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matuska megtűrt
remegve vall, rémképeket iát
fl budapesti Keleti pálgauduaron megtaláltad a bűrOndiét - Előkerült
az ekrazlitottos nadrág, amelyet a merényletnél viselt - Budapesti 

vádOie Blatorbágyon keresi a mentotanut

Kiadatási eiiarás az ekrazitos maiuska ellen
Bécs, október 11.

Vasárnap délelőtt negyed tizenegykor egy 
zöldlódenkabátos, csikosnadrágos, magasler- 
metü. szolid. Lékszemü Tértit kísért be a 
rendőrigazgatóság épületébe Wahl Sándor ud
vari tanácsos a bűnügyi osztály főnöke elé. 
A teljesen megtört külsejű férfi, aki

alig tudott járni, úgyhogy két detektív 
támogatta,

Matüska Szilveszter volt, a lorbágyí merény
let gyanúja alatt letartóztatott kereskedő.

Wahl tanácsos hivatali szobájának ajtaja 
becsukódott mögötte és hosszú idő lelt cl, 
amig az ajtó újra kinvilt és Matuskát fíöhm 
dr. tanácsoshoz, az ügy referenséhez kísérték.

Matuska ekrazitja és víllanydrótja azonos 
a pokolgép anyagával

Budapestről Bécsbe hozták azt
a magyarnyevii cédulát Is, amelyet a me

rénylet színhelyén találtak, 
hogv az írásszakértők összehasonlíthassák Ma
tuska kézírásával. Ez a vizsgálat még nincs 
befejezve.

Vasárnap reggel dr. Döbm rendőrbiztos, a 
budapesti főkapitányság részéről kiküldött 
rendőrtanácsos és t öhb rendőrtisztviselő Tat- 
tendorfban talállak egy darab húzott drótot, 
amelv villamos lámpáról való. Ezt a drótdarn- 
bot Bécsbe vitték, ahová elhozták Budapestről 
a biatorbágyi pokolgép drótvezetékét is.

A két drót összehasonlítása alapján nagy 
hasonlóságot, síit valóságos azonosságot 

állapítottuk meg,
búr színük különböző, mert a biatorbágyi po
kolgép drótját az ekrazit sárgára festette, míg 
a Tallendorfban talált drótnak még megvan 
az eredeti fehér színe. Ezt a vizsgálatot is még 
alaposan lefolytatják.

Azok közölt a tárgyak között, amelyeket 
összehasonlítás céljából Budapestről Bécsbe 
küldtek, van egv darab ckrazitpatron is, ame
lyet a biatorbágyi viadukt alatt talállak. L gy 
látszik, hogy ez

Az ekrazítíoltos térdnadrág
A lakásán tartott házkutatás során egy térd
nadrágot találtunk, amelyen tisztán látható az 
ekrazit jellegzetes sárga színe. Kiderült, hogy 

ezt az ckrazltfollos térdnadrágot viselte a 
biatorbágyi katasztrófa alkalmával Is.

Erre vonatkozóan azt mondja, hogy még ré
gebben a zsebében tartott két patront és ez 
festette meg a nadrágfát. tehát Blatorbágyon 
már foltos voll A nadrágot törvényszéki szak
ért üknek adtuk út, ők mondanak majd véle
ményt róla.

— A budapesti rendőrség jclentclle — foly
tatta nyilatkozatát —. hogy

a budnnestl keleti pályaudvar ruhatárában 
megtalálták Matuska Szilveszter bőröndjét, 

amelyben clnő, fehérnemű és egv trenchcoat- 
kabái van. Erre vonatkozóan is kihallgattuk és 
azt vallotta, hogv a csomag valóban az övé. ő 
helyezte cl :i ruhatárban és a katasztrófa utón 
idegességében nem törődött vele, otthagyta.

— Mi n véleménye Matuskárél udvari tanó- 
•••» urnák? — kérdezte munkatársunk.

