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Bécsi autóbusz és motorkerékpár halálos 
karambolja Budán: egy halott, több sebesült

izgalmas botrány 
nardiapozás és tüntetés 

a magyar-osztrák meccsen 
a leitiáborodott küzOnsóg megrohanta ts inzultáita a nemet hlrtrt,

Magyarország-Ausztria 2:2
Az egész ország társadalma, de különösen 

a sport százezreinek tábora feszült érdeklő
déssel várta a vasárnapi G9-ik osztrák
magyar mérkőzés lefolyását. A szokatlanul 
nagy érdeklődésnek az volt a magyarázata, 
hogy a magyar csapat nagyfontosságu har
cát vivta itt meg az Európa-Kupáért, 
amelyért a kontinens öt legjobban futbal
lozó nemzete harcol most körömszakadtáig. 
A példátlanul nagy érdeklődésre jellemző, 
hogy

harmincötezer ember 
tódult ki a nagy küzdelem színterére: a 
IIrngária-uti sporttelepre.

Sajnálatos, de magyarázható körülmé
nyek azonban súlyos botrányba fullasztot
ták a mérkőzést.

Dr. Bauwens kölni gyáros, futballbiró, 
aki ezt a mérkőzést vezette, a tévedé
seknek olyan sorozatával sújtotta a ma

gyar csapatot, 
amelyet a közönség előbb

orkánszerü füttyel, majd a végletekig 
felizgatva, tomboló pfujolással fogadott. 

Már-már ugy látszott, hogy a viharos fel
hő orodás ellenére is simán bonyolódik le 
a mérkőzés, amikor. Bautvens a második 
félidőben a magyar csapatnak egy hatalmas 
tó; 'adását, amely

góllal Is végződött,
1< uda azon a címen, hogy ezt megelőzően 
nz egyik magyar játékost szabálytalanul aka
dályozták az osztrákok s igy a gól helyett 
-- büntető-rúgást rugatott. Az elképedt kö
zönség ekkor már szinte

tajtékozvo követelte a bíró eltávolítását 
és a mérkőzés félbeszakítását. A nagy izga
lomban egy néző berohant a pályára s még 
mielőtt a rendőrség és a rendezőség föl
eszmélhetett volna,

Inzultálni akarta Bauwens dr.-t, aki az 
ütés elől csak gyors lehajlással tudott 

kitérni.
A kövekező pillanatban a közelben álló 
osztrák Gall és a magyar Borsányi játékosok 
ugrottak a magáról megfeledkezett nézőhöz 
és a további botrányt megakadályozandó, a 
közben odaérkezett rendőrök karjaiba dob
ták.

Ez a jelenet azután a közönségből szinte 
harci készséget váltott ki s amikor az eset 
után négy perccel Bautvens a mérkőzés vé
gét jelezte,

a tribUnök népe lavina módjára 
zúdult be a pályára.

Bautvens dr., aki már sokkal előbb konsta
tálhatta, hogy a közönség felháborodása 
már elérte a tetőfokát, a mérkőzés lefújásai 
követően angol hidegvérrel, szinte tüntetőén 
lassú tempóban indult az öltözők felé. A 
segédkező magyar határbirák rosszat sejtve, 
futottak kollégájuk megvédelinezésére, ami 
azonban a nagy tömeggel szemben szem- 
melláthatóan kevésnek bizonyult.

Feszült pillanatok
voltak ezek, mert bizonyos volt, hogy az 
első ökölcsapás után Bautvens dr.-t meg
rohanja a tömeg s ennek a következménvr' 
azután kiszámíthatatlanok leltek volna.

A rendőrség azonban észrevette a közelgő 
veszélyt s annak ellenére, hogy

a Bauewns dr.-t körülfogó tömeg egyik 
tagja niár lesújtott a bíróra,

meg tudta akadályozni a súlyosabb elfaju
lást.

Mintegy ötven főnyi rendőrlegénység kö
zeledett rohamléptekkel a tömeghez, gyors 
vezényszavak röpködtek s a következő pil
lanatban a késő őszi napfényben

Orkánszerü ellenszél . . mégis vezet 
a magyar csapat

A mérkőzés a legizgalmasabbak egyike volt, 
amelyet magyar csapat az utóbbi esztendőkben 
játszott A nagy izgalmat elsősorban nz bizto
sította, hogy a Szomszéd osztrákokról olyan hí
rek keringlek, hogy formájuk tetőpontján von 
•nak és legalább négy-őt góllal akarnak és tud
nak is győzni. Ez pedig a magyar csapatra 
nézve katászlrófális lelt volna, i-ic •» minden 
sanszát elvesztette volna n további sikeres 
Kupa-szereplésre. Mór az clőinérkőtés során 
óriási tömeg zúdult a lfongária-uti pólya felé, 
amelynek bejáratánól életveszélyessé nőtt a to
longás.

Körülbelül harmincötezer főnyi közönség 
szorongott egymás begyén-hűtán, 

amikor a csapatok éljenzés köztien a pályára 
léptek. A fényképészek, a fllmopcratőrök had i

ötven kard csillant meg.
Eleinte a rendőröket is külön-külön hatal
mas gyűrű vette körül s ezért

a kardokat fejük fölé emelve, harsány 
hangon szólították oszlásra a közön

séget.
A közönség azonban nem fogadott szót s 
ekkor megkapták a rendőrség parancsnoká
tól az utasítást a tömeg lcgerélvesebb fel
oszlatására. A következő pillanatban

tumultuózus jelenetek játszódtak le
a pályán, mert

megkezdődött a kardlapozás.
Néhány pillanatig tartott csak a kardok 
lapjának puffogása, de ez is elég volt ahhoz, 
hogy rögtön hatalmas tisztás támadjon az 

, öltöző előtti térségen. Természetes, hogy az 
oszlatás közben olyanok is kényelmetlen 
helyzetbe kerüllek, akik nem vetlek részt 
ugyan a tüntetésben, de kíváncsiságból bele
sodródtak. Így történt azután, hogy a tri
bünökön maradt közönség cgyrésze nngy 
tüntetéssel fogadta a rendőrök munkáját, 
akik pedig

Bauwens dr. testi épségét kötelesek 
voltak megvédeni.

A viharos botrány után néhány tüntetőt 
leigazoltattak, majd ennek megtörténte után 
elbír 'it' tf’ik őket a rendőri őrszobákról.

fogadta n válogatott legénységet, majd megje
lent dr. Bautvens Uémct biró is, akinek szerep
lésére nagyon kiváncsi volt a sport közönség.

Ugyanis Bauwens dr. rossz „kabbalája** volt 
a magyar csapatnak, már csak azért Is, 
mert ő vezette uz emlékezetes és szomorú 
A.O-ás mérkőzésünket az olaszok ellen. 
Ezenfelül pedig villámgyorsan terjedt el 
onnuk a hire. hogy Bauwens dr. budapesti 
utazását megelőzően négy napot töltött cl 
Ausztriában, Melsl, uz osztrák futball ve
zérének társaságában. F* a körülmény ért

hető okokból súlyos aggodalmat keltett.
Nngy volt Irhát a feszültség és a drukk, amikor 
sreinbcnólllitk egymással a csapatok.

Magyarország: Acht — Manói, Dudás — 
Borsányi, Sérovl, I4z4r — Drössler, Auer,

Sárost 
szemben Is

Turay, Spltz, P. Szabó,
Ausztria: Iliden — Balncr, Blum — Mock, 
Smlstik, Gall — Ztechek, Gschwcldl, Slnde- 

lar, Sehall, Vogcl 
összeállításban játszotta le a döntő fontosságú 
mérkőzést.

Bauwens füttye után hatalmas hangon har
sai: fel a tempózús, majd 
a híres magyar harci jel
szó: Huj huj hajrá! A szél 
orkánszeriien száguld a 
pályán s óriási pechünk, 
hogy ezzel az orkánszerü 
széllel és nappal szem 
ben kell lejátszani az első 
félidőt Ennek ellenére is 
— nagy a meglepetés! — 
a magyar csapat van 
frontban.

Már nz első percek
ben látszik, hogy fc- 
dczctsoriink hivatása 
magaslatán úti és a
félelmetes erejű osztrákokkal 

mcgáilju a helyét.
Különösen Sárost brillíroz, akinek egyik előké
szítéséből káprázatos magyar támadás alakul 
ki. amely végül Auer lábára juttatja a labdát. 
Szédületes lövés következik s az egyik osztrák 
játékosról kipattan a labda.

Óriási pech!
Körben az osztrákok is átlátogntnak néhányszor 
szokott sima modorukban s egymásután 
korner is jelzi, hogy nem *.......................
dolgunk. A védelem nzonbrn 
ami fontos- szerencsés

két 
kis ellenféllel van 

sziklaszilárd és 
is. Most következik a

közönség öröme

A remekül játszó 
Mandl a tizenhatoson 
ód mikor az osztrá
kok támadunk s egy 
felpattanó lövés Mandl 
kezét érinti. Erősen 
vitatható a helyzet, 
de Bauwens hajtha
tatlan s tizenegyes 
hüntetőrugúst ítél. 
Hiába minden reklá
mét ló, a tizenegyest 
lövik és csodák-cso- 
dójára Acht elvetődve, 

tudja ütni.
határtalan s amikor ebbőtA 

föl ocsúdik.
pokoli lármával és szidalmakkal IUcU a 

bírót
Bautvens elkezdte szerencsétlen szerepléséit Az
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osztrákok alaposan fekszenek a munkába, 
schek holtbiztos helyzetben a kapu fölé emeli 
a labdát Mezőnyjáték folyik, halrsorunk kúp- 
lázalosun játszik. Ezt megunja Smistik s lete-

Zi

Kirobban a botrány, a tömeg lincselésre készül

csutársorun- 
a játék

éi szél

még
olyán 

tőle a

Borsányi 
szívja a

labdát 
magúra
Zlscheknck, aki

Szünet után nagy teméiiyekkel indul a ma
gyar csapat és a közönség is a továbbiak felé, 
hiszen most már a szél minket segít. Hnj-hul- 
hajrái hangzik, amelyet a mérkőzésre felutazó 
osztrák közönség piros fehér zászlócskák lo- 
boytatásával,

kereplők és dudák hangjaival Igyekszik 
ellensúlyozni.

Néhány perc múlva egy káprázatos tizhuzásos 
akció következik, amelyből Turay bomba
lövést küld karúra és Hiden szinte érthetetle
nül tudja kitolni a holt biztos labdát. Erősen 
fronlbnn vagyunk, nyomjuk nz osztrákokat. A 
halfsor pompás labdákkal tömi 
kai, de Turay, Drössler és P. Szabó 
nak ebben a periódusában — talán 
miatt — bosszantóan rosszul játszik.

Amikor ezt a pillanatnyi kihagyást 
érzi az osztrák csapat, rákapcsol s 
Iramúit diktál, hogy káprázik 

szem.
Erik « gól' A 14. percben

Gall Voglhoz fejeli a 
elől, ez bead, Gschweldl 
védelmet, aztán kiadja 
kapásból gyönyörű lapon gólt rag az 

ellenkező sarokba. 1:1.
,.z osztrákok tombolunk. Nem szűnik meg az 
osztrák ostrom, olyan nyomással nehezednek 
most a kapunkra, hogy kétlzben Is csak a 
legnagyobb véletlen menti meg a hálót. Min
den rosszul megy most,

nincs egyetlen normális húzása sem a 
magyar csapatnak.

De kibírjuk valahogy mégis a nagy kihagyást. 
A 20. percben

Borsányi Aueriies küldi a labdát, aki re
mek oxforddal középre továbbit, Spitz 
kígyóivá érkezik a labdára és a lehajoló 
Iliden elől közvetlen közelből léc alá 

lövi. 2:1
Az öröm határtalan s most a magyar csapat 
ismét ur a pályán. Auer két lépésről kapu 
mellé küld egy labdát, szerencse még, hogv 
ofTszájd voll. aztán Drössler összecsap Gall 
lal, akit kivisznek s ezentúl tíz .................
szik az osztrák csapat.

Most következik Bauwens 
nagyobb hibája.

Spltz kidolgozza magát a szélre, ,
tolják, ő azonban simán túl jut az embereken 
s a kapufa tövéből bead,

Turay pedig kapásból gólt lő.
A'app elképedésre, Bauwens dr. szabadrugást 
ítél az osztrákok ellen, minden szabály clle 
nére, amiatt, hogy gól előtt Spiltet faultolták

A botrány kitör, öklök emelkednek a 
levegőbe, botok lengenek, a gól azonban 

mégis elsikkad.

emberrel leit

dr. leg-

körben fául

Fáradhatatlanul dolgoznak 
a Budapestre érkezett népszövetségi 

megbízottak
Október 7-én kezdődik a

A Népszövetség pénzügyi bizottsága állal 
hozzánk küldött delegátusok közül az előkészítő 
munkálatok teljesítésére Budapestre érkezett 
Eopeday. a népszövetségi pénzügyi osztály veze
tője és Tylrr, nkl annakidején Smith Jeremiás 
mellett és mint annak helyettese, hosszabb Időt 
töltött nálunk, megérkezésük után nyomban 
érintkezésbe léptek nemcsak a hivatalos kor
mánykörökkel. hunenj a magyar gazdasági élet 
vezetőivel is és

A SVÁBHEGYI 
SZANATÓRIUM 

(ktlmatlkna gyógy bot cl, 4AO méter) 
őszi kedvezményes Arait

A letfflkőltieeebb rilAtáa. ftCifl P —
lotutláa, komfort™ ewbában V l'BVa
Ouxórt diétáé őtkeséMOl. víakúrákkni, orvozl felügyelet- 
fJ/iatéMol együtt. - Dőlt tekvAail. előkelő ftrdd- 

imobAs sipportenernt-ben.

a heti özszhöltsőo P 210. 
Ih&vi pauzái.......... P 580.I IUaA||4ini| •wmbat délatAntó) D Ofi 
lWMWVrWHU héttő délelőttit .. •

•tői

I riti Borsányit, aki jajgatva esik össze s öl percre 
I kiviszik.

Ettől kezdve egészen a mérkőzés végéig 
sántfkálvs teljesiti nehéz feladatát.

Már-mái eredménytelennek látszik a félidő, 
amikor a 42. percben Lázárt fautolják, szabad
rúgás. pzt

Lázár nagy erővel lövi, de Mock kesén a 
lövés Irányt változtat éa kimegy. Nincs vita,

s

a tizenegy es jogos. P. 
Szabó áll a labda elé, 
közben azonban Schall 
beugrik s szemmellát- 
hatóan az a célja, 
hogy Idegesítse P. 
Szabót. Az újpesti 
szélső azonban drót
idegeivel .hatalmas 
erővel lövi a kapuba 
a labdát, ahol Iliden 
ÖHsze-visNza ugrál, 
mig végül a fejét a 

kapufához veri. Alig 
de azért vezetünk: 1:0.

P Szabó 
tud iábraállni, 

ezzel vége is a félidőnek.

Közvetlenül az eset után Auer lőhetne újra 
gólt a hatosról, de a labda mellé 
után pedig Drössler éles lövése I___  ..
kezébe. Mór belenyugszik mindenki az c 
ménybe, amikor Schall hirtelen kiugrik < 
bekkjeink közrefogják.

Schall nagy zuhanással terül el, 
nnilhen azonban volt egy kis „mücsés" 
Szabadrúgás a tizenhatosról! Ezt Bauwens két
szer is rugatja, ,végül korner lesz.

A korúért Zlschek Íveli középre, óriási 
tumultus van a magyar kapu előtt, Achtot 
mozdulni sem hagyják a a rohamba érke
ző Vogl beledobja magát a csomóba, úgy
hogy a labdát Dudás már csak besegíteni 
tudja a hálóba. Elképzelhetetlen pech: ki

egyenlítettek az osztrákok. 2:2.
Utána ismét támadunk nagy'- dühvcl s Auer 
holtbiztos gólhelyzeteit 
Hiden csak rávetésael 
tudja menteni. Az ősz- 
szecsapásból nem tud
lábra állni s kiviszik. A 
tartalékkapus jön be.
Véd is mindjárt, de sza
bálytalanul, mert rálek- 
szik a labdára s mintegy 
félpercig tartja a labdát.
Bauwens azonban 
mit nem Ítél.

Erre berohan 
néző és megkezdő
dik az a botrány, amelyet___________ ...

jén részletesen Ismertettünk. v 
HOGY JÁTSZOTTÁK*

K nagy mérkőzésnek meglepő sajátsága 'volt, 
hogy a félelmetes osztrák csapat közel sém 
nyújtotta nzt, amire az előzmények után kéjes
nek hittük. Ennek azonban elsősorban az hz 
oka, hogy

a magyar védelem, de különösen a fedezet-' •. 
sor tökéletes Játékával még a raffinált oszt

rákokat is biztosan a kezében tartotta.
Nem hallgathatjuk el azonban azt, hogy a 
mérkőzés a döntetlennek kialakulásában Bau- 
wcns dr .szerencsétlen szereplésén kivül a leg
nagyobb része mégis csak a magyar csatársor 
gyatra játékánál: van. Egynéhány akciótól el
tekintve, jóformán csak hibákat láthattunk. 
Azzal a hatalmas támasszal és segítséggel, ame
lyet ez a inni magyar hnlfsor jelent, csak egy 
kicsivel is jobb csatársornak biztosan és nagy 
gólaránnyal kellett volna ingcnycrnie ezt a 
mérkőzést. Szerencse még, hogy a legközelebbi 
Európa-kupamérkőzés csak decemberben lesz 
s adig van míg idő a csatársor gyökeres reor
ganizációjára.

- megy, az- 
kerül Iliden 

ered- 
és a

Is.

Auer.
tudósításunk ele-

A MAGYAR-OSZTRÁK MÉRKŐZÉS GÓLJAI
RÓL KÉSZÜLT RAJZOK, VALAMINT A 
STATISZTIKAI ADATOK A SPORTROVAT

BAN.

teljes delegáció munkája 
most már gyors tempóban dolgoznak azon, 
hogy az október 7-én Budapesten kezdődő 
tanácskozásokon — amikorra ideérkeznek 
az össze* népszövetségi delegátusok — meg
felelő előterjesztéseket tehessenek a bizott

ság plénumának.
Természetesen ugy a pénzügyminisztérium

ban, mint a gazdasági minisztériumokban, vala
mint a Magyar Nemzeti Bankban is.

úgyszólván éjjel-nappal folynak a munká
latok, hogy minden adatot rendelkezésükre 
bocsáthasaanak a népszövetségi megbízot

taknak.
A külügyminisztérium részéről Winklcr István 
követség) tanácsos és Zelovics külügyminiszteri 
segéd III kár vannak beosztva a delegátusok 
mellé és különösen jelentős szerepe van Zelo- 
vice miniszteri segédlitkárnnk, mint tolmácsnak 
Is. aki éppen most érkezett haza egy évig tartó 
amerikai tanulmányul járói.

I.oveday és Tyter fáradhatatlanul tanácskor-

KARPITOSBOTOROK
azalóngarnltürák 
klubgHrnltűrAk ( 
ebédlőszékók 
reknmiék 
.modern fotelok

dús választékban, 
legelőnyösebben

IIADAVIT7 II^AfWLTAIIUKUV11 ||/özsrrv4pos/
VUI.. Aegtolekl-u. W.

MÁRIUSZ &
keddtől kezdve a Belvárosi Színházban. Gózon, Ráday, Mály, DajbuVát, 
Kiss Margit, Z. Molnár, Szigeti, Sugár, László Miklós. Rendező: Bródy Pál,

nak a különböző pénzügyi és gazdasági szak
férfiakkal és állandóan mellettük vannak Im
rédy Béla, n Magyar Nemzeti Bank igazgatója 
és Jakahb Oszkár pénzügyi államtitkár is, akik 
tudvalevőleg az előzetes tárgyalásokat folytat
ták Genfben is a magyar pénzügyi helyzet meg
állapítására vonatkozólag.

A népszövetségi megbízottak már több
ízben voltak a Magyar Nemzeti Bankban Is, 
aho! Popovlcs Sándor elnökkel folytattak 

megbeszéléseket
és ezen tanácskozások alapján különböző nyel
veken állítják össze azokat a statisztikai és

Pártvezérévé választja az egységes párt 
gróf Bethlen Istvánt

Megakadályozzák az egységes párt különböző csoportosulását
Bethlen István gróf volt miniszterelnök tud

valévőén váratlanul Budapestre érkezett és 
már a szombati napon hosszabb tárgyalásokat 
folytatott Károlyi Gyula miniszterelnökkel és 
Walkó Lajos külügyminiszterrel. Különösen 
a külügyminiszterrel történt megbeszélése tar
tott hosszabb ideig, ami azért történt, hogy a 
népszövetségi megbízottak budapesti tartóz
kodása alkalmából Walkó Lajos külügyiül 
nlsztcr informálva legyen bizonyos részletkér
désekről, amelyekről annakidején Bethlen 
István gróf mint miniszterelnök tárgyalt a 
genfi népszövetségi államférfiakkal.

Egyébként már eredetileg is — értesülésünk 
szerint — elhatározott dolog volt Bethlen Ist
ván gróf részéről, hogy- október 6-tól kezdve 
Budapesten fog tartózkodni és igy tulajdon
képpen, kétségtelenül a népszövetségi meg
bízottak idcérkezése lelte szükségessé, hogy 
programjától citérőleg már néhány nappal 
előbb megjelenjen Budapesten.

Bethlen István gróf különben hosszabh ta
nácskozást folytatott Darányi Kálmán minisz
terelnökségi államtitkárral Is és ez a tanács
kozás — információnk szerint — az egységes 
párt belső irányítására vonalkozott.

Az utóbbi napokban ugyanis bizonyos hírek 
terjedtek el arról, mintha az egységes pártban 
ismét frakciók alakulnának és nagyon sok 
sző esett arról a csoportosulásról, amely Állí
tólag Festetlch Sándor gróf vezetése mellett 
alakult volna meg és amelyet

nem mindért mallrta nélkül az érdektele
nek csoportjának neveztek el.

