarék
pénztárnál, a Hitelbanknál, vagy a Magyar- 
Olasz Bank részvényt irsaság pénztárainál vált
hatók he.

— A Contlncntál táncos vacsorát. Egyre na
gyobb népszerűségnek és közkedveltségnek ör
vendenek a Contincntal-sz&Wó éttermeinek tán
cos vacsorái. Szolid árak, táncjátékok és a ki- 
(i'inöVarga-jazz gondoskodnak arról, hogy az 
itt eltöltött hangulatos éjszakák kellemes órá
kat szerezzenek a főváros közönségének.

— Ha elegánsan akar ruházkodni, keresse 
fel László Sándor férfiszabómester kitűnő hír
nevű üzletét, Rákóczi-ut 50, ahol elegáns férfi
öltönyöket, felöltőt vagy télikahátot koszit ren
delésre, mérték után, kétszeri próbával, 60, 70 
és 80 pengőért, n legdivatosabb őszi és téli szö
vetekből, a legtökéletesebb kivitelben és sza
bással. Vidékre minták bérmentve.

— A villamos Slnger-varr.ófény, mely minden 
közönséges villamosvezetőkre rákapcsolható, 
praktikus és a szemet kíméli. Próbálja ki ön 
is. Singer üzletek mindenütt.

LÓSPORT
udapesti ügetőversenyek

Élénk és változatos sportja volt a vasár
napi ügetőversenyeknek. A nap főszámát Colo- 
caid nyerte meg, győzelmét azonban csak an
nak köszönhette, hogy valamennyi számottevő 
ellenfele forma alatt futott. A második futa
mot és a negyedik futam első részét Dárda. 
illetve Sátán nyerték, de mert fogadások nél
kül futottak, a tétfogadásokat a másodiknak 
befutó Erikára é.s Dávidra fizette a tolalizatőr. 
A hendikepben Othellót irányváltozás, az el
adóversenyben Bien aimc-él galoppozás miatt 
megfoszjották a második díjtól. A részletes 
eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. Rózsavölgyi-istálló Pcrgő-'e 
(l>í) Feiser, 2 Diana (6) Marék, 3 Dante (8) 
Kovács II. F. m.: Mimosa, Ebadta, Orgovány, 
Vétek, Olhello. Tol.: 10:35, 15, 22. 28 Olaszt 
69. —, II. FUTAM 1. Pompás-istálló Erlká-ja 
(pari) Maszár F, 2 Rézi (2%} Maszár J. F m.: 
Dárda (fogadások nélkül első), Kedves, Rá*  
más, Keringő, Lndv of Pnmuk. Tot.: 10:21 15. 
18. Olasz: 40. — III. FUTAM. 1. Bettiik J. báró 
Cigánybáró-ja (3) Wiesner, 2. Vanda II. (8) 
Kallinka, 3. Rabonbón (pari) Marschall F. in : 
Bien nime. Krampusz, Kelta, Coco, Patvolat 
II.. írón Child Tot.: 10:53, 15, 16. 12. Olasz: 
108. — IV. FUTAM. 1 rész. 1. Capt. Spced 
Hajnalká ja (1,Z»‘ Zwillirgcr, 2. Bufelcjlő (2’í) 
Havas, 3. Tamerlnn (3) Maszár J. F. m.; Kitty, 
Díva, Lngzi, Rita, Vnleria, Colgnle, Kédencia. 
Tot.: 10:28, 13, 13, 16. Olasz: 31. — IV. FU
TAM. II. rész. 1. Brondway-lstálló Dúvld-ia 
(4) Jónás, 2. Ipse (20) Lntidon, 3. Purdé (4) 
Kovács F. F. m : Sátán (fogadások nélkül 
első), Pengő, Pizzicato. Bubikopf, Nótás. Zo- 
rlca, Pognnnc Tct.- 10:32, 15. 34. 20 Olasz: 
213. — V. FUTAM. 1. Pompás-istálló Colo- 
caid-ie (1J4) Mnszár F. 2. Av-nnti II. (5) Jónás, 
3. Eion (3) Wiesner. F. m.: Snlinnc, Hcller, 
Pogány, Dundi, Almont, Epos. Tol.: 10:32, 16, 
27, 23 Olasz: 188.

A szerkesztésért ós kiadásért felel:
Őr. EI.EK Ill'GO
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