— Magáról az emberről nem tudok véleményt 

Wahl udvari tanácsos nyomban ezután 
fogadta a Hétfői Napló bécsi munkatársát 
és a vasárnapi kihallgatás eredménye 
alapján nyilatkozott az ügy fejleményeiről.
— Egyelőre nz ekrazit kérdésével foglalko

zunk — mondotta a bűnügyi osztály vezetője. 
— Erről hallgattuk ki őt, de a robbanóanyag 
hollétéről nem tud teljesen pontos felvilágosí
tást adni. Meg kell állapitanom,

téves volt az a hír, hogy tíz kilogramm 
ekrazilot vásárolt volna, Matuska száz 

darab ekrazitpatrónt vásárolt.
Tiz centiméter hosszú és húrom centiméter 
vastag potrónok voltak ezek, amelyek sárga 
parafTinpapirba voltak burkolva, összesen het
venkét schillinget fizetett a robbanóanyagokért,

■ patron is a wöllcrsdorfl gyárból szár
mazik

ép ugy, mint a Matuska tulajdonában volt 
patronok.
Mai kihallgatása során is azt vallotta, hogy 
Tallendorfban vásárolt egy gyárat társasai 
együtt és ennek a kéményét akarta ledönteni. 
A szakértők szerint azonban ehhez nem kellett 
volna ekrazit. Ismételten azt állította ma is, 
hogy az ekrazilot nem használta fel, hanem 
a gyár mellett elhúzódó patakba dobta.

A patakot ma bat kilométer hosszúságban 
r Irt késztettük és a vizet levezettük, de a 
patak medrében nem találtuk meg az állí

tólag eldobott robbanóanyagot.
Wahl tanácsos ezután igy folytatta nyilatko

zatát:
— Utána azt mondotta, hogy talán nem jól 

emlékszik rá, lehet, hogy a gyár szemétdomb
ján dobta el az ekrazilot. Fölásták a szemét
dombot, de innen sem került elő a robbanó
szer. A felesége azt mondja, a patak gyors
folyású és lehet, hogy n viz sodorta cl nz 
ekrazilot. Matuska gyárában gyujlózsinórt is 
találtunk. Megállapítottuk, hogy a gyujló
zsinórt

a bécsi Böhler-gyárbnn vásárolta.

alkotni, nem foglalkoztam vele még eleget — 
hangzott a válasz.

Vasárnapi beszélgetés 
Matuskánéval

A nyomozás súlypontja — mint n becsi ren
dőrségen Informáljak bennünket — most egy
részt arra helyeződik, hogy megállapítsák.

tényleg megvan-e gr. ar. ekrazit. amelyről 
Matuska azt állítja, hogy eldobta, más
részt pedig, hogy tisztázzák, miért járt a 
kritikus napon Budapesten és kikkel érint

kezett.
Egy bécsi lap azt jelentette, hogy a magyar 

hatóságok kiadatási kérelme mór megérkezett 
Bécsbe. Ez a hir téves. Matuska egyelőre a ren
dőrség foglya. A törvény szerint két napig ma
radhat a rendőrségen, azután ót kell adni az 
ügyészségnek és

a kiadatás dolga már az ügyészségre tar
tozik.

Holnap jár le a kétnapos terminus, lehel azon

ban, hogy ujabb két nappal meghosszabbítják 
a rendőrségi letartóztatás haláridejét.

A Hétfői Napló munkatársa fölkereste Ma
tuska Szilveszter feleségét. Matuskáné lezárta a 
lakását, hogy megszabaduljon a kíváncsiskodók 

‘ostromától és a házbeliek cgyrészének ellensé
ges magatartásától éj gyermekével együtt az 
ura barátjánál, Darvas Elemérnél szállt meg. 
Itt beszéltünk vele.

Matuskáné teljesen összetört, sir, zokog, azt 
mondja, .lehetetlen, hogy nz ura bűnös lenne. 
Vallásos ember, állandóan Szent Anlal-szobrol 
hord a zsebében és a merénylet után is azt 
mondotta, ez mentette meg. Politikával soha 
sem foglalkozott.

Nyilatkozik a védő
A Hétfői Napló bécsi munkatársa ezután föl

kereste
Matuska védőjét, dr. Frllz Grauaug ügy

védet,
aki a következőket mondotta:

— A védelemnek ebben a pillanatban két föl
adata van: Először bizonyítani, miért voll 
Matuska Budapesten, másodszor, hogy rajta 
volt a vonaton. Ezzel kapcsolatban már fontos 
adatok birtokába jutottam.

Egy bécsi sebesült emlékszik arra, hogy 
Matuska a vonaton utazott.