Éppen ex az elnevezés váltotta ki a párt , bizo
nyos vezető tagjai közölt azt a kívánságot, 
' hogy meg kell akadályozni art o törek

vést, amely kifelé olyan látszatot kelt, 
.mintha a párt kebelén belül és a párt 
'egységének megbontására különböző frak- 

dók kapnának erőre.
Ak érdektelenek csoportja elnevezés minden
esetre bizonyos sligmatizáló élt jelentett 
volna a párt azon tagjaival szemben, akik 
nejp csatlakoztak a Festetlch Sándor gróf féle 
csoporthoz.

Miután Festetlch Sándor gróf többször nyi
latkozott nz irányban. hogy semmiféle olyan 
szándéka vagy törekvése nincs, amely a párt 
egységét megbontaná, kialakult a párt tagjai 
között az a meggyőződés.

hogy a mostani Idők egyáltalában nem 
alkalmasak semmiféle külön osztály

érdekek érvényesítésére} 
a kormánynak teljes csöndre és nyugalomra 
van szüksége azért, hogy a szanálás kétségte
lenül nehéz munkáját eredményesen befejez 
hesse.

Mértékadó politikai körökben az a felfo
gás,

hogy most egyáltalában nem fontos sem 
a pártélet, sem a parlament

— amelynek egybehivásót tervezték ellenzéki 
oldalról — hhnem legfontosabb a 33-as bizott
ság munkájának zavartalan biztosítása, az itt 
időző népszövetségi megbízottak missziójának 
befejezése és csak azután, ha mindezek az 
életbe vágó kedések elintéződtek, lehet majd 
gondolni arra, hogy a kormány foglalkozzék 
az egységes párt egységének a biztosításával.

Egyébként csütörtökön pórtéríekezlct lesz, 
amelyen — most, már bizonyos —

Üzletünket mogszantMlUkl
Potom olcsón kedvező lAvt részletre kapható: hátó. ebédlő 
konyha Há'ósrobáhn’, egy paplan, ebédlőből egy olajfest
mény ajándék. íkent István butorcaarnok,litván uttkenkUouo
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pénzügyi adatokat, amelyekre a népszövetségi 
megbízottak munkájánál szükség van.

Bár a pénzügyminisztériumban és a Magyar 
Nemzeti Bankban vasárnap is folytatták a kü
lönböző előmunkálatokat, délben mégis pihenőt 
adtuk maguknak a népszövetségi megbízottak 
és a szükebb társaság a Jánoshegyre ment fel 
ebédre, ahol alkalmuk volt a legnagyobb elra
gadtatással gyönyörködni Budapest panorámá- 
jóban.

Mint említettük, a tényleges munka a bizott
ság plénuma előtt október 7-én kezdődik meg s 
körülbelül egy hétig fog tartant.

meg fog jelenni Bethlen István gróf volt 
miniszterelnök is. Hir szerint ezen a párt
értekezleten fogják egyhangúlag kikiáltani 
a párt vezérévé a volt miniszterelnököt, 

miután hivatalosan tulajdonképpen most fog 
elbúcsúzni a párttól

Izgalmas megyebtzoilságl ülés
Baja, október 4.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Szombaton délután rendkívüli érdeklődés 
mellett tartották meg Bácsbodrog vármegye 
őszi közgyűlését. A napirendnek különösen azt 
a pontját várták nagy izgalommal,amely Péter 
János vaskuli gazda indítványáról szólt. Péter 
János ugyanis azt indítványozta, Írásban, sza- 
bályszerüen benyújtott indítványában, hogy a 
Bethlen kormányt helyezzék vád alá és mond
ják ki anyagi felelősségre vonásukat is. Ehhez 
a kérdéshez Mojzes János és Sauerborn Ká
roly országgyűlési képviselők is feliratkoztak. 
Amikor azonban erre a kérdésre került volna 
sor, Balku Gyula elnöklő főispán nem engedte 
meg az indítvány megindokolását és a felirat
kozott képviselők hozzászólását sem.

Megszűnik a szegedi 
Filharmonikus Egylet

Szeged, október 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Vasárnap délelőtt a több mint negyed
százada fennálló Szegedi Filharmonikus Egye
sület vezetősége ülést tartott, 'amelyen bejelen
tették, hogy az egyesülettől minden hatósági 
támogatást megvontak.

Az egyesület ugy akarta biztosítani fenmara- 
dását, hogy a különböző koncertekre bérletet 
hirdetett, azonban csak hetven bérlő jelentke
zett és igy nem lehetett volna biztosítani a 
nagymultu egyesület fenmaradását.

Kimondotta tehát a vezetőség, hogy az 
egyesület, melyet Fichtner Sándor országos 

hírű karnagy vezetett, feloszlatják.
A határozat meglehetős feltűnést kellett Sze

geden és erőteljes társadalmi akció indult meg, 
hogy valami segítséget kapjanak és igy bizto
sítani tudják az egyesület további fenmara
dását.

Ezen sokan törték már a éjükét és 
töprengenek á'landóan.

Feltétlen bizonyosság nincs, számítás 
nem is lehet, de

r
I szerencse, esély . • .
| az van és biztos
I a reménység I

Minél több sorsjegyszámmal van ér
dekelve, annál nagyobb a valótzlnü- 
•ég. annál több as esélye

Ezért vesznek nemesik egy sors
jegyet, hanem — aki csak teheti több 
sorsjegyszámmal vesz részt a sorsjá
tékban és

Igy növeli ■ nyerési 
esélyét és fokozza 

a reményét.

Tanácsos most az első osztálynál 
megszerezni a sorsjegyeket, mert egy 
későbbi osztályhoz való vásárlásává 
az előző osztályok árait Is meg kell 
Üzemi 84.000 sorelegy. 42.000 nye
remény, t ehát minden második sors
jegy nyer 1
Első busás oklőbar 18-án knsdődlk

Sorsjegyek hivefaloe áron:

ínn. I Negyed |J Nyoloed
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vasárnap raggal sziueniotta 
magát Tauschek Edith 23 eves 

uriidnv agg budai unitban 
megtalálták utolsó levelet, amelyet Raftay miktűs 

tolyaműrKaplánynaK irt Bajéra

ScHwmz
Vasárnap reggel hét óra tájban halálos 

Öngyilkosság történi a Karap-utca előkelő 
villanegyedében. Az egyik villában sziven- 
lőtte magát és pár perces szenvedés után 
meghalt Tauschek Edith 23 éves magán
tisztviselőnő, aki sógoránál lakott.

Az öngyilkosság híre csakhamar elterjedt 
a szomszédos villákban is és mindenütt 
nagy megdöbbenést keltett a fiatal leány 
tragédiája, akit jól ismertek és szerettek a 
szomszédok

A főkapitányság központi ügyeletéről 
rendőri bizottság ment a Karap-utcába, 
hogy megállapítsák az öngyilkosság okát. 
A fiatal urileánv

az ebédlőben, sczlonon fekve követte el 
az öngyilkosságot.

Hálóöltözékben volt és a revolvert sógora 
fiókjából vette ki egy önzetlen pillanatban. 
A rendörorvos megállapítása szerint, a 
szív burkolatát érte a golyó és a halál öt 
perc múlva bekövetkezett

A hozzátartozók nem tudtak felvilágo
sítást adni az Öngyilkosság oka felől 

s egyre azt mondogatták, hogy teljesen ért
hetetlenül állnak a megrendítő eseménnyel 
szemben, hiszen szombaton este még a leg
jobb hangulatban voltak együtt vacsoránál, 
és utána még tréfálkoztak is.

Tauschek Edith már régen volt olyan 
jókedvű, mint utolsó estéjén, 

vidáman beszélgetett és cigányzenét hallga
tott a rádióból.

Tizenkét óra lehetett, amikor sógora és 
nővére a hálószobába tértek, mig ö az 
ebédlőben maradt, ahol a sczlonon szokta 
tölteni az éjszakát. Vasárnap reggel hét óra 
fáiban a mogántisztviselőnö sógora, Gffűr* 
István, a Falusi Kislakásépitö Szövetkezet 
cégvezetője, éppen vadászatra akart induliíi, 
amikor az ebédlőből

revolverdörrenést hallott.
Berohant a szobába és legnagyobb meg
lepetésére sógornőjét állölt mellel, esime 
tétlenül találta a sezlonon. .4 /<5M<5n_ heveri 
a még /Mölgt revolver. A cégvezető azon
nal telefonált a menőknek, de azoknak mar 
nem akadt dolguk a villában. Az ebédló 
asztalán levelet találtak.

Raffay Miklós folyamőrkapitánynak 
volt dmezve a lévél Bajára.

A levél nem volt lezárva és igy ö család
tagok elolvasták, gondolva, hogy az magya
rázatot ad majd az öngyilkosság okára vo- 
nátkozóan. A pársoros levél azonban nem 
oldotta meg a fiatal leány tragédiájának 
titkát; .

Tauschek Edith arról ir a levélben, hogy 
nagyon bántja, hogy vőlegényének hir

telen el kellett távoznia Budapestről.
Váratlanul érte a dolog, de reméli, hogy 
nemsokára vissza fog térni Budapestre. A 
levélen 3-i dátum van, ami azt bizonyítja,

hogy közvetlenül az öngyilkosság előtti na
pon Írhatta a magántisztviselőnő és bizo
nyára

búcsúlevélnek szánta, de a folyamőr
kapitánnyal nem akarta közölni ön

gyilkosságának Igazi okát.
Csupán sejttetni engedi, hogy ez a várat

lan elutazás dúlta fel lelkiállapotát és a 
hozzátartozók is ezzel igyekeztek magya
rázatát találni a rejtélyes esetnek.

A Hétfői Napló munkatársa megáUapi 
tolta, hogy Tauschek Edith legutóbb a 
Friedmann-féle Rákóczi-téri villanyszerelő 
vállalat tisztviselőnője volt. A cégnél mint 
jó munkaerőt ismerték, nagyon szerették n 
tehetséges fiatal leónvt.

Édesapja Ismert b”dal textllkereskedő 
volt,

aki azonban még 1910-ben meghalt és öz
vegye négy gyermekével csak a legszükö- 
srbb viszonyok között tengődött. A fiuk és 
a leányok tanulmányaik elvégzése után 
igyekeztek könnyíteni édesanyjuk helyzetén 
és ök tartották el. Három hőnanpal ezelőtt 
Tauschek Fdith elköltözött anv.ia lakásáról 
sógorának Karan-utcai lakására. Napköz
ben a Rákóczi-téri irodában dolgozott s es
téit állandóan epvfltt töltötte nővérével és 
annak családjával.

Pár hónappal ezelőtt a macántisztviselőnö 
rokoni társaságban megismerkedett fíaffay 
Miklós folyamőrség! kanifánnval és csak
hamar komolyabb vonzalom fejlődött ki 
közöttük.

A sors azonban keresztezte terveiket, a 
kapitányt váratlannl Ba’ára helyezték.
Október 1-én foglalta el uj állomás

helyét és ez az áthelyezés volt ugylátszik 
nagy hatással a fiatal leány amúgy is érzé
keny lelkiállapotára. A hozzátartozók azt 
sem tartják kizártnak, hogy

egy orvos könnyelmű kijelentése 
volt esetleg a tragédia oka.

Tauschek Edith ugyanis pár héttel 
előtt az egyik kórházi orvost kereste 
akivel tüzetesen megvizsgáltatta r.:

ez- 
fel, 

-........... - ___ magát.
Ideges fejfájásról panaszkodott és azt is kö
zölte vele, hogy az utóbbi időben sokkal 
idegenebb 'mint azelőtt. Az orvos állítólag 
olyan kijelentést tett volna előlié, hogy 

ha nem hagyja abba a hivatali munkát, 
Idővel még komolyabb, súlyosabb be

tegség Is vehet erőt rajta.
A leány akkoriban tréfálkozva emlitette az 
orvos kijelentését nővére előtt, de nincs ki
zárva, hogy pillanatnyi elmezavaróban ez a | 
ki jelentés volt az okozója a halálos tragé- j 
diának.

A rendőrség intézkedésére Tauschel\ 
Edith holttestét a törvényszéki orvostatjj 
intézetbe szállították és megindult a nyo
mozás az öngyilkosság eddig rejtélyes rende
letéinek tisztázására.

A rendőrség szigorú 
Intézkedése az árdrágítás 

megakadályozására 
Nem kell a Mén-, zsír- és burgonyaárak 
emelésétől tartani — de a rendőrség réscxi 

áll és lecsap az árdrágítókra
A szénügyek kormánybiztosa nyilatkoza

tában kijelentette, hogy a közönségnek nem 
kell szénhiány tőr és a szénárak emelkedésé
től tartani, mert a hatóságok gondoskodtak 
a tüzelőanyag-ellátás zavartalan lebonyolí
tásáról. A közönség körében azonban mos
tanában olyan hírek terjedtek el, hogy a 
tüzelőanyag és egyes élelmiszerek árának 
emelkedésétől kell tartani. Egyes élelmisze- 
rekhét emelkedtek is az árak, igy

drágább lett a zsír, a burgonya és a 
hagyma.

A szakértők szerint ez csak idegességi tünet, 
ősszel, október elején minden esztendőben 
rendszeresen emelkedni szokott néhány fil
lérrel a zsír ára. de ez az ár később mindig 
lemorzsolódik- Most azonban a közönség 
indokolatlanul •erején felüli mennyiségben 
vásárol íéirt és ez erősiti meg az árak 
emelkedését. A szakértők kijelentik, hogy

rslrhlánytól egyáltalában nem kell tar-

a
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Őszi és téli angol gyapjúszövet
különlegességek beérkeztek

rejtegetést.
Thuránszky Luciáv. detektivfelügylö cso
portja — amely aLonjunktura idején az ár
drágítás! ügyekbe?. nyomozott — utasítást 
kapott arra, hogy mától kezdve ismét fog
lalkozzék az ámí: ellenőrzésével. Az árdrá
gítás! ügyekben szakavatott detektivek már 
hozzá is fogtak a munkához.

A detektívek ellenőrizni fogják a szén-, 
fa- és élety-ilszerplacon mutatkozó je-

fenségeket
és amennyiben akár az áremelés, akár az 
esetleges árufelhalmozás terén szabályta
lanságot tapasztalnak, azonnal közbelépnek 
és a visszaélők ellen megindítják az eljá
rást. Az árdrágitási törvény idevonatkozó 
szakaszait a hatóságok a legszigorúbban 
fogják alkalmazni és ezek a rendelkezések 
kétségtelenül megakadályozzák majd a 
visszaéléseket.

Az Igazságügyi 
továbbra is zári 

Farkas
Többjében beszámolt már a Hétfői Napló 

arról ag; elkeseredett családi háborúskodásról, 
amely Farkas Elemér országgyűlési képviselő 
és lafiy.ya, a 21 éves Farkas Irén között tá- 
inadU Farkas Irént tudvalévőén legutóbb 

a ÍSchwarzer szanatóriumban helyezték el.
Kő zl>en a leány Ismeretlen tettesek ellen bíin- 
vá/íi feljelentést tett személyes szabadságának 
megsértése elmén és ebben azt adta elő, hogy 
' fór nem elmebeteg, mégis zárt intézetben őr- 

t'./HC. A vizsgálóbíró utasítására dr. Minnich Kn- 
1r?)ly és dr. Németh Ödön törvényszéki orvos-

1 zakértők megvizsgálták a leányt és azt álla
pították meg, hogy elmebajban nem szenved
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nincs szükség zárt Intézeti kezelésére. 
Ilyen előzmények után került nz Igazság-

Orvosi Tanács 
intézetbe utalta 
Irént?

ügyi Orvosi Tanács elé Farkas Irén ügye, hogy 
itt döntsenek végső fokon a leány elmeállapo
tának kérdésében. Az Igazságügyi Orvosi Ta
nács hir szerint úgy döntött, hogy

a leány állapota további zárt Intézeti 
kezelést Igényel

és egyelőre nem borsó jtható el a Schwarzer 
szanatóriumból. Autentikus helyen azonban 
még nem erősítették meg ennek a döntésnek 
a hírét.

Farkas Irén jogi képviselői egyébként most 
megkeresték az I—Ili. kerületi járásbíróságot, 
hogy

helyszínt kiszállást foganatosítson a 
szanatóriumban

és ott ismét orvosszakértőkkel vizsgáltassa 
meg Farkas Irént.

Letartóztattak egy házfelügyelőt, 
aki sikkasztott, hogy a lóversenyre 

mehessen

tani, sőt bőségesen telik expót jfra Is 
fölöslegből.

Ugyancsak teljesen indokolatlant a burgo
nya és hagyma órának emelkedj se is, ami
nek bekövetkezéséhez szintén i’Atént a kö
zönség nagybani vásárlása járul t hozzá. Hi
vatalos helyeken, de minden fnás komoly 
szakértő szerint is

teljesen alaptalan és oku<7.küll ez az 
Idegesség.

további áremelkedésre egyáltalában nincs 
kilátás, sőt ezek az árak Íí rövidesen le
morzsolódnak. .

A hatóságok azonban természetesen meg
teszik a szükséges intézkedéseket, nehogy 
lelkiismeretlen emberek (kapzsi módon ki
használják a helyzetet / s zavart keltsenek 
az ellátás körül.

A főkapitányság lHU/ügyl osztályán va
sárnap megtelték • szükséges Intézke
déseket arra, hogy t negakadályozzák az 
indokolatlan árenf eléseket és az áru-

A főkapitányságon előzetes letartóztatásba 
helyezték Kun Antal 45 éves lakatosmestert, aki 
a Fórum házépítő részvéngtársaság egyik bér
palotájának volt a házfelügyelője. Kun sik
kasztás dinén került a rendőrségre, mert a ke
zelésére bízott házbérekből huzamosabb idő óta 
kisebb-nngyobb összegeket tulajdonított el, mig 
végül is a kárösszeg több mint háromezer pen
gőre rúgott. A házfelügyelőt

lóversenyszenvedélye juttatta a bUrtőnbe.
Májusban kezdte a sikkasztást. A házbérekből 
befolyt két százalék házfelügyelői illetéket, ami 
körülbelül 400 pengőt tett ki nála, egy napon 
zsebrevúgta és az egész összeget kivitte a lóver
senyre. ölvén pengőt lett fel először és 30 pen-

gőt nyert rajta. A nyereségtől megszédült em
ber a következő futamban már százpengős ősz
szeget tett fel az egyik lóra,

majd amikor ezt elveaatette, sor került a 
többi százasra is.

Amikor a hiányok mind sűrűbben fordultak 
elő, a házgondnok gyanakodni kezdett, mig 
most október első napjaiban konkrét meggyő
ződést szerzett arról, hogy Kun több olyan lak
bért is szerepeltet kinnlevőség gyanánt, ame
lyet mór régen lefizettek. Ezután feljelentést 
telt, amelynek alapján Kun Antalt előállították 
a főkapitányságra. Itt töreddmesen bevallotta, 
hogy lóversenyszenvedélyének az áldozata.

IJ / *

▲ gyermek szemavilága drága kincs, amelyre min* 
dán szülőnek féltő gonddal kall ügyelnie. A kép- 
ráiő ős rosti világítót idő alőtt tönkreteszi • 
kicsinyak szemét ős később súlyosan megbosszulja 
magét. Világítsuk a gyermeksiobét jól és egész- 
tágasén: használjunk modern, képrézésmentes

TUNGSRAM
GYÖNGYFÉNYLÁMRÁT!
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Pozsony, október .. 
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Megdöb- 

bantő

megmérés, veti
bor 4. A csenArt

Feketekávéba kmvert arzénnel 
meggyilkolta százszázalékos 
hadirokkant urát egy asszony 

Az asszony kedvese, egy hálóftocslkaláuz, a feleségét 
Is megmérhette

___ irök a két gyanúsítottat azonnal be 
, is kiséaŰÉfc a pozsonyi ügyészség fogházába.

Már jpá c’ső kihallgatás során kiderült, 
hogy az asszonynak hosszabb idő óta viszor 
nya van a báJókocsikalauzzal, akit egy uta
zása nlkíMipóvai hmert meg. Azt is bevallotta 
nz özvegy,' hogy százszázalékosan rokkant 
férje, aki .fájdalmaira az italban keresett 
feledést — (fjen terhére volt neki. Nagy
mennyiségű minős feketekávét fogyasztott 
naponta és m>fr<-g fővel tört-zúzott a házban.

A nyomozá'1 hatóságok véleménye szerint 
az asszony JfirJe feketekávéjába keverte 
a gyilkos avtwrtt és azt megitatta vele. 

Az aszony a | c<sztkérdések súlya alatt 
megtört, de csutf'. annyit vallott be, hogy ő 
— tudott a férje meggyilkolásáról, amely 
tényleg ilyen köiytmények között követ
kezeit be. Egyelőéi tagadja a gyilkosság el
követését, de már csak órák kérdése, hogy 
részletes beismerő * állomást lesz.

Az arzént, az ass^ wy előadása szerint, 
kedvese: Waura Wálókocsikalanz »ze- 

re;Uv be, 
hogy megszabaduljana\ a férjtől, aki bűnös 
szerelmük útjában volt,

A mérget minden való szlniiség szerint Po
zsonyban szerezte be a yhálókocsikalauz --- 
ezt igyekszik most egészein pontosan megál
lapítani a pozsonyi rend<Ar*'K-

Intézkedett különben vonatkozólag
is az ügyészség, bcK<y

Pozsonyban exhnmálják fWaura Vince 
néhány esztendővel ezelőtt', elhunyt fele

ségének holttestéi 
mert felmerült a gyanú, hogy « hirtelen el
halt asszonyt is a hálókocsikat lan? tette el 
láb alól.

bltvesgyilkosság
HCzletelnek teljes kinvomozásán fáradozik 
Bitst teljes apparátusával a pozsonyi rend- 
Arwég u környékbeli cSciidőrséggel karöltve. 
A Pozsony melletti Bfiting község kis teme
tőjében ugyanis néhány héttel ezelőtt 
•gyészségi utasításra felbontották a félesz- 
tendővel ezelőtt elhunyt Miiki Gábor gazdái- 
Mó sírját.

Nllki Gálxir, iniut
WzárazizalékOB hadirokkant tért vissza a 

héboniból,
tnégis nagy megdöbbenést keltett a község
ben halálának híre, amely mindenkit várat
lanul ért. Csakhamar suttogni kezdték róla 
• faluban, hogy Miiki Gábort, akit felesége 
nagy pompával temcttelelt el — nem tér- 
atlszetes halállal halt meg. Ezek a suttogá- 
aok eljutottak a csendőrség fiilébe Is. Azon
nal megindult a nyomozás, exhumálták az 
elhunyt gazdálkodó holttestét és a belső ré- 
erekat (clküldötték a prágai orvosi vegy
vizsgáló Intézetbe. E hét elején megérkezelt 
fiwllún Prágából a vizsgálat eredménye, 
•mely közli, hogy a holttest megvizsgált 
belső részeiben

nagymennyiségű arzént 
találtak.

A pozsonyi ügyészség erre telefonon in
tézkedett, hogy az előző nyomozás során 
felmerült nyomatékos terhelő bizonyítékok 
•lapján

azonnal tartóztassák le Mikii Gábor öz
vegyét éa annak kedvesét: Maara Vince 

hálókoczlkalauzt.

Budapesten keresik a pozsonyi 
orszáeruton meggyilkolt 

gazdag szőrmekereskedő gyilkosát 
Reichentlial Llpótot valósxlnüleg a kocsisa ölte me\í

lak lovak. Amikor a kocsit közelct.'jJjről 
megvizsgálták, alatta,

lőtt sebbel a fején éa borzalmas csőn kJ- 
fásokkal testén rátaláltak ReicUenthal , 

Lipótra,
a környék egyik leggazdagabb kereskedik- I 
jére. 1

A borzalmas lelet felfedezői természete
sen azonnal jelentették az esetet a csendőr-J' 
ségen és kihívták a körorvost is, az orvosik 
beavatkozás azonban már nem tudott se- B 
giteni, csak annyit állapíthatott meg, hogy | 
— a szőrmekereskedő már halott. 1

Megállapították azt is, hogy
a kereskedőt valaki közvetleu közelről

Mtle l< '

A poxjonul rendőrség érdekes átirata ma 
' arról értesítette A budapesti főkapitánysá

got, hogy
rejtélyes rablógyilkosaiig történt Éber- 
hard és Pozsony között az országúton, 

ahol borzalmasan megcsonkított testtel hol
tan találták fíelchenthal IJpót harminckét- 
éves eberhardi gazdag szőrme- és borkeres
kedőt.

A csendőri nyomozás megállapította, 
hogy Reichcnthal reggel félhétkor indult 
el lakásáról kétiogatu kocsiján azzal, hogy 
Pozsonyba megy bevásárolni. Egy órával 
később az országul egyik kőrakásokkal 
szegélyezett szakaszán községbeli lakosok 
akadtak kocsijára, amely előtt nem voi-

Hétfőn, október 5-én Indul meg az

Bffi.isi
u|, hallatlanul izgalmas cikksorozata:

illata Hari akémno azon a elmet*. hogv hütlenül gazdálkod- 
MÁV szenén'i Jogchs az eljárás folvn- 

Telsmerő ralhi mást telt, amit később

strompf P a t mrteúuszazeinéfieH fBentíreiMf le„A halál és a szerelem bajadérja
A v’IAgháhont ugrik togórdakosebb éa legtragikumhb sorsú 
női ataKlának. a kémkedés miatt kivégzett világhírű tán
cosnőnek regényes szőreim.*kben és veszélyes kalandokban 

gazdag ortéoéto.

Vegye meg min*
Ara *° "•«*»

swoboda kályhák
minden tOzelőanyagra alkalmasak

1A/., Andrássy-ut 14S'■ 1
revolverrel. A golyó a homlokán keresztül 
a fejbe hatolt és benn is maradt.

A gazdag szőrmekercskedöt feltétlenül 
kirabolták, mivel

nagyobb összeget tartalmazó pénztár
cája hiányzott.

A pénztárcával együtt tűnt el — a két ló 
és a kocsis is. Valószínűnek tartják, hogy

a bestiális rab ló gyilkosságot a kocsis 
követte el.

Mivel pedig olyan jelek is merültek fel, 
hogy

a gyilkos Magyarország felé Jött, 
ezért küldtek Pozsonyból távirati jelentést 
Budapestre.

A rendőri nyomozás Budapesten is meg
indult, hogy ha a gyilkos kocsis tényleg 
Magyarország felé vette útját, itt a kapott 
pontos személyiéi!ás alapján azonnal kézre 
lehessen keríteni.

társulattól A színészek elhagyták a várost — 
a kis színésznő azonban Rákospalotán maradt.

UgyláIszik a fiatal szubrett nagyon a szivére 
vette, hogy egyideig nem léphet újból színpadra 
és nemcsak hogy a budapesti, hanem még a 
vidéki színházak kapui is becsukódtak el ót te, 
hiszen a mai viszonyok között egészen kilátás
talan volt, hogy a válsággal küzdő vidéki szín
házak bármelyikénél is szerződést találhasson. 
Czankó Hona azonban nem tudott színház nél
kül élni, Inkább az öngyilkosságot választotta.

Szombaton este valahonnan revolvert szerzett, 
bezárkózott albérleti szobájába és

mcllbclőtte magát.
Mikor rátörték az ajtót, ott feküdt estélyi ru
hájában a pamtagon vérző testtel — eszmélet* 
lenül.

A kiszállott rendőri bizottság az albérleti 
szoba asztalán

egy búcsúlevelet Is találtak.
A fiatal színésznő ezt a levelet a társulat nótag- 
jóinak irta és megható szavakban búcsúzott el 
tőlük.

..................................... ■■■ —........

Mellbelőtte magát egy fiatal színésznő — 
mert nem tudott színház nélkül élni .

Estélyi ruhába öltözött és mellbelőtte magát a rákospalotai sgubrelt
Tragikus öngyilkossághoz hívták ki szomba

ton esle a rákospalotai mentőket, akik életve
szélyes állapotban szállították a gróf Károlyi
kórházba Czankó Ilona 21 éves színésznőt.

Az érdekcsarcu, feltűnően csinos szubrettet, 
akinek néhány nappal ezelőtt még lelkesen tap
solt a kisszámú rákospalotai publikum —

nem valószínű, hogy meg tudják menteni az
orvosok.

Egy pillanatra sem tért eszméletre, halottsápadt 
arccal, hörögve fekszik a fehér kórházi ágyon.

Tegnapelőtt fejezte be rákospalotai szereplé
séi Darvas Ernő, akinek színtársulatához tarto
zott a fiatal Czankó Ilona is. A csinos, ifjú 
„sztárjelőlt" hallatlan ambícióval igyekezett 
megkedveltein! magát a publikummal és at volt 
legfőbb vágya, hogy egyszer — pesti színpadra 
kerülhessen.

A rákospalotai „szezon* befejezése napján 
azonban

nézeteltérés támadt az Igazgató és a fiatal 
primadonnajelölt között,

úgyhogy Czankó Ilona azonnal meg ts vált a

Tizfiőnapos csecsemő, 
mint egy szélfiámosnő „bűntársa” 

Fogságban született gyermekivel a fiatján sscálüámosfiodií} 
egy elzlillStt urilány

hogy a sorozatos lakásfosztogatásokat Varga 
Katalin rovottmuHu nő követte el.

Varga Katalin, aki jó családból származik, 
elzüllött és huszonnógyéves kora ellenére, már 

« ««. vWU».. ......... --o. ötször volt büntetve különféle bűncselekmények
(eg följelentés'érkezeit egy elegánsan öltözött • miatt. Legutóbb, mikor letartóztatták, áldott ál- 
r...hsi. lonnfhin **r,1lapotban rol,

a rabkórházban szülte meg gyermekét
Később azután szabadlábra került, a gyermek 
most tizhónapos és a fogházban született cse
csemő szerepelt „bűntársként" mostani szélhá
mosságainál. Varga Katalint keresni kezdték, de 

eltűnt Budapestről.
Most azután a győri rendőrség értesítette a 

főkapitányságot, hogy
Győrben pontosan a budapestiekhez hasonló 

eset történt
Ott is gyerekkel a karján állított be egy lakásba 
egy elegáns nő és kifosztotta a főbérlóket- Két
ségtelennek tartják, hogy

Győrben is Varga Katalin dolgozott.
Miután kiderült, hogy a veszedelmes szélha- 
mosnö vidékre tette át működésének helyéi, el
rendelték országos körözését.

A rendőrség egy vakmerő és ügyes szélhá
mosnő sorozatos lopási ügyeiben folytat nyomo
zást, amelynek során igen érdekes részletek de
rültek ki.

, A főkapitányságra az elmúlt betekben renge-
■l9 ■ 51-
fiatalasszony ellen, aki sorra járta azokat a há

tiakat, ahol kiadó albérleti szobát hirdettek és 
pktkáskeresés ürügye alatt egv óvatlan pillanat- 
I hun mindig elemeit valaki i értékes holmit. A 
j-^nnszosok előadták, hogy a szélhámosnő mi- 

»n furfangos trükkel dolgozott. Az elegáns nő 
wUbcU kis gyerekkel a karján, állított be a

lakásokba,
ah«fA mindig hellyel kínálták meg, nehogy elfá- 
ramí'Zn.

A Jakáskcreső nő letette a kis gyermeket, 
azutAd elindultnk a Albérlővel, hogy megnézze 
a latsáét- A legtöbb helyen asszonyokkal volt 
dolga, *k’k adveaen

éljél - Wadoztak a kis gyerekkel és a szálhá- 
mosk fc míg a Mbérlő a kis gyermekkel fog 
lalkoatHt, elcmelte a kereügyébe kerülő ér

tékesebb holmikat.
Megutáltál a nyomozás és megállapították.

Bűnvádi feljelentésből kártérítési per 
a Máv ellen

Tizenkét2Q,er pengő ügyvédi költséget követel a Névtől két tiszt
viselő, ak fisét a Máv feljelentett, de a bíróság felmentette őket

Erltch ÁrmíV törvényszéki tanácselnök 
tegnap egy ol> kártérítési pert tárgyalt, 
amelyben 

két MÁV tM’^k’oMí • felperes, 
pemp pedig a MÁV.

Jogctu Ferenc & Radnai Béla 
tisztviselők ellen * lyolc esztendővel 
MÁV följelentést sikkasztás
miatt azon a elmei *•*■— 

mán beismerő vallomást .v.., — 
visszavont azzal, hogy nem követelt el semmi
féle bűncselekményt, i beismerést a bcszámit- 
halóságot kizáró selycf idegállapotban tette.

A bíróság jogerőse* Wuientette mindkét 
vádki tW-

A megvádolt tisztviselők ezután 17.000 1**0* 
erejéig kártérítési pórt indítottak a MÁV el’ 
len. Keresetükben előadták, hogy

a MÁV gondatlanul járt el a följelentés 
megtétele körül 

és igy tartozik a bűnügyi eljárással kapcso
lóiban őket ért kárt megfizetni. A 17-000 pert' 
göl csnk az ügyvédi költségek megtérítésé I* 
jében követelik.

A MÁV a tárgyaláson a kereset elufasiww 
kérte azzal, hogy nem történt gondatlanság • 
följelentés megtételekor, különben 
Ügyészség emelte a vádat a. tisztviselőkké* 
szemben. * . .

A tanácselnök a tárgyalást elnapolta M 
rendelte a bűnügyi iratok beszerzését. 

az al-

volt MÁV 
ezelőtt a 

büntette

lfc4»lM01Z.10él BadafMt ti - 8.MUM1Ö.
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Félmillió pengős bűnügyi végrehajtás szósz Ernő 
kormbnyfoianacsos os hot igazgatotorsa ellen 

meglepő fordulat a Piramis reszvenytarsasag Összeomlásának esztendők óta huzűtiö bOnOgyOben
ASTORIA

Tegnap délben meglepő intézkedés tör
tént a budapesti királyi büntelőtörvényszé- 
ken. A törvényszék vizsgálóbírója egyen
ként és fejenként

félmillió pengő erejéig
elrendelte a bűnügyi biztosítási végrehajtást 
nyolc általánosan ismert személyiség ellen. 
Ezeknek a névsora a következő:

Szász Ernő kormányfötanácsos, a Ma
gyar Kender-, Len- és Jutaipari Rész
vénytársaság vezérigazgatója, Sváb 
Gyula cibakházai nagybirtokos, 
Schrecker János jószágigazgató, Strausz 
Árpád bankár, Rosenberg Mátyás nagy
bérlő és malomtulajdonos, Deutseh Al
bert nagybérlő, okányl Schwarz Andor 
nagybirtokos, valamint a sógora, Forral 

József nagybirtokos és nagybérlő.
A törvényszék döntése, amely egy évek 

óta folyó csalárd bukási, hűtlen kezelési és 
magánokirathamisitási bűnügyben történt, 
nemcsak a törvényszéken hatott a szenzá
ció erejével, hanem nagy meglepetést kel’ 
tett azokban a közgazdasági körökben is, 
ahová eljutott az intézkedés híre.

A félmilliós bűnügyi biztosítási végre
hajtást a Piramis Részvénytársaság ügyében 
rendelte el a törvényszék. Az évekig tarló 
vizsgálat során

most, a legutóbbi uapokban derült 
fény a nagyszabású bűnügy hállerére 

s ennek eredménye volt a végrehajtás el
rendelése.

Tíz esztendővel ezelőtt, 1921-ben alakult 
meg a Piramis Magyar Földbirtokosok és 
Földbérlők Részvénytársasága, amelynek 
igazgatósága a legnagyobb nevű közgazda
sági tekintélyekből és nagybirtokosokból 
állt. A részvény társaság mezőgazdasági ter
mények közös értékesítésére és hitelek meg
szerzésére törekedett. A részvénytöbbség, 

a részvények mintegy hetvenöt-nyolcvan 
százaléka annak a nyolc igazgatósági 
tagnak a kezében volt, akik ellen most 
elrendelték a bflnüeyf biztosítási végre

hajtást.
Ezek nyolcán a huszonhárom tagú igazga
tóság keretén belül egymás között szindi
kátust alakitollak. A nyolc között voltak a 
véiietAk:- Ernő' mint elnök. Strausz
'Árpád mint vezérigazgató, Schrecker János 
mint ügyvezető igazgató, a részvények túl
nyomó része pedig Sváb Gyula kezében 
volt

1924-ben a Piramis súlyos fizetési nehéz
ségekkel küzdött, 1925 elején pedig az 
Igazgatóság elhatározta, hogy szanálja a 
bajbajutott vállalatot. A szanálás azonban 
nem sikerült.

Ekkor az igazgatóság két tagja. két fivér 
súlyos vádakat emelt. Később nedig a fel- 
azámoló közgyűlésen csődöt kértek. Ehhez 
az indítványhoz még két igazgatósógi tag 
csatlakozott. A csődeljárás megindult és en
nek során

két Igazgatósági tag megbízásából dr. 
Bdrd Imre ügyvéd a rendőrség elé vitte 

az ügyet
Megindult a nyomozás, majd a vizsgálat.

Három esztendeig folyt az eljárás, 
amelynek során egv,az üggyel kapcsolatos 
polgári pörben a Tábla L’rp-tanácsa az ügy 
egyik mellékvágányára vonatkozóan 

a további bűnvádi eljárás megindítása 
végeit áttette a pör Iratait a királyi 

ügyészséghez.
A törvényszék könyvszakértői hónapokig 

dolgoztak véleményükön, amig az most 
326 oldalon elkészült. Ennek a szakértői 
véleménynek páratlanul álló végkövetkez
tetése úgy szól, hogy

az ügyben tapasztalt furcsaságok, a cég 
iratai közült talált adatok alig tették 
lehetővé, hogy a szakértők véleményük
ben mérsékelhessék magukat és kriti

kájukat béklyóba tudják szorítani.
Ilyen előzmények utón történt a biztosí

tási végrehajtás elrendelése, amelynek fo-

ganatositása már megkezdődött és napokig 
tart, amig befejeződik. A vizsgálóbíró ren
delkezése értelmében most

lefoglalják az ügyben szereplő nyolc 
személyiség minden lefoglalható ma

gán vagyonát 
félmillió pengő erejéig.

Kiss Mhaar”
A

Szerencséje lesz.

ha 
nálunk

vesz!
HÚZÁS MÁR 
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Aranyossy Béla elmeállapotának 
megvizsgálását kérik a védők

A védelem szerint beszámíthatatlan — Kihallgatják 
Aranyossy feleségét — Tovább folynak a házkutatás c k
A főkapitánysóg 

három nap óla zái. _ __
kihallgatások Aranyossy Béla 
bűnügyében.

Mialatt a nyomozást vezető rendőrtisztviselő 
a kihnllgatósokat végezte, a betörési és az in
tellektuális csoport több detektivje

házkutatásokat foganatosított Aranyossy 
pomázi villájában, Esztergomban, Szent

endrén és Budafokon
lakó rokonainál.

Ezek a házkutatások hozták meg azután

' intellektuális osztályán 
irt ajtók mögött folynak a 

alezredesny-

___  _ ... „ _____  a 
döntő fordulatot a szenzációs ügyben. Ara 
nyossy és Sólyom Ferenc, biztosítási tisztvi
selő. akit mint bűnsegédet tartóztatott le a 
rendőrség, ugyanis tagadásban voltak, semmi
ről sem akartak tudni s csak okkor kezdtek 
vallani, amikor a házkutatások eredményét 
elébük tárták.

Sólyom Ferenc még ekkor is csupán annyit 
ismert be, hogy az alezredes megkérte őt, 
hogy vigyen ki két táskában különböző hol
mikat Esztergomba lakó édesanyjához és nő
véréhez, de neki nem volt tudomása, hogy a 
böröndökben tulajdonképpen milyen tárgyak 
is vannak és mi volt a célja Aranvossynak az
zal, hogy azokat Esztergomba küldötte.

UJabb kihallgatások 
a rendőrségen

Sólyom Ferencet szombaton délután dacára 
annak, hogv még több kérdésre feleletet várt 
tőle a rendőrség, átszállították az ügyészség 
fogházába, mert a perrendtartás értelmében 
nem tarthatták tovább a rendőrségen, tekintve 
azonban, hogy a szombati nyomozás eredmé
nye feltétlenül szükségessé teszi a biztosítási 
tisztviselő újabb kihallgatását,

hétfőn délelőtt az ügyészség engedélyével 
újra vlsszakisérlk a főkapitányságra, 

ahol az újabb nyomozati adatokra vonatkozó
lag fogják kikérdezni, illetve elé tárják mind
azokat a konkrétumokat, amelyek a rendőrség 
szerint bűnösségét igazolják.

A hétfői nap folyamán egyébként a rend
őrségen folytatódnak ebben az érdekes ügy
ben a kihallgatások.

Szükségesnek tartja a rendőrség az al
ezredes feleségének, valamint több roko

nának a kihallgatását,
akikhez az ügyre vonatkozólag tesz.nek fel 
kérdéseket.

Nagy érdeklődéssel várják ezeknek a kihall
gatásoknak eredményét, mert a rendőrség biz
tosra veszi, hogy

több uj név fog felmerülni a kihallgatá
sok során és esetleg meg tudják azt l«, 
hogy a még hiányzó tárgyak hol ‘ vannak 

elrejtve.
Kihallgatják többek közt a pomázi villa tu
lajdonosát is, akitől az alezredes, életviszo
nyait igyekeznek megtudni és ’igyekeznek 
megállapítani.

A katonai ügyészségen dr. Harkányi Jenő 
őrnagyhadbirő szombaton a kora délutáni 
órákban kezdte meg Aranyossy Béla részletes 
kihallgatását. A katonai nyomozást vezető ak
kor már ismerte a rendőrségi jegyzőkönyvek 
tartalmát és tudomással bírt a pomázi házku
tatás eredményéről is. Aranyossy, aki idáig 
határozottan tagadta bűnösségét, és egy maf
fia hajszájának minősítette ' aé egész dolgot, 
teljesen megváltozott.

Arca halottsápadt lett, viselkedése egyre 
izgatottabb volt

és a feltett kérdésekre most' már ingadozó vá
laszokat adott és félig-meddig beismerte bű
nösségét. Kihallgatása közben többször hosz- 
szabb szünetet kellett tartani, mert az izga
lomtól nem is tudott szóhoz jutni. Természe
tesen a kihallgatás részleteiről a katonai ható
ságok egyelőre még semmiféle közlést nem 
tesznek a nyilvánosság számára, ez csak a 
nyomozás és a kihallgatások lezárása után 
várható.

Bes lé n> illatat lan
Hétfőn délelőtt, értesülésünk szerint, az al

ezredes védői, dr. l’hlmann Lajos és dr. .Vdek

Guidő ügyvédek sürgős előterjesztést nyújta
nak be a nyomozás vezetőjéhez, amelyben 
részletes indokolással

kérik Aranyossy Béla elmeállapotának 
megvizsgálását és annak befejeztélg a 

további vizsgálat felfüggesztését.
A védők szerint, ha Aranyossy el is követte a 

terhére rótt bűncselekményeket, azt nem beszá
mítható állapotban követte el. Az alezredes, nki 
végigküzdötte a világháborút és harctéri érde
meiért gazdagon dekorálták, teljesen összerop
pant idegzettel került vissza a háborúból. A 
forradalom és a kommunizmus még nagyobb 
hatással voltak reá. A kommün alatt ellenfor
radalmi működést fejteit ki, bebörtönözték, 
mnjrl ki is akarták végezni, menekülnie kellett, 
s ezek az izgalmak még jobban hozzájárultak 
egészségi á'lnpotának romlásához. A kommu
nizmus utáni években

családi tragédiákon ment keresztül 
és anyagi helyzete is egyre rosszabbodott Ez

Tökéletesen beretvál-e 
magyar penge?

a

TAVERNÁBAN
llniczky-Fonú-jazz
Délután és este

TÁNC
főleg annak tudható he, hogy három gyermeket 
kell iskoláztatnia. Hozzátartozói

már régebben észrevették Idegrendszerének 
romlását.

Elhatározták, hogy orvossal vizsgáltatják meg 
és az orvosi vizsgálat eredménye még jobban 
meggyőzte őket arról, hogy hosszabb pihenésre, 
nyugodt, gondtalan életre lenne szüksége. A mai 
viszonyok között erre nem volt alkalma.

A védőügyvédek beadványával soronkivijl 
foglalkozik a katonai hatóság és igy rövid időn 
belül eldől az a nngy érdeklődésre számítható 
kérdés, hogy vájjon tovább folytatják-e Ara
nyossy Béla ellen a bűnügyi eljárást vágj' or
vosi megfigyelés alá veszik.

írfíésnQifehérneműekben
Meg&ejroföctöff
őszi vásárunk férfi- és női fehérneműekben. A kitűnő 
anyagokat, melyekből fehérneműink készültek, még a 
behozatali tilalom életbelépte előtt szereztük meg s így 
módunkban van fehérneműinket - az állandóan emel
kedő árak ellenére — a régi áraknái

árusítani.
Alanti árjegyzékünkben nagy raktárunkból néhány cikket soro
lunk fel, de az összes egyéb cikkeink is hasonlóan olcsóak.

Női fehérneműek
Vá'-fiántös nííl mg
príma Hiltonból, pózát hímzéssel l'

Hammg finom siti ónból 
különleges hímzés éa azsúr..........

HOWlng hosszúujjus, ízléses hím-
’éaset és ozsúrral ........................ P
MM 6 Inn vá’ígombos, Idősebb női insi hdlgvek részére 
príma sjffonból, szépon hímezve......... P

2.90

..e

8.80
5.50

Batlszthawna szebb kivi- Q Kn 
tel, különleges hímzés és tusúrral W.uU
Batíszthaiűing színes fit 
színtartó anyag, ízléses kivitel f U>UU
BatlsztKomblné színes R Rg| 
színtartó anyag, ízléses kivitel. F V.OU .
Kombiné Crepe de t'hlnebőllO 
pazar kivitelben......................... MaiiwU

Fértitehérneműek

Egv tetei unom pupiin- n 
os oxford-ing ™készlet tart P W

rouiu nadrág n
minden bóaégbeo ..................................P ■<,

Hossza nadrág
príma köperből ...............

Finom nyakkendő
• legújabb mintákban ...............

Pupllnlng egész különleges, 11
ebér é* divatos pasztellszínekben... .P | I,""

HOlűing kiváló mlnőségO, RA
-rmu elvitelben................................... I WaOU
Pinám pupiinnadrOg q nn
• lezjoib r.’.abá" és munka..................C V«UU

.50
r 6.50

•e

Tökéieteeen 
nagyér pe

T6kí 
■nagy

e a

a

lettes férfi- és női-kelengyét a vásár tartama alatt olcsón készítünk

etetfen beretvál-eTök ___
■agyar peng*?

a
LUSTIG EDE

Budapest, VII, Rákócxl-út 3. Vidékre utánvéttel szállítunk



6 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1931 október t

rejtélyét tárja elénk 
a csütörtökön színre kerülő 
monumentális hangosfilm;

SZEREPOSZTÁS:
Erzsébet királyné... L1L DAGOVER
I. Ferenc József .... Paul Oltó 
Rudolf trónörökös... Ekkchard Arend 
Vecsera Maria..........CIIARL011E ANDEH
Bralflscb. tlakkeres.. Ludwlg Slössel

Erzábet kiratvná regényes 
házassága

Erzsébet királyné tragikus 
genfi sétája

A békeéuek pazar udvari 
pompáié

A reltélyos mayerllngl 
élszaka

Hétfőn, kedden, szerdán:

Beregi, Gőzön, Jávor, Gárdonyi, 
Makláry parádés szerepe

Egy ismeretlen budapesti fiatalember 
rejtélyes öngyilkossága Miskolcon „ 

„Ne kutassanak utánam, ugy sem tudják meg, ki vagyok
Miskolc, október 4.

CA Héti fii Napló tudósítójának telefon- 
Jelentése.) Vasárnap reggel a Jókai-utca 20. 
számú ház elölt Miskolcon

megdöbbentő leletre bukkant az őr
szeme* rendőr.

óriási vértócsa közepén, átlőtt halántékkal 
egy elegánsan öltözött 25—50 év körüli 
fiatal férfi élettelen teste hevert a földön. Az 
ismeretlen férfi egyik kezében revolvert, má
sik kezében pedig a rendőrségnek címezett 
búcsúlevelet szorongatott. A rendőr azonnal 
éitesitette a mentőket, akik azonban már 
csak annyit állapítottak meg, hogy az isme
retlen fiatalember — néhány órája halott.

A kiszáliitt rendőri bizottság megállapí
totta, hogy a fiatalember

öngyilkosságot követett el,
ezt bizonyítja a levél is, amelyben azonban

Pálmay Ilka balesete 
a Petőíi-téren

A művésznőt elgázolta egy biciklista — 
Szerencsére csak könnyebben sérült meg

Nagy csődület támadt a minap este nyolc 
órakor a Petőfl-téren. Egy elegánsan öltö
zött uriasszony feküdt eszméletlenül az asz
falton. A járókelők között akadt orvos is, 
aki hamarosan eszméletre téritette. Ekkor 
derült ki, hogy egy ismeretlen kerékpáros 
ütötte el. A mentőket akarták hivatni, de a 
hölgy, mielőtt a mentők megérkeztek volna, 
taxiba ült és lakására hajtatott.

A Petőfl-téri ismeretlen hölgy,
gróf Kinszkyné Pálmai Ilka volt, a vi

lághíres magyar operettdiva.
Havas-utcai lakásának közelében szokásos 
esti sétáját végezte a művésznő. Már haza
felé tartott, mikor a görögkeleti templom 
előtt egy kerékpáros elütötte.

Pálmay Ilka fején és lábán sérült meg. 
Lakásán ápolják. Itt kereste fel a Hétfői 
Napló munkatársa:

A szerencsétlenül járt művésznő már fenn 
van. Botra támaszkodva járkál a lakásban, 
így mesélte el a baleset történetét:

— A szerb templom előtt az eskü-téri 
hídnál át akartam menni a másik oldalra. 
.Jobbra néztem, mert onnan egy autó és egy •

E héten tárgyalja a törvényszék 
az Imperial szállóbeli gyilkosságot 

Közönyösen várfa sorsát Tomka Béla, 
a 16 éves cukorkaárus leány gyilkosa

Az utóbbi idők egyik legérdekesebb bűn
ügye kerül főtárgyalásra ezen a héten: az 
Imperiál-szállóbeli gyilkosság. Emlékezetes 
még, hogy Tonkó Béla állásnélküli fiatal
ember a Rákóczi-uti Imperiál-szállodába 
csalta a Bodográf-mozi 16 esztendős cu
korkaárus leányát, Szendrei Margitot és itt 

a leányt megfojtotta.
Másnap reggel találtak rá a leány holt
testére és 24 óra múlva kézrekeriilt a gyil
kos is, Tonkó Béla, aki egészen apatikusan 
vallotta be tettét.

Tonkó azóta a Markó-utcal ügyészség 
fogházában foglya és védőjének, dr. Baum- 
feld Lajosnak indítványára ,

elrendelték elmebeli állapotának meg
vizsgálását.

A vizsgálat nemrég fejeződött be és azzal 
az eredménnyel járt, hogy Tonkó kétség
telenül szellemi defektusban szenved, 
azonban sem tettének elkövetésekor, sem 
pedig Jelenleg olyan elváltozások nem ész
lelhetők rajta, amelyek büntetőjogi felelős- 
ségrevonását kizárnák. Az orvosi szakvéle
mény tehát

beszámlthatőnak mondotta Tonkó Béla 
elmeállapotát.

Az orvosi szakvélemény után a napok

Október havAfran megjelenik a MAGYAR
ÉLELMISZER ÚJSÁG
Az élelmiszeripar és kereskedelem minden ágával fo Jalkozó közgazdasági hetilap

Szerkos7tl: PÁLL JÓZSEF

kérjék mniimiM!

az ismeretlen öngyilkos nem nevezi meg 
magát.

__ Ne kutassanak utánam, ugy sem tud- 
iák meg, ki vnmiokl — Írja a Jókai-ulcai 
ismeretlen öngyilkos a levelében és tényleg, 
hiába kutatták át zsebeit, semmiféle igazoló 
írást, vagy olyan felt nem találtak, amelyből 
kilétére következtetni lehet. Az ismeretlen 
fiatalember előrelátásában

még inge monogramját és kalapja bélé
sét is kiszaggatta.

A cipőjében azonban megtalálták egy buda
pesti belvárosi cipész márkáját — ezen a 
nyomon elindulva, a miskolci rendőrség, 
amely azt gyanítja, hogy az öngyilkos fia
talember szombaton Budapestről jött Mis
kolcra — még vasárnap telefonon érintke
zésbe lépett a budapesti főkapitánysággal 
és kérte a nyomozás folytatását.

biciklista jött felém. Hirtelen egy 
rettenetes ütést éreztem, 

azután elsötétült elöltem minden. Nem tud
tam magamról semmit. Egyszer csak cső
dület közepén találtam magamat.

__ Egy biciklista ütött el. Az volt a sze
rencsém, hogy jobbra néztem, különben az 
orromat is betörte volna. így csak a fejemet 
és a lábamat ütöttem meg. Nem engedtem 
mentőket hivatni. Taxival jöttem haza.

Ma már jobban vagyok.
holnap már talán a rádióban is megtartha
tom előadásomat. Remélem, de nem hiszem, 
hogy elludok menni, pedig ketten is gyógy
kezelnek ...

A két doktor, egy orvos és egy delejes 
asszony. Az orvos: Zsedényi Gábor dr. kli
nikai tanársegéd, akit a környezet hivott a 
művésznő betegágyához. A delejes asszony: 

Wunderlichné,
akit Pálmai Ilka maga hivatott.

Gróf Kinszkyné Pálmai Ilka ugyanis hivő 
spiritiszta, a spiritiszta körökben ismert 
Wundcrlichnénak nagy tisztelője és tőle 
várja fájdalmai enyhülését.

ban kitűzték a főtárgyalást Tonkó bűn
ügyében, akit a királyi ügyészség gyilkos
ság bűntettével vádol. A büntetőtörvény
szék Flőrián-tanácsa fogja tárgyalni az 
Imperiál-szállóbeli gyilkosságot.

A tárgyalás október 0-én, pénteken 
kezdődik és előreláthatóan két napig 

fog tartani.
Tekintettel a főtárgyalás iránti nagy érdek- 
■-H ■—U——SS——Bm—emMSia— 

Megiel&nt
a Berlini Futár,

Palásti László riportlapja.
Budapesten la kapható.

lődésre, valószínűleg a nagy esküdt széki te
remben folytatják le a tárgyalást és 

belépőjegyeket fognak kibocsátani.
Tonkó Bélával már közölték a főtárgya

lás kitűzését. Tonkó ezt éppen
olyan hidegen és közönyösen vette 

tudomásul, mint a letartóztatását.
A megbánásnak, az izgalomnak minden 
jele nélkül várja a főtárgyalás kezdetét az 
Imperiál-szállóbeli gyilkosság huszonegyné- 
hdny esztendős tettese.

Hllllhiiuinuin ItlIIIIKIWIinilI 
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A keddi minisztertanács dönt 
az útépítéssel egybekötött 

Inséflakclóról
A parlamenti 33-as bizottság kebeléből kikül

dött 6-o» bizottság, — amely tudvalevőén sorba 
vette az egyes minisztériumok költségvetését és 
bizonyos kiadások lefaragásával és bevételi for
rások fokozásával helyreállítani cnajtja az 
államháztartást — most már letárgyalta az ősz- 
szes tárcák költségvetését. Ezen a héten sor ke
rül a miniszterelnöki tárcára, nmelynek befeje
zése után megteszi jelentését és javaslatát a 
33-as bizottságnak és a miniszterelnöknek a 
költségvetés megfelelő egyensúlyba hozására 
vonatkozólag.

A keddi rendes minisztertanácson — értesü
lésünk szerint — fontos előterjesztéseket vitat
nak meg. Az egyik Kenéz Béla kereskedelmi 
miniszter útépítési programja, amelyet Ivády 
Béla földmivelési miniszterrel együtt dolgoztak 
ki és amely bekapcsolódik az országos ínség
akcióba is. Az a terv ugyanis, hogy az 

országos inségakclóban részesülő munkás
tömegek elsősorban ezeknél az útépítések
nél kapjanak foglalkoztatást és Igy tulaj
donképpen nem könyöradományt fognak 
kapni az Inségakclőból, hanem munkaalkal

mat
és ennek a munkának megfelelő mérsékelt ellen
szolgáltatását is. így kapcsolódik azután ősz- 
sze a nyomor enyhítése megfelelő munka
alkalmak megteremtésével.

““““■—““““—MMOH 
Mindenkit érdekel a

PÁRISI HÍRLAP
I

a franciaországi magyarság hetilapja. 
Erdeaes cinkeken és híreken kivül min
den számban irancia nyelvleckét közök 
Mutatványszámot Ingyen küld a kiadó
hivatal: 33 Rue Mazarine, Paris, 6e.

A székesfővárosi gázmüvek 
célszerű, új gázfogyasztó

készülékeket hozott forgalomba
A tüzelőanyag beszerzése az '-idei tél küszö- ■ 

bén nagyobb gond, mint valaha volt. A fő
város lakosságának c súlyos gondjában komoly 
segítséget jelent a székesfővárosi gázmüvek 
igazgatóságának intézkedése, amellyel néhány 
újabb és igen célszerű gázfogyasztó készüléket 
bocsát olcsó havi bérért a közönség rendelke
zésére. Ilyenek a gázzal fűlött vízmelegítők. A 
háztartásokban a melegvízre elsősorban a für
dőszobákban és konyhákban van szükség, ezért 
a gázgyár két típust bocsát a közönség ren
delkezésére. A nagyobbik típus, amely fürdővíz 
készítésére alkalmas, körülbelül Í5—18 perc 
alatt ad egy fürdőre való melegvizet, körül
belül 30 fillér értékű gázfogyasztás mellett. Et 
a készülék havi 1 pengőért bérelhető. Ha a 
fürdőszobában még nincs gázvezeték, a gázgyár 
iO pengő költséghalárig díjmentesen vezeti be 
a gázt. A kisebbik típusu vízmelegítő, amely 
főleg konyhai célokra alkalmas, percenkint 
3—4 liter melegvizet szolgáltat. Ezt a készülé* 
két „pillanat"-vízhevttőnek hívják, mert való
ban pillanatok alatt szolgáltatja a mosogatás* 
hoz, teához, kávéhoz, kismosáshoz, gyermek- 
fürdőhöz, stb. szükséges melegvizet. Ennek a 
kis vízmelegítőnek 80 fillér a havi bére. A gáz
gyár havi 4 pengő 50 fillérért forróvlztároló 
készülékeket is ad bérbe, amelyekkel — nagy
ságuk szerint — 20—100 liter 80—85 fokos 
forróvizet lehel körülbelül 2 óra alatt készíteni.

Minthogy a fürdőszobai vízmelegítő « 
melegét csaknem teljesen a víznek adja át: a 
fürdőszobák kifútésére fehér zománc kivitelű 
tjázf ütő kályhát is ad bérbe a gázgyár havi 40 
fillérért. A lakószoba, cselédszoba, stb. olcsó 
fűtésére szolgólnak a kombinált gáztűzhelyek, 
amelyeket a gázgyár szintén bérbead. Ezeknél 
a főzés és sütés tovább is gázzal történik, míg 
a fűtést a gáztűzhelyhez szerelt legújabb rend- 
szerű folytonégő kokszkályha látja el. IlyCTX 
kombinált tűzhely havi bérleti díja 3 pengő. 
Ott, ahol már van bérleti gáztűzhely. az tovább 
is megtartható és a kokszkályha melléje szerel- 
belő havi 40 fillér bér ellenében. A készülékek 
megtekinthetők és felvilágosítások nyerhetők * 
gázművek irodáiban: Központi városi iroda, 
VH., Rákóczi ót 18 (Tel. J. 46-1-60.1. budai 
városi iroda. TI., Margit körút 77. (Tel. A”b 
53-1-66.), újpesti városi iroda, Újpest, Árpád ut 
21. (Aut. 94 6-61.)

A gázgyár a gázkészülékek helyes és gazda
ságos kezelését minden kedden és pénteken 
d. u. 5 órakor ai Egyetem-utca 6. (gróf Kóro- 
lvi-palota) sz. a. lévő bemutató termeiben 
díjmentes előadások keretében mulatja be — 
gyakorlati főzéssel éa sütéssel kapcsolatban.

Mélyen leaujloft szívvel Jelentlúk, hogy lm*' 
dott drága jó anyánk, a IcgbáJoaabb nagy- 
mama dédnagymama

ozu. Laknei* JakabnB
október 3-án, asambaton reggel, 77 éves korá
ban. eaendesen elazenderOlt. .... -

Temetése október 5 én. hétfőn délután 3 óra
kor less a rákoskeresztúri izr. tetnetóbóL___
l akatéi LáasM éa neje fNew York). 
S-hwarea Jakabná. Lnkrer Bélé éa n»K ÍJ 
Salamon Márton éa neje. f.akn<;r ”
neje, FetJmam Sándor é» neje. Egri Artúr e 
neje. 1-akner Artúr és neje, takar* De»® « 
neje. Lakner F.rnó és neje, gvemekel. u*n'« 
éa vejei. Krause Samu fivére, unoká^dédunoK*^
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KI IBIK Eí
Tízezer pengős 

sikkasztás gyanúja 
miatt őrizetbe vettek 

egy tisztviselőnőt
Vasárnap este bejelentették a főkapitány

ságon, hogy Brünn Etel 30 éves magántiszt- 
vlselőnö, egy könyvkiadóvállalat aradi fiók
jából. ahol alkalmazva volt, körülbelül 

tízezer pengőt sikkasztott.
A feljelentés szerint a tisztviselőnő vasárnap 
este

az aradi vonattal Budapestre érkezik.
A feljelentés alapján detektívek mentek ki a 
pályaudvarra, ahol valóban rátaláltak Brünn 
Ételre, amint az aradi vonatból kiszállott.
A tisztviselőnőt a pályaudvarról a rendőr

ségre kísérték
és itt rövid kihallgatás után őrizetbe vették. 
Részletes kihallgatását hétfőn délelőtt kez
dik meg.

— A tisztvisclőtelcpi uj templom felszen 
telése. Vasárnap szentelték fel a Magyar 
Nagyasszonyról nevezett és I. Ferenc József 
apostoli király emlékére a Tisztviselőtele
pen épült fogadalmi templomot ünnepi 
szent mise keretében. A felszentelést Serédi 
Jusztinián hercegprímás végezte nagy papi 
segédlettel. A hercegprímás közel egyórás 
roagasszárnyalásu beszédben méltatta a mai 
ünnep nagy jelentőségét, majd köszönettel 
adózott azoknak, akik adakozásukkal elő
segítették a templom felépítését. A felszen
telésen díszes közönség élén részt vett a 
kormányzó és felesége, Auguszta főherceg
nő és a királyi család itt tartózkodó tagjai, 
Ernszt közoktatásügyi miniszter, Bárczy 
István államtitkár a miniszterelnök, Czctt- 
ler a képviselőház képviseletében, Ripka fő
polgármester, Liber és Borvendég alpolgár
mesterek, dr. Strausz Iván, mint a pápai lo
vagok szövetségének magyarországi elnöke, 
Zsembery István és még számosán.

— A József-müegyetem megnyitása. A 
'Jőzsef-müegyetem vasárnap délelőtt tar
totta tanévnyitó közgyűlését. A megnyitó 
beszédet Hültl Dezső rektor mondotta. Be
szédében Kenéz Bélát, mint a mérnökök 
miniszterét köszöntötte és kérte, hogy a 
közmunkákat lehetőség szerint folytassa. 
Beszámolt a rektor arról is, hogy a magyar 
technikai tudomány főiskolai oktatásának 
150-ik évfordulója van küszöbön, mert 
1782 november 1-én nyílt meg a Nogy- 
szombatról Budára áthelyezett mérnöki 
intézet

__ Gazdakongresszus Debrecenben. Debrecen- 
"bői jelentik: A Duna-Tisra közi mezőgazdasági 
kamara kezdeményezésére hétfőn délelőtt 11 
órakor nagyszabású gazdakongresszus lesz 
Debrecenben, amelyen nemcsak a tiszavidéki, 
de a tiszántali vármegyék gazdaközönsége is 
nagy számban fog résztvenni. Á kongresszuson 
‘— amely egész napon át fog tartani — a me
zőgazdaság különböző panaszait teszik szóvá.

— Lebontják a pápai színházat. Pápáról je
lentik: A pápai Jőkai-szinház helyén reformá
tus templom épül. Az építkezés előmunkálatai 
már megkezdődtek és a Jőlroí-szinhéz épületét 
még ezen a héten lebontják. Pápa szinház nél
kül marad.
~ Minden praktikus háziasszony dunnájából 

Pluma pehelypaplant csináltat Az átalakítandó 
dunnát a lakásról elhozatja, vagy vidékre min 
fákat levelezőlap felszólításra küld Pluma pap 
langyár, Kammermayer Károly-utca 2. Szer
vita-tér sarok. (Címre ügyelni!)

— Letartóztatott névtelen levélírók. Nagy
kanizsáról Jelenük: A múlt héten a nagy- 
kanizsai 1. számú postahivatalban öt darab 
különös alakú és bélyegnélküli levelet talál
tak. Miután a levelek nyitva voltak, meg
érték azok tartalmát s megállapították, 
hogy a névtelen levélíró néhány közéleti 
funkcionáriushoz irt fenyegetőlevelet. A 
rendőrség megindította a nyomozást és a 
lakásbejelentőlapokon talált aláírások átku
tatása alapján előállították az Attila-utcá- 
bán lakó Bencze István munkást, aki beis
merte, hogy a fenyegető leveleket feleségé
vel együtt ők írták és azzal volt felebbvaloi- 
kat akarták megfélemlíteni. A rendőrség a 
házaspárt letartóztatta és átadta az illetékes 
pécsi királyt ügyészségnek. 

OHM NKHiZ
ANORAtBV-UT St. (Az Oktogon téren)

Reggeli s
Kivé habból, allteraénnyel EA 

é« borravalóval együtt Ull Hllér

Vacsora :
Meleg vagy hideg vacsora P 1.50
Vacsora borral .. ...............P 1.00

Egét* éjjel nyitva.
♦

LoyskOlönlegesaégek.

A becsi autóbusz es agy uioloffloreuiar 
Karambolja Suttao egy halottal es Wbb 

sebesülttel
Vasárnap este 7 óra tájban halálosvégü 

szerencsétlenség történt a bécsl-uti vám
nál. A Budapestről Bécs felé induló B. 58— 
544. számú autóbusz, amely a válogatott 
futballmeccsről hazautazó osztrák utasokat 
szállított Bécsbe és egy motorkerékpár, ame
lyen négyen ültek,

közvetlenül a vám előtt összeütközött.
A motorkerékpáron Komlódi Adám 45 éves 
kéményseprő, továbbá a felesége és lánva, 
valamint Pápai István 36 éves kémény
seprő ültek. Az oldalkocsis motorkerékpár

Pillsvörösvár felől haladt a főváros felé

s a vám közelében eddig pontosan meg nem 
nem állapított körülmények között történt 
a szerencsétlenség. A motor vezetője, Kom
lódi Adám az összeütközés következtében 
koponyaalapi törést szenvedett és

rögtön meghalt,
Pápai István, aki a vezető mögött ült, 

comb- és nyaktörést szenvedett,
mig az oldalkocsi utasai, a kéményseprő 

; felesége és leánya csak könnyebben sérül- 
tek meg. A hatóságok a vizsgálatot meg- 

I indították.

Kettős gyilkosságra következtettek 
százéves emberi csontokból 
egy pestkörnyéki községben

Kerekegyházán napokon keresztül nagy iz
galommal és feszült érdeklődéssel tárgyalták 
azt a riasztó hírt, hogy a község határában 

kettős gyilkosság nyomára bukkantak.
A bűncselekmény letagadhatatlan nyomait: az 
áldozatok csontvázát már megtalálták a szán
tóföldeken. A gyilkosság híre gyorsnn szétfu
tott az egész környéken és némelyek fantáziá
jában már ott élt a tiszazugi arzénmérgezések 
megismétlődése, mások pedig

esztendőkkel ezelőtt elhunyt, eltűnt embe
rek megöléséről beszéltek.

Mindenki tudott valamit, mindenki következte
tett valamire, csak éppen arra nem, amit most 
a vizsgálóbírói helyszíni szemle megállapított.

A gyilkosság ügyéről ugyanis jelentést teltek 
a kecskeméti ügyészségnek és ebben azt közöl
ték Kerekegyházáról, hogy a község határában

rejtélyes é« egyelőre fel nem deríthető kö
rülmények között két embert megöltek, • 

holttesteket elásták

— Felavatták a Brossal cmlékserleget. 
A Brossai Sámuel-egyesület vasárnap este 
diszbankettet rendezett az Országos Kaszi
nóban. A banketten Borost György unitá
rius püspök felavatta a Braasot-emlékser- 
leget. Serlegavató beszédében Erdély Szé
chenyijéről, Brossai Sámuelről szólott. A 
püspök nagy hatású beszédét előkelő kö
zönség hallgatta végig, akiknek soraiban 
ott láttuk Józan Miklós és Ravasz László 
püspököket, Ripka Ferenc főpolgármestert 
és a közélet számos más előkelőségét.

— Halálozás, kézdy-Vásárhelyi Géza ny. h. 
alezredes, földbirtokos, iró, a lugosi árvíz emlé- 
kezetes hőse, több polgári és katonai magas ér
demkereszt, kitüntetés hős tulajdonosa 55 éves 
korában szeptember hó utolsó napján, háború
ban szerzett betegségében hirtelen elhunyt. Az 
elhunytat az alábbi családok gyászolják: kézdv- 
Vásárhelyi báró Seebach és a báró Weisenbach, 
draskóczy Laszkárv, nemes Galovits és a báró 
Majlhényi-családok. Az elhunytban Vásárhelyi 
Zoltán dr. államtitkár és Vásárhelyi Dezső min. 
tanácsos, vértesaljai egyházmegyei ref. tanács- 
biró testvérüket gyászolják.

— Házasság. Garai Józsa és Staller László 
f. hó 1-én házasságot kötöttek.

— Az ügyvéd legutóbbi száma a papirrendelet 
következtében uj formában jelent meg, de vál
tozatlanul élénk tartalommal. A lap állandó ro
vatain felül, Taubncr Géza „Siri csend* vezércik
két Oppler Emil „ünnepi beszéd“-c. Aradi Béla 
kamarai elnök „Cselekednünk kell", Ballagi 
Ernő „Ingyenmunka és végeladás", majd Lan- 
dau Béla „Ügyvédnyomor és Lillafüred" cimü 
cikkel követik. A lap Bessenyei/ Zenó, Fejér 
Ákos és Szegő Ferenc ügyvédek szerkesztésé
ben jelenik meg.

— Egyesületi hir. A Máriabesnyőn (Welser- 
pansio) alakult önsegélyző Egyesület 6-án, ked
den este tartja összejövetelét az Ostende-kávé- 
ház különtermében. 

Ma hétfőn először

SZTRÁJKOL
A GÓLYA
Németül beszélő vígjáték magyar szöveggel. — A berllol és

bécsi u] szezon legnagyobb sikere.

Irta: NÓTt KÁROLY
Főszerepben:

Slagfrled Arno, HansJunkermann, 
Űrautó .Grabloy, Fritx Schultsr.

Unlver»al-fllm — 100°lo-oa kacagások rokordfllmjo l
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és most találtak rá az áldozatok csontvázaira. 
Az ügyészség megindította a vizsgálatot és 
a soros vizsgálóbíró hatósági orvossal ki Is 

szállott a helyszínre,
hogy a nyomozást megkezdje. A vizsgálóbíró 
helyszíni vizsgálata során kiderült, hogy nem 
is két, hanem három emberi csontvázat rejte
getett eddig a szántóföld, de csakhamar kidé 
rtilt az is, hogy nem kevesebb ideje, mint 

száz esztendeje lehetnek az emberi csontok 
a földben.

A megijedt kerckegyháziak az eddigi megálla
pítások szerint egy régi temető nyomait talál
ták meg és a sírokból felszínre került csontvá
zaknak

semmi közük nincsen gyilkossághoz vagy 
egyéb bűncselekményhez.

Ezek után most már vizsgálóbíró, ügyész és 
csendőrök helyett

antropológusok érkezését várják, 
hogy ők kutassanak tovább a szántóföldeken

— Uj saüksógrendelet készül Német 
országban. Berlinből Jelentik: A berlini hél 
fői lapok értesülése szerint Brüning kancel
lár ma délelőttre pártköri konferenciát hi
vott össze, amelyen megvitatják azt a 30 
pontból álló uj szükségrendcietet, amelyet 
fiindenburg kedden vagy szerdán ír alá. A 
német jobboldali lapok az uj szükségren
delettel kapcsolatban erősen támadják Cur- 
tiust és a külügyminiszter lemondását kö
vetelik.

— Megmarta a plncslkutyája egy színész 
házaspárt. Debrecenből jelentik: Ekecs János 
és felesége — mindketten a Csokonay-szinház 
tagjai — szombat este nyugodtan tértek haza 
a szinielőadas után lakásukra, amikor kis 
pincsikulyájuk nckikrohant és mindkettőjüket 
megmarta. A szerencsétlenül járt szinészházas- 
párt felszállitottúk Budapestre a Pastcur-inlé- 
zetbe, mert alnpos a gyanú, hogy a kiskutya 
veszett volt. A környéken ugyanis napokkal 
ezelőtt egy veszett macska garázdálkodott és 
ez megmarta a kiskutyát is.

— Az első valutakorlátozás Ausztriában. 
Becsből jelentik: Az osztrák főváros posta
hivatalában vasárnap reggel plakátok jelen
tek meg, amelyek arról számolnak be, hogy 
az osztrák posta Svájc, Belgium és Francia
ország felé nem vesz fel és nem továbbit 
nénzkiildeményeket. Ausztriában ez az első 
valutaátutalást korlátozó rendelkezés.

— Pápa város leszállította a tisztviselők 
fizetését. Pápáról jelentik: Pápa városának 
képviselőtestülete tegnap rendkívüli köz
gyűlést tartott. A közgyűlés elhatározta, 
hogy a városi tisztviselők törzsfizetését tiz 
százalékkal, a pótlékot pedig huszonöt szá
zalékkal leszállítja. Elhatározták azt is, 
hogy fölterjesztéssel élnek a pénzügyi kor
mányhoz, amelyben kérik, hogy a forgalmi
adóellenőrök jutalékát szüntessék meg.

ÉRDLIGET
• budai oldal gyöngye. Gróf Károlyi Imre hUhaty- 
pirrcllázási irodája közli az érdeklődd publikum
mal, hogy az előrehaladott idényre való íektateUel 
a hétköznapi autóbuszjáratokat beszüntette, Az 
oda alma IcUtMtedS Ingyen autóbuszok a kfivetkegó 
időpontokban állnak az érdeklődők rendelkezésére: 
Szombaton délután 4 órakor, vasár- éa ünoejmepo- 
kon délelőtt K—11-ig, délután 2-4 lg félóránkéul 
Indulás Rudafoki-ut 71 alól (Horthy Miklfts-kftrlér 
közelében) Kérje illusztrált 'smerletőnket és képea- 
lapsorozatunkat. melyek érdekes gazdasági taná
csokat nyújtanak és firdliget ősi múltját mutatják 
be. Városi Írod V|.. Pékőrzl-ut 24. szám 

Telefon: J 42-3-22.

— Báró Kornfeld Pál Párisba kftlflfrik. Báró 
Kornfeld Pál, mint értesülünk, elhatározta, 
hogy tevékenységének színhelyét és Inkóhclyét 
hosszabb időre Párizsba helyezi át. Ebből az 
okból lemondott mindazokról az állásairól, 
amelyek állandó budapesti tartózkodását ten
nék szükségessé, fgy többek közölt a Magyar 
Általános Hitelbanknál való admimslratcur 
délégué-mcgbízásról, n GYOSZ nlelnökségéről 
és a Budapesti Áru- és Értéktőzsde tanácsában 
viseli tagságáról. Báró Kornfeld mindamellett 
tagja marad a Hitelbank és az érdekköréhez 
tartozó egyes vállalatok igazgatóságának és 
oégrehajtóblzottságának és széleskörű magyar
országi kapcsolatait új tevékenységi körében 
is fenn fogja tartani.

— Bcléndekmérgcz.ésbcn meghalt cíy kis
lány. Pápáról jelentik: Nagy Ilonka 4 éves 
kisleány Magda nevű testvérével, Horváth 
Róza felügyelete alatt játszani ment a me
zőre. A játszó gyermekek beléndeket talál
tak és megették. Mindkettőjüket kórházba 
vitték. Nagy Ilonka meghalt, Nagy Magdá
nak súlyos az állapota.

— Orvosi Itir. Poplel Dénes fogorvos rende
lőjét IV., Szép-u. 5. sz. alá helyezte át. Rendel 
9- 12-ig és 2—4-ig.

CORVIN ÁRUHÁZ

áruházunk éttermében (földszint) 
további intézkedésig naponta dél

után pontosan 4 órakor

nMik
Uj őszi és féli női- és 

gyermekruhákat 
és kabátokat

mutatunk be 20 mannequin 
közreműködésével

Kérjük, gondoskodjék Idejében 
jegyekről (melyek P 1.— árában a 
teljes uzsonna is benfoglaliatik). 
Jegyek áruházunk bármely pénz
táránál elővételben is kaphatók

Látogassa meg

mely Dr. Ébner Sándor 
tanár ur szives közremű
ködésével áruházunk föld
szintjén és II. emeletén még 
október 12-ig nyílva marad 

(belépődíj nincs)

Bemutatjuk — magyarázat kapcsán 
— az eladásra kerülő divatos, an
tik és magyar kéz muDkák készí

tésének technikáját
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— Változékony, szeles Idő. Vasárnap de
rült, száraz, meleg idő volt, de egész nap 
heves szél fújt. A Meteorológiai Intézet pro
gnózisa: változékony, izeiét idő várható, lé
nyegtelen hőodlt ozással.

— Kedvezően haladnak a cseh-magyar 
kereskrdrlml tárgyalások. cseh-magyar 
kereskedelmi egyezményre vonatkozó tár- 
gvalások a cseh kormány Budapesten tar
tózkodó megbizoltaíva| még folyamatban 
vannak. Ellenőrizhetetlen forrásból az a 
hir terjedt el, hogy a cseh delegáció tagjai 
visszautazlak Prágába. Beavatott forrásból 
jelenthetjük, hogy n tanácskozások egyálta
lában nem szakadlak meg, sőt kedvezőén 
haladnak előre, s minden remény megvan 
arra, hogv eredményesen fejeződnek be. E 
héten még néhány csehszlová ksznkérfnvcl 
egészül ki a delegáció, akik Prágából jön
nek Budapestre.

— Elfogták a kunsgentmlklósl posta- 
rablókat. A kunaz«*nhijikló*i csendőrjég 
vasárnap hnjnnlbon az egyik közeli tanyán 
elfogta Budai István és Budai Sándor.bün
teteti előéletű juhászokat, akik beismerték, 
hogy Turíón Sándor nevű tártukkal ők tör
tek he az elmúlt héten a kunszenfmiklósi 
poslnlíjvalilho. A vakmerő betörők ni rl- 
mull hőtan felfcszite’ték a község főutcáján 
levő postalij’Tlal rblal'át és azon keresztül 
behatolva n hivatalos helyiségbe. rnen há
rom pér.ztárszikrcnvl Elcipellek n kertbe, 
amikor nz arra rirkóló csendőrjórőr meg
zavarta őket. A betörőknek ekkor sikerüli 
elmenekülni.

— Két zsebtolvajlás va:ómap este. Vas-’ r 
nap csfr két zsebtolvaj!'isróI lellek jelentést n 
fóknpltanvtagnnk. Dr. Kcllcr József bank Igaz- 
gaió felesége Ize jelentet te. hogv n Vígszínház 
előcsarnok óhon rrliküljét. amelyben 350 
pengő volt, ellopták. — fíartos Gyula, n Tivoli 
mozgó tűin :donosn pcd!g arról telt bejelen
tést, hogy 300 pengőt tartalmazó pénz’árájt’I 
a mozi rlőesnmokábnn ellopták tőié A r-nd- 
őrség megindította a nyomozód.

— Rossz véget ért a leszámolás., /¥<••»- 
váradról jelentik: Petrovícs György zengő- 
vórkonyi lakos bement nz ugyanott l;>kó 
özvegy Szabó Józscfné udvarába egv nagy 
késsel a kezében, hogy vele egv régebbi pe
reskedési ügyből kifolyólag leszámoljon, 
Midőn özvegy Szabóné n késsel felszerelt 
Pclrovicsot észrevette, kiabálni kezdett. A 
kiabálásra előjött az. özvegyasszonv két fia: 
Szabó (Szálai) János és József, akik Petro- 
vlcsnak estek és vnsvillávnl agyba-főbe ver
ték éa összeszurkálták. Petrovics állapota 
súlyos. A bűnvádi eljárást a csendőrség 
megindította.

— Eljegyzés. Grüninald Rózsiba íl'ngvór) 
és ■ Altmann Sándor ÍBudap.'sf) jegyesek. (Min
den külön értesítés helyett I

Edison ailasoia rosszabhodott
London, október 4.

A New-Yorkból érkező jelentés szerint Edison állapota egyre rosszabbodik. Orvosai 
állandóan mellette tartózkodnak. Hozzátartozói és az egész közvélemény eggódva figyeli 
állapotát.

Másfélém börtönre ítélték a tolvaj 
urilányt, aki csak azért lop, fogy 

szégyent Honon a családjára
AmiAct a vendég még a* ágyneműt és a függönyödet is 

magával visxi
Elegánsan öltözött, feltűnően csinos fiatal 

leány állott szombaton, kilencrendbeli lopás 
vétségével vádolfan a budapesti büntetőtörvény- 
szék előtt. A vádlott: Szegedi Teréz egy

Igtól banktisztviselőnek a leánya.
Fiatal kora ellenére öt esztendőt töltött már 
különböző fegyintézetekben, ahová mindig lo
pás miatt került.

A vádirat srerint Szegedi Teréz, aki csak 
nemrégiben került ki a fogházból, néhány hó
nappal ezelőtt

egy körött mozi előtt sírva szólított meg 
egy elegáns fiatalembert,

Elpnnns/oltn. hogy teljesen pénz nélkül áll és 
kéri. hogy pillanatnyi pénzzavarából segítse ki, 
mert elloptak n pénzét.

A fiatalember annyira megsajnálta a sirán
kozó szép leányt, hogy

elvitte a lakására — mega pedig szállodába 
ment aludni.

Amikor regg< I hazatért — a leánynak hült he
lyét találta. De nemcsak a leány tűnt el. hanem 
az irgalmas szinti fiatalember minden érték
tárgya- ruhája, cipője, fehérneműje. A könyö- 
riiletből éjszakai szállást kapott leány még az 
ágphuratot és a függönyöket is magával vitte.

Sírva védekezik a vádlott:

— Rablótámadás Székesfehérvár mellett egy 
tanyán. Vasárnap reggel a székesfehérvári 
rendőrség rádiógram utján értesítette a buda
pesti főkapitányságot, hogy Székesfehérvár 
közelében egy tanyán vakmerő rablás történt. 
Két ismeretlen ember behatolt Szegvóry János 
32 éves csordás lakására, azt dorongokkal 
agyba főbe verték, majd elrabolták két ládá
ját, amelyekben ruhaneműt és egyéb tárgyait 
tartotta. Miután feltehető, hogy a rablók Bu
dapest felé menekültek, arra kérték a buda
pesti rendőrséget, hogy az ügyben Indítsák 
meg a nyomozást.

— Felgyújtotta üzletét: kétévi fegyház. Sátor 
aljaujhelyröl jelentik: Alfmann Zoltán keres
kedő néhány hónappal ezelőtt bebiztositotta, 
majd felgyújtotta üzletét. A sátoraljaújhelyi tör 
vényszék Altmnnnt kétévi /egyházra ítélte biz
tosítási csnlús miatt.

— Leendő anyáknak kellő figyelmet kell 
fordftaniok arra, hogy bélmüködésük rend
ben legyen, ez pedig a természetes 
„Ferenc József" keserűvfz használata áltat 
érhető el Nöorvosi klinikák vezetői egybe
hangzóan dicsérik a valódi Ferenc József- 
vizet, mert könnyen bevehető és rendkívül 
enyhe hatása gyorsan és mindén kellemet
lenség nélkül jelentkezik. A Ferenc József 
keserűvfz gyógyszertárakban, drogériákban 
és fűszerüzletekben kapható.

— Kérem, én a legszerencsétlenebb leány 
gyök a világon. Tizenhároméves koromban, 
taszítottak az otthonomból. A mostoha anyám 
nem tűrt meg a háznál. Én ekkor

elhatároztam, hogy hosszút állok.
Szégyent akartam hozni az apámra, mert bele
nyugodott abba, hogy egy tizenháromévei lányt 
az utcára taszítson a felesége. Loptam, csaltam- 
Eleinte nem vették észre. De később a rendőr
ség figyelme rám terelődött. Többszőr megbün
tettek. De aztán annyira megszoktam a lopási, 
hogy mór a természetem is megkívánja. Ennél 
a legutóbbi esetnél, a legnagyobb nyomorban 
voltam. Éheztem, fáztam, nem volt lakásom — 
igy történt...

A védő enyhe ítéletet kért, hivatkozva arra, 
hogy a leány inkább a mostoha sors és a nem
törődöm társadalom áldozata. Az ügyész is mél
tányos Ítéletet kért.

A bíróság rövid tanácskozás után bűnösnek 
mondotta ki Szegedi Terézt kilencrendbeli lonás 
bűntettében és ezért őt

másfélévi börtönre

va- 
ki-

— Egy huszárszázados súlyos balesete. 
Esztergomból jelentik: Marton Dénes hu- 
szárszázados a komáromi Vitéztelep mögötti 
lovasuton vágtotás közben lovával együtt 
lefordult a meredek lejtőn. Esés közben a 
ló a századost fejberugta, úgyhogy kopo
nyatörést szenvedett. A mentők súlyos álla
potban kórházba szállították.

— A Dunába ugrott egy sofTőr. Vasárnap 
esti órákban a Lónrhidról a Dunába vetette 
magát egy kopottruheis, középkorit férfi, akit 
a narton óllomásozó motoros őrségnek elte
rült kimenteni. Az öngyilkos Józsa Púi 29 étas 
soíTőrrel azonos, nki nyomora ‘
megválni az élettől. A mentők 
házba szállították.

— Kisgyermekek panaszára _______
tek egy férfit. Vasárnap délután az Északi 
pályaudvar közelében több kisgyermek 
arra telte figyelmessé az örszemes rendőri, 
hogv egy 50 év körüli férfi erőszakoskodni 
nkart az ott játszadozó kisgyermekekkel 
A rendőr a férfit előállította a főkapilái^- 
tágra, ahol kihallgatják.

miatt akart 
a Rőkus-kór-

őrizetbe vet-

itélte.
Miután az Ítéletben úgy az ügyész, mint a 

vádlott és védője is megnyugodott, az azonnal 
jogerőre emelkedett.

Férfiszabótermemben
rendelésekből visszamaradt finom fekete féríl- 
téliknbátok bársonygallérral, remek szabás ét 
kivitelben, mig a készlet tart, rendkívüli le
szállított áron, 60 pengőért kaphatók. „Verseny

szabóság", Rotlenbiller-utca 4/A. I. em.

ÚJSÁG
minden hónap első 
vasárnapján

A világ
urat
elmen külön ingyenes 
mélynyomásu mellék
leten érdekteszltó és 
Ismereller/esztő tanul
mányokban Ismerteti

az utolsó 40 év iro
dalmi, művészeti, po
litikai, társadalmi és 
technikai eseményeit

Olvassa al mindenkit 
Mindenkit érdeke! !

4z egész mű hői dísns, album alakú bekö
tési táblát fog adni az Újság kiadóhivatala

— Klebelsberg Kunó gróf Szegeden. Szeged
ről jelentik: Klebelsberg Kunó gróf volt vallás
os közoktatásügyi miniszter vasárnap, szegedi 
látogatásának második napján, az előre meg
állapított program alapján, a dorozsma-algyői 
csatornaépítési munkálatokat tekintette meg, 
majd részivell n külvárosi gazdák ebédjén, ahol 
a résztvevők mind eléje járultak s elmondották 
egyéni panaszaikat. Délután az ipartestület 
székházában at iparosok kívánságait hallgatta 
meg, majd esle Glattfelder Gyula püspök ven
dége volt vacsorán. Klebelsberg gróf hétfőn is 
Szegeden marad, ahol program szerint az 
egyetemi építkezéseket tekinti meg, majd este 
résztvész az Alföld-kutató egyesület nagysza
bású és tiszteletére rendezett vitaestélyén. ,

— A kőbányai evangélikus templom föl
szentelése. A' Kápolna-utca és Martinovics-tér 
sarkán vasárnap szentelte fel Raffay püspök az 
Uj evangélikus templomot. A templom - kulcsát 
nz építő Frecska János tanár adta át ünnepé
lyes fonnák közölt Tolnay Kornél egyházi fel
ügyelőnek, majd Raffay püspök' mondott ün
nepi beszédet. Az első prédikációt Myba Vil
mos lelkész mondotta. Az ünnepi istentisztelet 
után egyházközségi disrgyülést rendeztek.

— Az Országos Magyar Bányászati és Kohá
szati Egyesület közgyűlése. Vasárnap délelőtt 
nz Akadémia üléstermében közgyűlést tartott 
nz Országos Magyar Bányászati és Kohászati, 
Egyesület. Pcthe Lajos alelnök és a titkári je
lentés után elhatározták, hogy a Mák irodalmi 
diját Alliquander Ödön hányahatósági taná
csosnak Ítélik oda. A tisztujilás során elnökké 
Zarkóczy Samut választották meg.

— Elkeseredett, reményvesztett emberek nem 
vesznek oszlálysorsjcgyet, de aki bízik és 
remél, siet magának egy sorsjegyet biztosítani! 
Mindenki olt rendeljen, ahol akar és amennyit 
nkarl Minden egyes sorsjegynek egyenlő az 
ára és egyforma a nyerési esélyei A húzás 
október 16-án kezdődik.

— Pátria kávékéiban választékos színházi 
vacsorák, szolid árak.

— Ismeretterjesztő előadások. Az Erzsébet 
Népakcdémia (VIII., Szentkirályi-u. 7.) isme
retterjesztő sorozatos előadások keretében: ökt. 
5, 7. 9-én Hevesi Iván Író: „A filmről"; okt. 6, 8, 
10-én pedig dr. Domokos László iró: „A világ- 
gazdaság uj irányairól" tart előadást. Vendége
ket szívesen látunk.

— A szabadkai öreg diákok szokásos össze
jövetelüket október hó 7-én, szerdán délután 
6 órakor a Melropol-szálló földszinti külön 
termeiben fogják megtartani.

— Hamis ölpengősök Esztergomban. Esz
tergomból jelentik: A szombati hetivásáron 
hamis ötpengősök voltak forgalomban. Az első 
hamis ötpengőst egy asszony vitte be a rendőr
kapitányságra. A hamisítvány kissé homályo
sabb színű, tompább csengésű. A valóditól alig 
lehet megkülönböztetni.

— Közlekedési baleset Az Üllöi-ut 78. 
számú ház előtt Varga Teréz 18 éves ház
tartási alkalmazott átszaladt az úttesten és 
nekiment az arra száguldó mentőautónak. 
A leány a fején szenvedett sérülést. A men
tők a Vcrebély-klinikára vitték.

— ÉrdUget és a mezőgazdaság válsága. Gróf 
Károlyi Imre érdligeti parcellázásán a telek
vevők megállapítása szerint a lezajlott gazda
sági évben a kertészkedés négyszögölenként 
átlagosan egy pengő tiszta haszonnal zárult. 
Egy-egy kis hózhely 150—200 pengő bevételt 
biztosit tulajdonosának, ami nagyon figyelemre
méltó eredmény, mert hisz nem Is hivatásos 
kertészek, hanem maguk a letelepülők (több
nyire városi emberek) hozták létre ezeket az 
eredményeket. Az 'érdligeti telkek tehát két- 
három év alatt kifizetik önmagukat. Persze 
ehhez kell hogv olyan pompás fekete ős-tele- 
vényföld álljon a tulajdonos rendelkezésére, 
mint Érdligctan é$ hogy kitűnő vasúti össze
köttetés tegye lehetővé az előnyös és olcsó 
értékesítést.

— As alkalmazott utazók és ügynökök köz
gyűlése. Vasárnap délelőtt tartotta az Alkalma- 
zott Kereskedelmi Utazók ét ügynökök Orsii 
gos Egyesülete tisztújító közgyűlését Gomba 
Iván elnöklete alatt az Ostende-kávéház féleme
leti helyiségében. Lukács Dezső beszámolója. 
Abónyi Kálmán, dr. Vértes József, Vészi Hugó 
és Halmos Pál felszólalása után, aki a MÁV uj 
személy- és podgyászdijszabásának csőkKcnt/se 
tárgyában határozati javaslatot terjesztett elő, 
Vajda Béla korelnök vezetésével megejtették.# 
választásokat, amelyen újból Gombó Ivánt vá
lasztották meg elnökül és vele együtt az uj tisz
tikart, intéző-bizottságot és választmányt.

— Libát zsákmányoltak a betörők. Vasárnapra 
virradó éjszaka betörők jártak Gerő Sándorné 
Dohány-utca 30. szám alatti .barDinAk^reskedé- 
sében, Az ismeretlen tettesek álkulccsal hatoltak 
be a helyiségbe és onnan nagyobb mennyiségű 
vágott hnromflt vittek el. A betörés ügyébtn 
nyomozás indult a tettesek kézrekeritésére.

— öngyilkosság a vasúti hídon. Kovács Anna 
19 éves háztartási alkalmazott áz öíszekötö 
vasúti hidon szerelmi bánatában szublimáltál 
megmérgezte magút. A mentők a Rókus-kór 
házba szállították.

Dr FÉNYES nek rendel egéw n*P 
HakuezíSit^l^m. 1. Róknsasl ozeaban.

— Kulyaklállitás a Tattersaalban. Vasárnap 
derbv ehkiállitást rendezett a Magyar Eb
tenyésztők Országos Egyesülete a Tatlersaal- 
bán. A kiállításon bizony igen kevés vevő 
akadt, bár részletre is szívesen 8dtak volna 
kutyákat. A nagydijat a „Csikós ördögárok' 
nevű komondor kapta és számos kisebb dijai 
osztottak ki a boldog kutyatulajdonosok kö
zött.

— Lezuhant a traktorról és megholt. Nagy- 
Kanizsáról jelentik: Bakó Béla felsőrajki ura
dalmában halálos szerencsétlenség történt. Szabó 
József 36 éves gépész nz uradalom traktorjai 
vezette s amikor a géppel egy lejtős útra ért, 
lezahant a traktorról, amely összezúzta. Mire 
segítségére siettek, már halott, volt. A szeren
csétlenül járt gépész hat árvát hagyott hátra.

— Gázolt, azután továbbhajtott a kerékpáros. 
Rákospalotán a Zápolya-utca és a Bezerédi-utcs 
kereszteződésénél Biró István tizeszténdős tanu
lót egy ismeretlen kerékpáros elgázolta, majd a 
gázolás után továbbhajtott. A tanuló fején és 
mindkét lábán szenvedett sérüléseket. Az új
pesti menők részesítették első segélyben, maja 
súlyos állapotban a Gróf Káéolyl-kórházbn szál
lították. A rendőrség megindította a nyomozást 
a lelkiismeretlen gázoló kézrekeritésére.

— A> aj «ll, rilldbortlíktl Ír- „Agg. M'”'1’
rad megjel.nl. Tarlóim. 344 old.i. “
GffiH magvnr vasutak tttl menetrendjét,. *f»' 
újabb díjszabásokat, a vidéken közlekedő au< ' 
buszjáratok részletes menetrendjeit, külföld 
csatlakozási adatokat, hazai utazási kedyezm«' 
nyekre vonatkozó ismertetést slb. E zöldben* 
tékn 1.— pengős menetrendkönyvecske- Mp 
ható minden könyvárusilóhelyen, dohánytöz, 
dékbén és az állomásokon. ■

— A szerencse forgandó! Sokezer eroJ*er,’öP.'
reng azon, hogyan léhetne kevés befektetés* 
nagy vagyonra szert lenni? Eközben figy^mJJ 
kivül hagyja azon lényt, hogy sokmíllló pew 
készpénzt nyertek már eddig a m. kir. osztMr 
sorsjátékon. De nyerni csak annak lehet, akin 
sorsjegye van. Ezért rendeljen ön I* még m* 
népszerű Benkö Bank (Budapest, Andrássy-m 
56) soiSjegyélből egy levelezőlapon sterenc**- 
sorsjegyet. Telefon: 28—6—47. . ._

— Rendelésekből visszamaradt finom fek«w 
férfiléllkabátok remek kivitelben 80 
kaphatók. „Vfrstnyszabóság", RottanblUaf'0

— Ág «J «ll, rilldburtWku Ír- pragfe M’»' 
ra>d megjelelt. Tártaim, 344 oldat. Körit i

megjel.nl
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Propaganda-árusítás!

L

- P

35-

nagyság, 7#.-

Megnagyobbodott osztályunkon a legnagyobb választékban 
találhatók mindennemű szalon- és modern mintája nagy 
szőnyegek, futók, összekötők, ágyelők, faliszőnyegek, padló
kárpitok, takarók, rotló- és matraccnyagok, bútorszövetek, 

függönyök, térítők stb. stb.

Torontáli szMek
garantált kési uHvésfl, tinta Kfe Kft 
trapjn nrfn'Wjhen, csodás |KltdU 
rálaéstékbaa, raadkivfll eleső ■ BS 
Ára aégysettnéteresként ... P •

IbOX'lU cm. nagynál; .. .’. P

Hőket niüss nsztalterlta.

| Valiéi orgaman szőnyegen, i n  I
I minden méretben és mintában. rend- All* I 
I^Jtlvi^oloHÓ^a^íiUttuil^^-Bééeranklflt P > V |

I
Postai megrendeléseket 10 pengőn falBII randalésnél 

költségmentesen szállítunk.

selyemfenyd, ticrzFa'mintákkal 
tl»yi6O cm natyaig...

OTflszosvfiszon
7U cui sse.ességben, métert.-.

Ptiáláktirnit 
(tbT^TTnöíeuÚi) 67 cm. teélea, 
e»ép ailatákhan. métere — P

KoRos lábtörlő
vagy bordó ízéin . ... . ......... ~ P

III Kohos rácsos lábtörlő. darabja .. . . . . . . . . . . .   ..._..
Bagtlntl függöny.

M wirny,"V'ílrapórle, nép mintákkal,
Igen Jó mosó ... ............ ... P

Rece függönykészlet
'a rzÁmv. l dmplria. a lecajabb mfaták- 
kel, feli ár vagy ekrU Kínban — _ _ P

Störlllgiiiw.
darán csipkéévé, IWXléO - ~ P

StOrfflggűnv.
'la ekrtt nü-y fehér cérsagrenadinból. gytk 
nyérüen hímezve év csipkésre, SfiOXlOO cm

Rockásettflinln,
’lftó cm. rzZ-los, niiu-re ... — ... — . P

líokett niflss mviaéiveté,
sclyointéanyemagy***dTasMZCtía _ P

Gobelin seilóniitvefő,
ranatTrlli tartó*-""-"-"-.. w. ... p

lg Karanánía pamlcgátwefő.
Múp’piirssa niimákk&i“T7**-““""T P

Kézzel vorcoti klott papion,
loli'.r vattával liltvö, bármely'szíofesa
AlHtévhan ._ .... _ P

Mfiselyem brokát paplan,
bótetiér vattával tilt ve, kézzel twttz 
gondos kivitelben ....... — — ... P

Kitűnő flanaHtokorl

Bnhira és pongyolára jó mosó
Mintázott cordbársony P 2.80, 3.00 
Bársonytlanell

A legnagyobb választék 
egyúttal a legkisebb 

árakat biztosítja!

Szőnyeg* és függöny-osztályunk 
nagymérvű ruagnntzyobbi tóéival kapcsolaton 

rendkívüli ajánlatunk:

2-90 

R 
po

fi.90 

ÍR 
Z5jo 

ZR
48-
15-

DmííSfiMJK
Rákóczl-ut 72-74

Kiváló Jó miniságtl férfi
Átmeneti kabát P 38. —, 48
Télikabát .... F 48.—, 88
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szixn iz- mozi
Forradalom a balettban

HusifilldreHet vonna# le az operaMzi táncosnő# gázsijából ás 
#<ftszáxötven pengővel emeli# Szalay Karola gázsiját, #ótszáz 
pengővel a lengyel baiettmesterát — Sérelme# az operafiázi 

aj szerződése# #örill
A színház, nz Opera az egyéni kiválósá

gok fejlődésének tere. Éppen ezért érthető 
az Operaház intézkedése, amely az általá
nos leépítési tendencia ellenére jutalmazza 
az érdemeket és gázsit emel.

Nem tévedés : nem építettek le, hanem 
ellenkezőleg: gázsit emeltek. A balett ebben 
pedig nagy sérelmét látja. Valóságos palota
forradalom van a balettban, ahol szőke
barna leányfejek összebújva „konspirálnak". 
Kiderült ugyanis, hogy

míg ■ balett tagjainak 1 pengő 40 fillé
res frlléptIdljalt 1 pengő 20 fillérre
mérsékelte ■ mindenható szanálás, ad
dig a balett favorizált kedvencének, 
Szalay Karolának gázsiját havonta két

százötven pengővel emelték 
mindenféle hivatalos rendelet ellenére. De 
ezt a kedves és kitűnő táncosnőnek még 
elnézték volna, de hogy az ö rovásukra egy 
lengyel balettmestert hozzanak óriási gázsi
val, az már túlmegy a lecsillapodott operis- 
ták érzékenységének és teherbírásának ha
tárain. Chiplanszky balettmester fizetése 
ugyanis pontosan kétszáz pengővel több ha
vonta, mint amennyi a most nyugdíjba kül
dött Brada Ede gázsija volt. Az Operában . 
nagy felháborodással tárgyalják ezt a lényt, |

MÁTÓL
A HERCEGNŐ ADJUTÁNSA
WILLY l'RITSCH és NAGY KATÓ C A FITOL ■BÁN

Beregi Oszkár a Theater an dér 
Wíenhez szerződött

Operettrevüben fog játszani a kitűnő drámai művész
Rossz világ jár manapság a drámai szí

nész-egyéniségekre. Kénytelenek feladni ed
digi rezerváltságukut és olyan szerepkört 
vállalni, amely egyéniségükkel semmiképpen 
sem kvadrál. Az elhunyt Hegedűs Gyula pél
dául kénytelen volt évek óta operettben, 
legutóbb pedig kabaréban fellépni, hogy ke
nyerét megkeresse, de igy is szegénységben 
hagyta özvegyét. Varsányi Irén évek óta nem 
jászik, de felsorolhatunk még egy sereg 
művészt, akik közé Beregi Oszkár is tarto
zik. A kitűnő művész például legutóbb a 
Ligetben lépett fel olcsó, népszerű előadá
sokon és nem tudott megfelelő pozícióban

UJ
világvárosi nagy műsor

12 ui kUlfö'di attrakció

Royal Orfeumban
Mi lesz a Városi Színházzal?

Ábrányi nem adta be még a pályázatát, de reméli, hogy 
megkapja a színházat — Ferenczy Károly tovább próbál 

és október 15-én nyitni akar
A főváros illetékes fóruma hétfőn vagy csü

törtökön hozza incg végleges döntését u Vá
rosi Szinház bérletének már régóta kínosan 
húzódó ügyében. Ez a színházi magánvállal
kozás. amely a fővárostól a mai nehéz gazda
sági helyzetben nagyösszegü szubvenciót hu?, 
állandó anyagi bajok közölt bukdácsol. Itt van 
az ideje, hogv rendel teremtsenek ebben a 
kérdésben és minden protekciótól és össze-

vígszínház
Szombaton, október 10-én

•Itt axör s

II gyógyszerész nr
Vígjáték három felvonásban.
Irta Laurcnt Dolliét.
Fordító ta Harsány* Zsolt

Eőszoreplők:
Góth Sándor, Góthné Kértés* 
Ella, Sulyok Mária, Töras Jenő, 

Hajnal Gábor, Jávor Pál, 
Makláry Zoltán.

As első előadások jegyeit mér árusítják 

amelyet szembeállítanak Szende Ferenc 
esetével. A kitűnő énekes 3600 pengős gázsi
ját ugyanis 1200 pengőre redukálta le a 
költségvetés erőszaka.

De ezenkívül más kirívó eseteket is tár
gyalnak az operisták. így például

Tihanyi Vilmának 2400 pengős gázsija 
helyett csak 000 pengőt ajánlott fel Kád

nál igazgató.
De még ennél is fájóbb Ney Bernét magán
énekes gázsiredukciója. Ennek a kitűnő 
énekesnek, akire nagy szerepeket bíznak, 
eddig kétszáz pengő volt a havi gázsija, 
ezentúl százötven pengő lesz. Roubal Vil
mosnak, az Opera régi karigazgatójának 
1400 pengős gázsijából 700 pengő lett. To
ronyi Gyulának ötszáz pengőjéből kétszáz 
pengő lett és az Operaház régi, érdemes 
karmesterének, Pető Imrének havi fizetését 
500 pengőről szintén 200 pengőre redukál
ták.

Dehát vannak személyi kivételek is és 
az Operaházban nem érvényesül teljesen a 
falanszter-rendszer a flzelésleszállitásban. 
Legalább is a balettban nem, ahol a kis- 
c.riszlenciáju ballerinák húsz filléreiből fize
tik ki egy másik ballerina — mindenesetre 
jogos — fizetésemelését. (S. Z.)

elhelyezkedni valamely komoly pesti szín
háznál.

Ezeket azért találjuk érdekesnek meg
említeni, mert Bécsből érkezik annak a 
Ilire, hogy Beregi Oszkárt a Theater an dér 
Wien szerződtette ötven estére, még pedig 
operettrevüben való fellépésre. Beregi meg
kapta már az első szerepét,

a Három muskétás kardinálisát fogja 
játszani Béesben.

A női főszerepet, amelyet nálunk Péchy Er
zsi játszott, Rosl Berndt, a híres német pri
madonna játssza.

köt(éléstől mentesen intézzék cl a színház 
nyitásának, vagy zárvalartásának sorsát. Egye
lőre három alternatíva között választ a fő
város Illetékes fóruma, illetve

három részre szakadt a Városi Színházra
vonatkozó vélemény.

A városháziak egyrésze ugyanis tekintet nél
kül u színházhoz kötött cxisztenciák sorsára, 

a szubvenció teljes megvonását követeli 
a Városi Szinház bérlőjétől. Amennyiben 
ilyen feltételek mellett bérlő jelentkezne, ak
kor kiadják a színházat, ha nem, akkor zárva- 
tartja.

Nagy pártja van azonban
FERENCZY KÁROLYNAK,

aki a Hétfői .Vop/ő-nak adott kijelentése sze
rint már rendelkezik azokkal nz anyagi erők
kel, amelyek szerződéséi a következő évekre 
biztosítják.

— Nem igaz az — mondotta — hogy be
szüntettem a próbákat. A magánszereplők to
vább próbálnak, az október 15-lkl nyitásra a 
plakátokat is kinyomatlan s várom a hétfői 
hivatalos kommünikét, hogy ezeket kirngasz- 
tnssam. A szinház az én bérletem, azt tőlein
elvenni nem lehet. Az utóbbi napokban elter
jedt annak a híre, hogy Ábrányi Emil, akivel 
én karmesteri pozícióval kapcsolatban tár 
gynllam, megpályázta a színház bérletét. Jól 
tudom, hogy most is honnan fuj a szél. Töb
bel az ügyről egyelőre nem akarok mondani.

zsoldos e'őkésxh potpirt 
kAseriaUnlM marAn- 
viuirAkra. IMRMd 
ff, YU, pvh^-o. 84

Beszélgettünk
ÁBRÁNYI EMILLEL

is, aki 1919-ben és 1920-ban az Operaház 
igazgatója volt, 1921-töl 1925-ig pedig a Vá
rosi Színházat vezette.

— Egyelőre nem adtam be még pályáza
tomat a Városi Színház bérletére, 

mint ezt több helyen olvastam. Annál kevésbé 
adhattam be pályázatomat, mert a Városi
Szinházru vonatkozó pályázati hirdetmény
még meg sem jelent és a városnak először 
Ferenczy Károllyal kell tisztázni bérleti szer
ződése ügyét. Én csak egyes fővárosi funk
cionáriusokkal, tanácstagokkal beszéltem és 
nekik föltártam azt, hogy kellő anyagi erőm 
és garanciám van arra, hogy a színházat a 
mai rossz gazdasági viszonyok között is sike
resen vezethetném. Művészi elgondolásom 
mellett az lenne a tervem, hogy az Operaház 
magas helyárai által kiszorult operai közön
ségnek olcsó és nívós operaelőadásokat pro
dukáljak.

Premier után
AZ ÁLLAMÜGYÉSZ. Az Uj Szinház hételeji 

bemutatója különösen a bírói és jogászi kar
ban okozott nagy feltűnést. A törvényszéki 
tanácselnökök, ügyészek, kiváló kriminalisták 
töltik meg naponta az Uj Szinház nézőterét és 
tapasztalható nagy érdeklődéssel figyelik a 
mesterien felépített darab előadásait. A darab 
különben is érdekes pszichológiai és jogi ex
perimentum. A kérlelhetetlen vádlónak bele
élni magát a sokszor ártatlanul gyanúsított 
gondolat- és érzésvilágába, ezúttal nemcsak a 
bírónak, a jogásznak és pszichológusnak, ha
nem a közönségnek is érdekes. Kellemes fel
tűnést keltett a női főszerepben a szépen be
szélő Eőry Erzsi finom és egyszerű eszközök
kel teljesített alakítása, Zátony Kálmán és 
Lengyel Vilmos mesteri párviadala, Baráti Jó
zsef kitűnő orvosfigurája (övé a rendezés ér
deme is) és a kisebb szerepekben Bacsányi 
Paula, Simon Zsuzsi és Boray Lajos.

csü-

Filmpremierek
Egyre nagyobb tért hódit a 

hétfői filmpremier-nap.
Tavaly az egyes filmszínházak, amelyek a 
törtök, péntek, szombati túlzsúfolt filmcsemé- 
nyektöl menekülni óhajtván, a hétfői premier
napot vezették be. Ezek a filmszínházak sta
tisztikájukban megállapították, hogy a hétföi- 
premier tartása ugy anyagilag, mint a közös
ség szempontjából a legrentábilisabb. A hét kez
dete a legalkalmasabb az uj és nagy fllmszen- 
zációk kihozására. Éppen ezért most négy nagy 
és előkelő filmszínház tart a hét elején pre
miert. Az első a Décsi-mozi, amely a szezon 
kzedete óla hétfőn tartja nagy slágereinek be
mutatóját. Ez alkalommal a „nagyorru" Sieg- 
fried Arno legmulatságosabb és legvidámabb 
filmjét, a

„SZTRÁJKOL A GÓLYA** című filmet 
hozza ki. Siegfried Arno régi ismerőse a pesti 
közönségnek, hiszen az Anny Ondra-filmekben 
mindig rajta kacagtunk az ördöngös Ügyes
ségű, bűbájos primadonna oldalún. Siegfried 
Arno most nem Annv Ondrával, hanem egy 
másik nagyszerű vígjáték-primadonnával, Ursula 
Grabley-el társult. Hogy kelten mit csinálnak, 
azt nehéz lenne elmondani egy beszámoló kere
tében. Tény az. hogy a sajtóbemutató közön
sége állandó kacagás közepette, nyiltszini tap
sokkal kisérte a nagyszerű film minden egyes 
jelenetét. Külön érdekessége még ennek a film
nek. hogy a filmbohózatot Nóll Károly Irta, aki 
a Décsi-filmszinhízbun már a Nyitott ablakkal 
és a Garnizon réme cimü filmjével is megkacag
tatta a közönséget. A Décsl uj filmjének óriási 
sikere lesz!

„TABU"
a elme annak a Paramounl-filmóriásnak, ame
lyet keddtől kezdve három nagy filmszínhá
zunk, a Kamara, Ufa, Corvin tűzött műsorára. 
Ez nem is film, hanem költemény filmszalagon, 
amely az emberi paradicsomban, n déltengeri 
szigetek egyikén játszódik le. Főszereplői nem 
hivatásos színészek, hanem ennek a félvad, de 
csodálatosan szép emberfajtának kiválasztott
jai. A polinéziai szigetekre utazott Murnau, a 
nemrégen tragikusan elhunyt nagy filmrendező, 
aki itt készítette el utolsó filmjét. A Tabu, « 
a törzs szent szüze, akihez hozzányúlni halálos 
veszélyt jelent bárkire nézve. A Tabu, ez a gyö
nyörű polinéziai lány szerelmes lesz és meg
szökik választottjával. Eddig ar édes, a paradi
csomi gondtalanság filmjét néztük, ettől a pil
lanattól kezdve pedig a legrejtelmesebb dróma 
tanul leszünk. Közben felvonul előttünk a dél
tengeri szigetek minden pompája, a leírhatatlan 
érdekességül emberfajta élete, lúncai, munkája 
és küzdelme. Ez a film valósággal megújhodása 
a filmművészetnek.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉRÓL
nem egy filmet készítetlek már és a mayer- 
lingi tragédia nem egy regényíró és drámaíró 
fantáziáját mozgatta meg. De soha annyira 
még nem vetítették elénk a Habsburg! pompa, 
a királyi pár és a történelmi alakok, idők ké-

Premier ma a corsOomi

HERCEGIÉ J1IEKSZEIE
Lawronce Tlbbett és Grace 
Mórra pazar filmoperettje.

a rodíus nagy sikerei

pét, mint abban a filmben, amelyet Erzsébet 
királyné elmen készítettek és amelyet csütör
tökön mutat be a Royal Apolló. Ez a film, 
amely a iegplauzibilisebb módon oldja meg a 
mayerlingl tragédia rejtélyét, végigvonul Er
zsébet királyné regényes házasságától kezdve 
a békeévek pazar udvari pompáján keresztül, 
a nagy királyi család életének minden ismert 
és ismeretlen mozzanatán. Erzsébet királyné 

e alakja soha jobb meszemélyesitőt, mint Lil 
Dagover, nem kapott még. A Royal Apolló 
meghívta a pesti premierre Lil Dagovert, de a 
gyönyörű művésznő Amerikába utazik e héten 
filmezni és igy csak táviratban köszönte meg 
a szinház figyelmét. I. Ferenc Józsefet Paul 
Ottó, a legremekebb Reinhardt-szinész jálsz- 
sza, Vecsera Máriát Charlotte Ander és Rudolf 
trónörököst pedig Eckehardt Haren alakítja 
pompásan.

SZÍNHÁZI NAPI )
Myugdijmérséklést határozott el az Orszá- 

gos Szinészegyesület nyugdíjintézete, 
tehet az az intézmény, amelynek tagjai 
most is a legnagyobb nélkülözések között 
tengődtek. A Magyar Nyugdíjas Színészek 
Egyesülete éppen ezért a legerélyesebb har
cot indította az indokolatlan nyugdijleszál- 
litás ellen és tájékoztatóul közük a Hétfői 
Naplóval, hogy a nyugdijegyesület csak 13 
—20 százalékát tudja fizetni a rendes nyug
díjnak és ez számban kifejezve havi 8 pen
gőtől 60 pengőig terjed. De a hatvan pengős 
összeget is csak három-négy tag „élvezi", 
igy Hegedűs Gyula is jövőre ebbe a 
kategóriába tartozott volna. Ha még ezt a 
nyomorúságos nyugdijat is redukálni akar
ják, akkor már csak az éhhalál jöhet 
— közlik velünk a vidéki színészekből álló 
nyugdíjas színészek egyesülete.

Szinészdeputácló Ernszt Sándor miniszternél
— cimen beszámoltunk arról, hogy vitát 

Garamszeghy Sándor öttagú küldöttség élén 
kérte Ernszt minisztert a gázsiredukciós ren< 
delet néhány sérelmes pontjának megváltót* 
tatására. Garamszeghy Sándor most levelet irt 
a Hétfői Naplónak és kijelenti, hogy a küldött- 
ségjárás nem az ő magánakciója volt, ahogy 
egyesek annak tekintették, hanem a Nemzeti 
Szinház tagjainak zöme bízta rá ezt a feladatot.

— Én, igenis — írja a Nemzeti Szinház mű
vészeinek és munkásainak nevében jelentem 

■ meg a kultuszminiszternél és rámutattam arra 
az óriási sérelemre, mely a nemzetiszlnházia- 
kát érte akkor, mikor gyermekeink iskolázta
tására beosztott családi pótlékot megvonták és 
lakbérünket is tizenötszázalékos levonásra ítél
ték. E rendelet hibáinak orvoslását kértük a 
minisztertől és kérjük most is kérelmünk telje
sítését. Hogy a küldöttségjárás nem volt med
dő. mulatja az a tény, hogy a miniszter úr 
bölcs belátással máris visszajuttatta munká
sainknak a családi pótlékot. Ugyanezt a vissza
térítést és lakbérünknek százaléklevonástól való 
mentesítését várja a müvészszemélyzet l», 
A Főz Film Corporation mcgfllmesitette

Hollywoodban Molnár Ferenc világsikert 
elért külvárosi legendáját, a Liliomot, mely 
október második felében kerül bemutatásra 
Budapesten. Molnár Ferenc a filmgyárral olyan 
megállapodást kötött, hogy a budapesti premier 
bevétele felett Ő rendelkezik. Értesüléseink sze
rint a világhírű iró a bemutató bevételét az Új
ságírók Szanatórium Egyesületének ajánlotta 
fel. A Főz filmgyár pedig a film jövedelméből 
részesíteni kívánja Hegedűs Gyula özvegyét. 
Tudvalevőleg Hegedűs Gyula volt a Liliom 
kreálója ezelőtt 23 évvel.

Premier lesz a héten a Terézkörutl Szinpa1 
dón, ahol áttérnek a hosszabb lélegzetű 

bohózatok előadására.' Vadnai Lászlóval, a ki
tűnő humoristával társult Szűcs Nándor, az is
mert kitűnő hirlapiró és közösen egy ötképes 
bohózatot irtak „Nyugatinál a helyzet változat
lan" címmel. Ebben a kis darabban a szinház 
hírhedt Hacsekje bevonult katonának és végig
csinálja a világháborút. Természetesen a rend 
kivül ötletes és humoros helyzetek kergetik 
egymást.
l\Tagyon régen nem láttunk olyan kitűnő és 

minden tekintetében szórakoztató műsort 
a Royal Orfeumban, mint most. Az októberi mű
sor a főszezon legnagyobb slágereit hozza, 
olyan bőkezűséggel, amely szinte szokatlan eb
ben a: olcsó helyáru színházban. .4 három 
Westergard, a hat Fatudi és a See-Hee kínai 
csopori, Adaga <t Partner pompás akrobatikus 
táncai és Crocett humoros zsonglőr, az artista 
műsor fénypontjai, mig a magyar részben 
óriási sikert aratott ismét e színpadra vissza
tért Kende Mária (mikor viszik el nagy szerző
déssel a drámai színházak?) és Radó Sundot 
pompás kupiéival.

Perzsaszűnveg
antiKbutor

A műtárgyak
alkalmi vételekből

mriHmiT
(IU. STERNBBRG K. J.)
Dob- és Kazinczy-üt rák sarkán. Tel.: 4CS-68 és 4M-R

I.T.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
A válogatott amatcrcsapat győzött 

Románia ellen
Magyarország - Románia 4:0 (2:0)

Kél vereség után harmadszor állt ki amatőr 
válogatott csapatunk az Amatőr Európai Ku
páért. A román amatőr válogatott csapat volt 
ellenfele, amely a csehek fölött aratott 4 1 ará
nyú győzelmével igen veszélyes együttesnek 
Ígérkezett. A román csapat néni váltotta be tel
jes mértékben a várakozást, jóllehet

as első félidőben szél ellen játszva, stílu
sosabban mozgott, mint a formán alul lévő 
belső trióval rendelkező magyar együttes.

’A //• félidőre azután a román csapat meglepe
tésszerűen összeroppant s a magyarok biztos, 
fölényes győzelmet arattak.

A magyar csapat Szűcs II vei a cenierhalfban

kezdett és már az 5. percben a kitűnő Deutseli 
a kiugró kapus mellett bombagólt rúgott (1:0). 
További magyar támadásokat a .tehetetlen bel
sők rontottak el. A 20. percben Deutseli egyéni 
játékából esett a második gól (2:0).

Szünet után sokan a román csapat góljait 
várják, ehelyett a 17-ik percben Albu ön
gólt vét és megpecsételi a meccs sorsát (3.-0). 
Váltakozó támadások után a 23. percben ujabb 
gól esett Szaniszló lövéséből. (4:0).

A román csapat a visszaeső magyar tizen
eggyel szemben most sorozatos támadásokat ve
zet, de gólképlclen csatárai miatt nem tud 
eredményes lenni.

ciókkal próbálkozott, ahelyett, hogy összjátékra 
törekedett volna. Mégis a 12. percben Seper 
révén

sikerült a szombathelyieknek megsaerernl 
a vezető gólt.

Szünetig alig élvezhető csapkodó játékkal un
tatta a közönséget mindkét csapat.

A második félidőben a budaiak erősen szo
rongatták a Sabaria kapuját s

Kárpáti I. már a 4. percben kiegyenlített
A játék ettől kezdve mindjobban ellaposodott 
s inkább a mezőnyben folyt. A két gólképtelen

csatársor alig tudott veszéyea helyzetet terem
teni. A 25. percben Kovács I. „hazaadását* 
Vargha kapna, a közönség legnagyobb megrö
könyödésére, kapujába engedte.

öngól! (2:1).
A Sabariának alkalma lett volna még szekálta 
is kiegyenliteni, amennyiben a 39. percben Biró 
Sándor biró a budaiak egy szabálytalanságáért 
lt-est Ítélt, óm Stubán a kapu mellé lőtte a 
büntetőt. Unalmas mezőnyjátékkal ért végét a 
meccs, mely Szombathely lelkes sportközönsé
gét egy ujabb reményétől fosztotta meg. A 
meccset kétezer főnyi közönség nézte végig.

Egy évi szünet után újból miskolci pontokat vitt haza a Bocskay
Bocskay - Attila 3:1 (2:0)

Bajnoki mérkőzések a „szövetségi napon"
A három válogatott mérkőzésen kivül 

három első ligabajnoki mérkőzés is szere
pelt a programon. Mindhárom mérkőzést 
vidéken: Miskolcon, Szombathelyen és Ka-^ 
posoárott játszották le. A Bocskay régi rivá
lisát annak saját otthonában sikerült le
győznie s győzelmével a bajnoki tabellán az 
előkelő harmadik helyet foglalta el, az Uj* 
pást és Ferencváros mögött. Hasonlóan na
gyot lendített magán a Somogy csapnia, 
amely a kispestieket fosztotta meg a két 
ponttól s a 9-ik helvről a 6-ikra ugrott fel. 
Érdekes, hogy csak gyengébb gólaránya 
miatt van a Hungária mögött. A lista végén 
kullogó budaiak és szombathelyiek találko
zása minden különösebb drámai jelenetek 
nélkül, az igen gyenge Sabaria vereségével 
végződött. A budaiak a nyolcadik helyet 
okkupálták maguknak, megelőzve az Attilát, 
a fii. kerületieket és a Vasast.

A ligabajnokság állása 
a következő:

7. Kispest 3 7 :8
8. Budai 11. 3 6 : 12
0. Attila 3 4 :10

10. III. kerület 2 4 :8
11. Vasas 2 4 :9
12. Sabaria — 3 :8

Pontok Gólarány
1. Újpest 6 14 :2
2. Ferencváros 6 20:4
3. Bocskay 6 0:9
4. Nemzeti 5 6:6
S. Hungária • .. 4 7 :5
6. Sbmogy 4 5:7

A két gyenge csapat között 
a szerencsésebb győzött 
Budai 11—Sabaria 2:1 (1:0)

Szombathely, október 4.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 

tésc.) Szokatlan izgalommal várta Szombathely 
sporttársadalma ezt a mérkőzést, mert ettől 
remélték, hogy a szombathelyi együttes végre 
elkerül az utolsó helyről. Azonban a közönség
nek ez az óhajtása nem teljesült, mert a két 
gyenge formában levő rossz csapat közül mégis 
csak az energikusnbb csatárjátékot mulató 
budaiak voltak viszonylag jobbak s megérde
melten győztek. Ám a meccs megnyerése a Sa- 
báriának is állt, azonban

egy öngóllal s egy kapu mellé helyezett 
ll-esscl átengedték a győzelmet 

s vele együtt a sokat jelentő értékes két pontot 
a vendégcsapatnak.

A mérkőzés Sabaria támadásaival kezdődőit, 
ám a széltől támogatott helyi csapat játékán 
már az első pereikben meglátszott a széteselt- 
ség. ugyanis az öt csatár teljesen egyéni ak

Miskolc, október 4.
C.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tésc.) Négyezer főnyi rekordközönség mellett 
játszotta le a két vidéki csapat bajnoki mérkő
zését, amelyet nem a Bocskay nagyobb telje
sítménye döntött cl, hanem a miskolci csapat 
gyengesége. Bár az Attila az első félidőben 
állandóan támadott, a kapu előtti határozottság 
mégis a debreceni csapat javára döntötte el a 
játékot. A Bocskay ugyanis az első félidőben 
mindössze kétszer jutott nz Attila kapujáig, de 
mind a két akcióból gól lelt. A 15. percben 

Mátéfi szerezte meg a 
vezclőgólt, amelyre a 32. 
percben Teleki duplá
zott rá.

A második félidő szin
tén miskolci fölényt mU-' 
Kitolt és Rudas már az 
első percben 2:f-re jaoltja 
az eredményt. A kiegyen
lítés azonban nem si
került, sőt a mérkőzés 
végén Mátéfi tr kifutó 
Szemző mellett berúgta a 
Bocskay harmadik gólját 
A debreceni csapatból 
a csatársor, az Attilában

a védelem végzett _kitünő teljesítményt.

A Somogy nem respektálta 
a Vasasokat verő Kispestet 

Somogy— Kispest 2:1 (1:0)
Kaposvár, október 4.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonfelen- 
tésc.) Kaposvárott alapos respektussal fogadták 
a Vasasok ellen 5.0-ás győzelmei aratott Kis
pest csapatát, bár a Somogy pec.hszériája már 
a mull héten megszakadt, a budaiak ellen ara
tott váratlan győzelemmel. A két lelkes és jó 
kvalitású együttes ségig élvezetes és helyenként 
magas nívójú játékot mutatott az alig ezer

Mátéfi

Jakube

főnyi közönségnek. A Somogy fedezefsorának 
és csatárainak jobb játéka következtében a 
mérkőzés nagy részében fölényben volt és 
megérdemelten döntötte el a meccset a maga 
javára.

A kaposváriak eztel a győzelemmel hómra 
Időre elkerülték a veszélyes zónát, 

sőt pillanatnyilag előkelő helyezési vívtak ki 
vele maguknak. Kispest csapata nem játszott 
Jobban mint a Vasasok 
ellen, azonban lelkesebb 
és minden részében erő
sebb ellenfélre akadt. 
Rozgonyi, Tőrös és Ka
nyar vált ki a kispesti 
együttesből játékával.

A kispesti csapat ját
szott első félidőben szél 
ellen ennek ellenére a 
Somogy ragadta magához 
azonnal a kezdeménye
zést. Tunyogi, majd Ga
lambos veszélyes lövései kerüllek egymásután 
kapu mellé. Majd Gébért bíró a 24. percben 
Péter gólját annullálla lesállás cimén. Egy perc 
múlva azonhun

Jakabé Mazöklette Cslzyt, aki Dénes feje 
fölött belőtte a Somogy vezető gólját (1:0).

A helyi csapat fölényével végződött a félidő.
Szünet után a szél ellen játszó Somogy to

vábbra is fölényben maradt s már az ő. perc
ben az ügyesen kifutó

Jakube révén ujabb gólhoz Jut (2:0). 
Kispest ekkor fokozta a tempót és a 12. perc
ben

Steiner éles szögből szép narkós góllal Ja
vított ax eredményen (2:1).

■ Ezután mindkét csapat kivette a részét a tá- " 
itiadásokból, azonban a hullámzó és váltakozó 
játék mitiem változtatott az eredményen.

Raggambi beállította a 100 méteres rekordot
Az eperjesi Stanislay — harmadik

A BEAC és a TFSC kétnapos nemzetközi at
létikai versenyének befejező részét vasárnap 
délután bonyolították le a BEAC Lágymányos- 
üli pályáján. A jövő vasárnapi magyar-osztrák 
válogatott mérkőzésre va
ló tekintettel vezető atlé
táink igen nagy számban 
vettek részt a versenyen, 
amelynek külföldi ven
dége: Sztaniszlai, az eper
jesi magasugró volt. , A 
verseny hideg, kcllemét- 
len szeles időben folyt le, 
viszont néhány verseny
számban, Igv a 100 m-es 
síkfutásban és a távolug- 
rásbnn az erős hátszél 
nagyban hozzájárult az 
eredmények kialukulásáhox.

A 100 m-es síkfutásban Raggambi beállí
totta a magyar rekordot.

Részletes eredmények a következők:

Raggambi

fii) m gátfutás: 1. Jávor MTK 18.1 mp. — 
100 m síkfutás.- 1. Raggambi BBTE 106 mp. 
(Országps rekord beállítva ) 2. Gyenes MTK
10.8 mp., 3. Kovács BBTE 10 9 mp. Pakut sz 
indító három kiugrás miatt kiállította. — Ma
gasugrás: 1. Késmárky 180 cm, 2. Kerkovics 
BBTE 174 cm, 3. Sztaniszlai (Eperjes) 174 cm. 
400 m síkfutás: 1. Sugár UTE 53 mp, 2. Sugár 
MTK 54.4 mp, 3. Antal MTK 55 mp. — Sulydö- 
hás: 1. Kiss MOVE—OTE 13.07 in, 2. Kulitzy 
TESC 12.58 m, 3. Csercnyey BBTE 12.32 m. — 
Távol ugrás: 1. Balogh Lajos MAFC 719 cm, 2. 
Szabó UTE 713 cm. 3. Pauliny TFSC 676 cm. 
1500 ni 1. Govrik BEAC 4 p 15.4 mp. 2. Gomola 
Törekvés 4 p 17.8 mp, 3. Szabó MAC 4 p 19.2 
mp. — Diszkoszvetés: 1. Donogán BTC 46.64 m, 
2. Kulitzy TFSC 43.01 ni, 3. Bácsalmásy TFSC 
42.94 m. — 4X100 m staféta B) osztályú egye
sületek számárat 1. TFSC 3 p 40.8 mp, 2. BEAC 
3 p 41 mp, 3. FTC A) 3 p 48.2 mp. — 4X400 m 
staféta C) osztályú egyesületek részére: 1. Tö
rekvés 3 p 39.8 mp, 2. Beszkárt 3 p 41.4 mp, 3. 
ESC 3 p 42 mp.

A „Csikók" fölényes győzelmet 
arattak a délnyugati kerület 

amatőrjei fölött
„Csikók" Délnyugati amatór 

válogatott 4:1 (1:0)

Pécs, október 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) A „Csikói'' pécsi bemutatkozása teljes 
mértékben sikerült, amennyiben a lelkes, de 
még gyengébb játékkulturával rendelkező ama
tőröket biztosan győzték le. A mérkőzést köl
csönös üdvöxléa éa xészlócacre előzte meg. A 
játék első periódusában a nagy lendülettel tá
madó amatőröket látjuk inkább frontban, de 
a puha belső csatárok nem sok veszélyt jelen
tenek Háda kapujára. Az amatőrök fölénye 
mellett a profik húzásai átgondol tablók, s cin
nek eredménye a Fény, 
vési által a 36. percben 
rúgott gól. Szünet után 
megváltozott a játék ké
pe s a „Csikók" veszik ót 
Irányítást, aminek ered
ményeként Toldi, majd 
Stanczl góljával fölénye
sen vezetnek. Ezután si
kerül Horváthnak az 
amatőrök egyetlen gól
ját elérni, amire Cseh II 
a profik részéről vála
szol. A győztes „Csikók" csapatában Háda, Sza

lag, Toldi és Fenyvesi játéka keltett figyelmet, 
az amatőröknél Horváth, Biró és Csörsz neve 
említhető,

Re járjon Milán

Toldi.

mér 40^-P.-4rt k4«wttfln» 
mérték ntán 6 113n y f 
Átmeneti- és télIkahélőt

■I valódi anfol szövetből 00.- P.-ért Andréwy-ut 5fl Q| 

vmtéstolesónvállainnk SzahOlnaroMH Szöwm
Ax evezősök bucsuversenye

A Hungária, Nemzett és Neptun evezősei va
sárnap délelőtt a margitszigeti Dunaágban jól 
sikerült klubközi evezösversenyt rendeztek, 
mely egyúttal az évad utolsó dunai versenye 
volt. Az eredmények n következők:

Négycvetős verseny kormányossal: 1. Sirslch— 
Ltedemann—-Godai—Szendey Béla négyese. Kor
mányos: Barin.

StkifJverseny: 1. Kauser Árpád (Hungária). 
2. Rumpclesz (Nemzeti).

Nyolceuezős verseny kormányossal: 1. Szigeti 
Oömöry, Watton, DIcsőfTy, Simacsck, Blazsejov- 
szky, Knoblauch,. I.afranko, vezérevezös: Pfle 
ger.

A verseny után Sós Károly nyug, honvédelmi 
miniszter, a Hungária elnöke tartott lelkesítő 
beszédet a versenyzőkhöz, végül WOnschcr Fri
gyes dr., a Hungária igazgatója kiosztotta ■ 
győzteseknek a verseny dijait: szép és értéket 
ezüst cigarettatárcákat.

MIMII. C8S8ZIÖI Sül. 
lMaldnytfeebben folyósít: HÓNAI, V., 
Vilmos császór-ut 02. hón-tói hatig.
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JEgy kis futballmatematika a nagy 
meccsről

, Hallatlan Izgalmak után túljutottunk egy 
nehéz állomáson. Az újabb döntetlen ered
mény megtartotta pozíciónkat vezetö-

gólt a javából. Éa bemutatjuk a hagy nap 
statisztikáját. Mindkettő alkalmas anra, hogy 
egondolkozzunk rajta. Ezen a futballmate- 
matikán dől el végeredményben minden. 
Főleg az Európa-Kupa, amelyben 
— vezetünk.

A
Magyarország 
Ausztria

ezt viszont Kármán egalizálta.
A fi. félidőben a magyar csapat állandó fö

lénnyel játszott, azonban a csapatból kiütköz
tek az Össze nem szókottság jelei s igy az 
osztrákok tartani tudták az eredményt. Csak a 
34. percben Tánezos egyént lefutása s védhe
tett™ éles lövése szerezte meg a magyar csa
patnak a győzelmet.

egyelőre

stattsztikájai
146:136 
136:146

asctrwtiU

Kapa íUmi

Gólarány

helyen s most már némileg nyugodtabban 
nézhetünk a továbbiak elé.

A nagy mérkőzés sok értékes tanulsággal 
is szolgáli. Az alábbiakban bemutatunk kél

4 remek bécsi Iskola okot húzása
G«chu>etdl magára szívja a magyar védelmet, 
kiadja a labdát Zischeknek, éppen lábra s a 
gól védhetetleniil fúródik a Karokba. Egyen

lítettek a: osztrákok. 1:1.

As Európai
kővetkező:

Jugoszlávia futballcsapata 
kikapott a Ealkán-fátékokon

Szófia, október 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

tése.) A Balkán-játékok keretében vasárnap ját
szották le Bulgária—Jugoszlávia válogatott mér
kőzését, melyet a bolgárok 3:2 (0:2) arányban 
nyertek meg. A Balkán-játékok során Jugoszlá
viának ez már a második veresége, amennyiben 
csütörtökön a törököktől szenvedett váratlan 
2.0 arányú vereséget. A jugoszláv csapat gyen
gén volt összeállítva, de így is mindent megtelt 
a jó szereplés érdekében .azonban a csapat nem 
volt állóképes. Iváncslcs Mihály mindkét fél 
teljes megelégedésére vezette a mérkőzést.

3xr?:lia|IIÖtt
az általam Készített kerékpárral nyerték meg! 
Gyártok túra és luxuakerékpárokat 
. ámoga suk a magyar kisipart! Vegyen On is

V elvért -kerék p ár t
Budapest VII. kerület Rottenbiller-ulca 56

X a magyar kerékpáros hegyibajnokság elő
futamai. A Budai Kerékpár Egyesület vasárnap 
az Istenhegyi-uton 3.5 km-es szakaszon rendezte 
Magyarország kerékpáros hegyibajnokságának 
előfutamait. A versenyen 130-an indultak, öt 
előfutamba osztva. Az egyes előfutamok győz
tesei a kővetkezők: Mikó (BESzKRT) 11 p. 18 
mp, Németh (BSE) 1G p. 27 mp, Neubauer 
(Postás) 10 33 mp. Orbán (Törekvés) 10 p.
62 mp, Kaczián (PSC) 10.03 mp, Kaczián fu- 
tolta a nap legjobb idejét.

X Atlétikai tömegversenyt rendezett a KAOE. 
A KAOE vasárnap délelőtt nagyszabású atléti
kai tömegversenyt rendezett Soroksári-uti sport
telepén. A versenyen igen sok atléta indult. Az 
egyes számokban előfutamok, elő- és közép
döntők után került sor a döntésre. A verseny 
eredményei a következők: 103 m síkfutás: (46 
induló) 1. Ónodi 11.8 mp; 400 m síkfutás: (27 
indúló) 1. Ónodi 56.8 mp; 1500 m síkfutás: (26 
induló) 1. Gezárd 4 p 436 mp; Sulydobás: (11 
induló) 1. Schwarz 10 m 84 cm; Diszkoszvetés: 
(16 induló) 1. Nickly 30 m 27 cm.

X A leventék uszóbajnokságaL Az első test- 
nevelési kerület vasárnap este rendezte a Mar
gitszigeti fedettuszodában a levente uszóbajnok- 
Ságokat. Az uj bajnokok a következők: Í00 m 
gyorSuszás: Brchm, Budapest 1:07 mp. — 100 
ni mellúszás: Lantos, Budapest 1:22.2 mp. — 
100 m hátuszás: Bozsi, Ujpfcst 1625.2 mp. — 
400 ni gyorsuszás: Gyói, Budapest 5:41.4 mp. — 
4X/00 m gyorsuszó-ptaféta: 1. Budapest csa
pata 5:30 mp. — 3X66 és */» m vegyes staféta
bajnokság: Budapest csapata 2:28 mp.

X A Pécs-Baranya legyőzte a pécsi ama- 
(őröket. A pécsi jubiláns ünnepségekkel 
kapcsolatban a „Csikók" meccsén kivül még 
két mérkőzés került sorra. Pécs-Baranya csa
pata 3:0 (2:0) arányban győzött a pécsi ama
tőrök ellen, mig a pécsi ifjúsági csapat 2:1 
(1:0) arányban győzedelmeskedett a szövet
ségi díjban résztvevő csapatokból alakított 
kombinált csapat fölött.

X Soroksár győzött a Terézváros ellen. 
Egyetlen másodosztályú próflmcrkÖzést tar
tottak vasárnap, amikor is a Soroksár csa
pata 2:1 (0:1) arányban győzöd a Terézvá
ros' együttese ellen.______ __________________

VILÁGSZEMLE
JUGOSZLÁV FUTBALLEREDMÉNYEK

Szabadka: Bácska—SAND 1:0 (0:0), Sport— 
SzOKO 0:0, SMTC—Villanyte’ep 4:2 (0:2). — 
Belgrád: Jugoszlávia—HASK 2:1 (1:1).

LADOUMÉGUE uj világrekordja
Párizsból jelentik: Lodoumegue francia 

futóbnjnok vasárnap Párizsban világrekord- 
kisérletet tett nz egy angol mérföldes távon. 
A kísérlet sikerrel járt, amennyiben 4 p. 
09.2 mp. Időt ért el, amellyel 1.2 mp-cel 
niegjavitotta Nurniinak 1923-ban Stockholm
ban felállított és eddig érvényben lévő világ
rekordját.

BÉCSI FUTBALL-EREDMÉNYEK:
Bécsből jélcntik: WSC—HAKOAH 6:1 (3:1), 

ligabajnoksúg. Azonkívül egy nemzetközi mér
kőzést is tartottak, a Rapid és a brünni Mo 
ravska Slavia között, melyet a Rapid 6:0 (0:0) 
arányban könnyen nyert meg.
AZ UTOLSÓ BAJNOKI VERSENY NÉMET

ORSZÁGBAN.
Münchenből jelentik: Németország 50 kilo

métere* gyalogló bajnokságát vasárnap tartot
tá k meg. A versenyen negyven induló vett 
részt s a müncheni Reichelt győzött 4 órn 
•10:45 mp-es kiváló idővel az erfurti Háhnel 
előtt.

UJ SÚLYEMELŐ VILÁGREKORD.
Luxemburgból jelentik: A súlyemelés Eúrópa- 

bnjnóksóg keretein belül ’a kisnehé-zsulv cso
portjában az egyiptomi /fus-izrín gvözött és 
az ólimpiaf hűrmas küzdelemben 357.5 kllq- 
grnmmos teljesítménnyel uj világrekordot ál
lított fel. A könnyüsulybnn az osztrák Hahn 
lett Eurőpa-brtjnok.

A BOROTRA—BRl GNON-PAR POMPÁS 
FORMÁBAN.

.___  f Parisból jelentik: A nemzetközi tenriiszbajr 
Eleinte a berlini uokságok Soráu a féríipáros bajnokság döntő-' 

.___n a francia Bvrolra—Brügnon-pár 6:1 
győzelmet is inog- ':2 arányban győzött a Landry—fíoussus-pár 

( ellen.
GENNAROT A RENDŐRÖK MENTETTÉK 

MEG A UNCSELÉSTÖL.
Parisból jelentik: Ccnijc/rn . IvíjhijüswI.vu 

ökölvívó világbajnok vasárnap tízenöt- 
menétes. küzdelemben pontozással győzött 
a..francia Valentin Angclniann ellen. Gén- 
naro többizbén szabálytalan ütésekkel dol
gozott, úgyhogy a közönség mindvégig 
tüntetett ellene s a meccs végén csak a 
rendőrök sorfala között hagyhatta cl a 
ringet. A közönség bosszúja még az utcán 
is folylatődott, s itt is a rendőrök mentet
ték meg Gcnnarot a tettleges bántalmazás
tól.
A SZEGED F.C VERESÉGE TE31ESVÁ. 

.RÓTT.
Temesvárról jelentik: A Szeged FC vh- 

sárnap a Ripc.nsia vendébe volt s 4./ (2:Öi
arápyu vereséget szenvedett a román pro
fiktól. A Rípcnsia mindvégig fölényben 
volt és könnych ^rte el góljait. A temcs- 

' váriak valamennyi gólját Ciolac lőtte, mig 
a szegediek égyetlen gólját a befejezés 

1 előtt Grosz szerezte.

VASÁRNAPI

Pontok
61. Mngyarorazág

2. Ausztria
3. Olaszország
4. Csehszlovákia
5. Svá*e

11:8 
6:14 

kUÁV |

Magyarország és Ausztria 4—4, Csehszlová-. • - - — 2kia , és Ausztria 3—3, Olaszország pedig 
mérkőzést játszott.

Az Európai Amatőr Kupa-mérkőzések
. n a . • jelenlegi állósa a következő:A sántikáló „Borcsa jól ugratja Aucrt, aki. 
orfarádat dobja a labdát — Sjitz ótkigyó-1 
zik a nehéz osztrák védelmen — fflden egy | 
tizedmásod percet késik és ez pontosan elég 
a népszerű „Vörös"-nek, hogy léc alá küldje 

a fontos gólt. 2:1. I

Pontok Gólarány
1. Ausztria 4 9:3
2. Románia 2 4:5
3. Csehszlovákia 2 5:7
4. Magyarország 2 6:9 LtiSPOltT

Budapest ökölvívói 12s4 arányban fölényes 
győzelmet arattak a berliniek felett

Vasárnap este óriási érdeklődés mellett tar-1 KAnnyüsoly: Fogas csak döntetlenül mérkö- 
tolták meg n városligeti Bekctow-elrkiiszbnn • zöft .//ilnnecléucf szemben. - •--•• •
Budapest és Berlin ökölvivő vúlogatottainák 
mérkőzését. Az egyes súlycsoportok élvezetes 
és Izgalmas küzdelmet eredményeztek s 
lek s

a magyar versenyzők nem várt fölénnyel 
intézték el nagyszerű ellenfeleiket.

.4 sorozatos magyar sikereket hosszantartó 
dörgő tapssal cs lelkes ünnepléssel honorálta a 
publikum. A részletes eredmények a követ-

bokszoló támadott többet, a második menet- ' jóben 
ben Fogas yojt fölényben ’ ’ 
érdemelt volna.

Weltersuly: Tokaji iH.—Behrensmtycr küz
delme döntetlenül végződött. A német győzőimet 
érdemelt volna.

Kőzépsuly: Szigeti pontozással győzött Rattlst 
ellen. Szigeti nagy technikai fölényben tiszta 
ponlclönnyel biztosan győzött.

Kis nehézsúly: Csiszár—Gzikoivsky meccs 
szintén döntetlenül végződött. Csiszár két me
netben abszolút fölényben volt s már hiztos 
győztesnek látszott, amikor a pontozó bírák 
döntetlent hirdettek. A Közönség élénk tüntetést 
rendezett.

Nehézsúlyt A Kéri—-Rnmck-mérközés ugyan
csak döntetlenül végződött. Kéri nagyszerűen 
megállta a helyét a 36 kilóval nehezebb és erős 
favoritként induló némettel szemben.

legjobb formáját felülmúló 
stílusban nyerte Sfarliftht 

a hla-'yar St. Le ere
háromévesek legnagyobb erőpróbája ün-

Kubu. o>.
Légsulyt Kubinyi gyors ütései teljesen meg

szedjük Stcingrébert. úgy hogy a német bok
szoló már az első másodpercekben a földre 
került. Ezután rövid időközökben még kél 
ni alommal érte Stcingrébert knoknutot elő
idéző ütés, ugv hogy a német n 30. másodperc
ben feladta a ránézve kilátástalan küzedelmet.

Banlamsulyt Énekes pontozással győzött Pie- 
rentz ellen. Az első menet döntetlen volt, a 
másodikban már kibontakozott Énekes fölénye 
és a harmadik menetet tiszta pontfölénnyel 
nyerte.

Pehelysúly: Szabó pontozással győzött Gehl- 
borral szemben. Az első menetben a berlini, a 
másodikban Szabó, a harmadikban ismét a 
magyar volt fölényben.

Áiskolc és Székesfehérvár 
ke yeleti sta étát rendezett

A Névtelen Hősök emlékére szokásos október 
6-iki kegyeleti stafétát Miskolcon óriási közön
ség c|ött bonyolították le. A csapatok, utolsó fu
tói megkoszorúzták az emlékművet. 4 verseny
ben huszonkét csapat közül a Miskolci Atléta 
Kör győzött a Református Gimnázium ellen. 
nmeivel az MVSC, majd a Reáliskola csapatai 
követtek.

A székesfehérvári kegyeleti stafétában tizen
egy alakulat Indult egyenként tizenöt futóval. 
Elsőnek az ARAK versenyzője koszoruzta meg 
a Hősi Emlékművét, majd a Repülőtéri Alaku
lat s harmadiknak a 3. honvédgyalogezred kö
vette. A verseny után az emlékműnél beszédet 
tartottak, a katonai zenekar pedig hazafias da
lokat játszott.

KÜLFÖLDI SPORTHAPLÓ
A profitartalékok győztek Grácban 

Magyar profikombinált—Grác válogatott 3i2 (2:2) 
látszott. ám játéka nélkülözte a futball stépsé- 
. .. —enntjj tulajdonítható, hogy a ki-Gr ár, okt. 4.

64 Héti 
lése.) A budapesti r.---------------- _
(leimet vívlak Grácban a város kitűnő váloga
tottal ellen A mérkőzést 4000 főnyi közönség 
néata végig. A játékosokat a rendkívüli erős 
szél meglehetősen befolyásolta, ennek ellenére 
a mapyar csapat mindkét félidőben fölényesen

. a magyar csapat csalódást keltett.
A vezető gólt e 16. percben Heberrankner sze
rezte meg a gráciáknak, amit a 31. percben 
Zilahy egyenlített. Négy perc múlva Ismét a 
grárlak jntottak vezHéshat Groöer góljával,

SPORTHÍREK
X Az UTE emléket állított hőseinek. Az UTE 

világháborúban elhunyt tagjainak emlékére a 
megyeriül! stadionban cmléktáblá tállitott fel, 

’ amelynek ünnepélyes felavatása október 6-ún 
délután 4 órakor lesz.
- X A kegyeleti staféta. A Magyar Athletlkal 
Szövetség október 6-án, kedden délután rendezi 
a hagyományos kegyeleti stafétafutást az aradi 
vértanuk, valamint a világháború magyar hősei
nek emlékezetére. A versenyben résztvevő sta
féták a Vérmező északi végeiről délután 4 óra
kor indulnak és a főváros ulvohalaln futva! az 
Ismeretlen katona síremléke elölt -rkeznek be, 
ahol a befutó staféták utolsó tagjai az emléket 
megkoszorúzzák

X Kikapott ■ BEAG A* elmúlt vasárnap 
egyetlen amalörbajnoki mérkőzéséi a BEÁC 
ét * Ferencvárosi Vasutas játszotta. A mér- 
hőkést a vnsutancsapat nyerte 4:2 (4:0) 
arányban.

A háromévesek .legnagyobb erőpróbája ün
nepi szint varázsolt vasárnap a pályára. A 
Mapyar 5t. I eger pemcsak a turf . társaságát 
vonzotta ki tél Vs létszámmal, hanem, nniint a 
jcícnvólt nagy közönség mutatta, nagy érdeklő
dést kéltétt tél a főváros minden társadalmi 
osztályában-. A pálya legfőbb hároméveseinek 
rzlnés és váünf'tos küzdelme, végül pedig 
TJarligbt' szenzációs győzelme méltán megérde
melte a fotóznia? érdeklődést. Starlight a lég- 
jubbb formáját felülmúló stílusban, feltartva 
tíz hosszal nyerte az értékes dijat Sátán előtt, 
amelyet ugyancsak’ hosszakkal követett Rendes 
az. elszórt nieköny elölt. Starlight nini nagy
szerű győzéliréVél véglegesen rútette a koronát 
kivételes karrierjére s egyben azt is igazolta, 
hogy az Erzsébet klrálfjná dijat csak istállójá
nak elblznkodottsúga miatt vesztette el. Ez. előtt 
a verseny előtt ugyanis,' bízva kivételes képessé- 
p-ibfn, semmi , munkát sem adtak, Start ightnek. 
Start iglitcn és nz ugyancsak könnyen nyerő 
Nap’eplcntén kivül nem volt szerencséjük a fa
vortoknak Úgy Kacagány, mint Drágám, Palcsl 
és Pezsgő m<nt autszajderek nyerték versenyei
ket, amelyek közül sporlszempontbél pulcsi 
győzelme volt a Jcpértélkesebb. A részletes ered
mény a kővetkező:*

I. FUTAM: 1. Groodel T. bárónő Kacagány 
(5) Kasziún T., 2. Hajnalka (2%) Balog, 3. Tű- 
retem (1J4) Klimscha. Fm.: Kis Alag. Tartós, 
Splendid, Kisbaj, Bctril. Tót.: 10:84, 19, 14, IS
II. FUTAM: 1. BossánvirHavass T. Drágám 
(8) Teltschik, 2. Suta • (10) Rózsa. 3. Moring 
(16) Tóth A. Fm.: Vadócz, Martinsbcrg. Cipou, 
Becsvágy, Lcsbia, Pártütö, Mnzurka, Africnnus, 
Szigliget, Csokor,’ Lármás II., Máramaros, Bo
nyodalom, Csatlós, Hetly, Happy End, DÖrrsíd, 
Funny. Tót.- 10:80, 29, 63, 150. — PL FUTAM: 
Magyar St. Leger. 1. Mr. C. Wood Starlight 
(6:10 reá) Sejbal, 2. Sátán (4) Balog, 3. Rendes 
(4) Csuta. Fm.: Otranto, Betyár. Honpolgár, 
Kellrrtuann, Torontói. Tót.: 10:16, 13, 13. 14. — 
IV. FUTAM: 1. Mr. Corner Palcsl (5) Gutal, 2- 
Daru (122) Teltschik, 3, Búzavirág (5) Vasas. 
Fm.: Corvinus, Hermia, Martrll, Arpádhalom. 
Rózsám. Tol: 10:64, 28, 29, 37. — V. FUTAM* 
1. Br. Pódmanlczky A. Naplemente (2 reá) 
Esch II., 2. Adagio (IK) Sejbal, 3. Lldo (3) 
Weissbach. Több ló nem futott Tót.: 10:17. -• 
VI. FUTAM* 1. Lázár K. Peisgő (6) Balog, 2- 
Százszorszép (14) Gosztonyl, 3. Bonny Boy (<*) 
Weissbách Fm.: Dáma. Zsivány. Hortobágy, 
Hopotcster, Somaii, Páratlan II., Sárkány, Fo
nólény, Mirjam, Conchlla, Emlék. Pk-i- Tott 
10:77, 28, 65. 33. — A kettős fogadások kvótája 
a Drágám—Pulcsi doubleru 5:379. 

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ
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