— Ami a budapesti utazását illeti, azt 
mondja, egy békéscsabai gyárral tárgyalt csa
bai kolbászgyártmányok bécsi elhelyezéséről. 
Mint értesülök, nem tud pontos felvilágosítást 
adni arról, kikkel tárgyalt Budapesten. Ennek 
talán az a magyarázata, hogy előtte ismeretlen 
budapesti hentesüzleteket fúrt bégig és ezeken 
a helyeken érdeklődött az áraktól, hogy majd 
a békéscsabaiakkal ennek az ismeretében tár
gyalhasson. A mai napon különben érintkezés
be léptem dr. Kelemen Béla budapesti ügyvéd
del és felkértem, járjon utána Budapesten 
egyes olyan dolgoknak, amelyek igazolják 
majd, hogy Matuska Szilveszter valóban n vo
naton utazott és megsebesült.

Elmondotta még Grauaug dr. azt is, hogy 
Matuska visszatérése után elmesélte, hogv ő a 
katasztrófa alkalmával megmentett a vonat uta
sai közül egy asszonyt a gyermekével és később 
megtudta, hogy ez az asszony később belehalt 
sérülésébe.

Matuskáné különben elhatározta, hogy sok- 
szoroslltatja az urának a fényképét és eze
ket a fénykéneket közöltétől fogja az összes 

budapesti lapokban
nzznl n felhívással, hogy jelentkezzenek tanú
vallomásra azok, akik Matuska Szilvesztert a 
vonaton látták

Matuska különben kihallgatása alatt valóság
gal

álmodozva és vlzlószcrüen hallgatta meg a 
hozzá Intézett kérdéseket

A budapesti nyomozás
A főkapitányság politikai ojzlól.vón vasár

nap délelöl: mozgalmas élet uralkodóit. A bé
csi rcndlriga/gídóság közlései nlapján Ma 
tarka Szilárd l::dnpc«li lakásait, ismerőseit, 
összeköttetéseit kiilnllúk a detektívek. Dl 
Wahl, udvari tanácsos, h bécsi rendőrség bűn
ügyi osztályának vezetője ugyanis még szom
baton este arra kérte a budapesti rendőrséget,

— Lehetetlen ... lehetetlen — hajtogatja 
sírva.

Szóbahoz.luk, hogy miért nem tud pontos 
felvilágosítást adni arról, kikkel tárgyait Bu
dapesten, miért utazgatott olyan sokat? Egyi’- 
barátja azt a választ adta, hogy

Matuskúnak diszkrét nőügyei Is voltak, ez 
lehetett az oka sűrű utazgatásának 

és .talán ezért nem tud pontos válaszokat adni 
az utazás céljáról.

Beszéltünk Maiuska Szilveszter üzletbarátjá. 
vl. Kallón Sándorral, aki elmondotta, hogy 
Maiuska n katasztrófa után pénz nélkül érke. 

Izeit vissza Bécsbe. Az. Inter Sl. Wcitben lalál- 
1 kozott vele és 100 schillinget kért tőle kölcsön.

és ugy viselkedik, hogy különösen szigorú őri. 
zet mutatkozott szükségesnek, hogy megakadó, 
lyozzák az esetleges öngyilkossági kísérletei. ,

A kiadatás
Bécs, okt. 11«

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon* 
jelentése.) A magyar hatóságok kiadatási el. 
járást indítottak Matuska Szilveszter ellen 
az eddigi nyomós gyantiokok alapján.

Bécsben még nem döntöttek a kiadatási 
kérelem fölött.

A nyomozás befejezéséig Maiuska minden* 
cselre fogvamarad.

Hajsza a mentötanuk után
A bécsi híradás nyomán
beszéltünk dr. Kelemen Béla ügyvéddel.

Kelemen dr. kijelentette, megfelel a valóságnak, 
hogy megbízatást kapott Bécshől, egyelőre 
azonban ezzel kapcsolatban semmiféle nyilatko
zatot nem tehet.

Értesülésünk szerint
a védelem alibi Igazolása egy Kornfeid 

nevű bécsi ember szerepére támaszkodik.
A védelem szerint Kornfeid ugyanabban a ko
csiban utazott, amelyikben Matuska. Kornfeid 
súlyosan megsebesült, de nngy önmegtartózta
tással tűrte a fájdalmakat, nyomban a ka
tasztrófa után leült egy utszéli kőre és cigaret
tára gyújtott. Ennek a jelenetnek

szemtanúja volt egy biatorbágyi lakos,
aki megjegyezte a körülötte óllóknak, hogy ez 
hősies viselkedés, de egy másik ember — és itt 
Mai titkára célzott — még szebben és bátrabban 
viselkedett.

A védők tudják is ennek a biatorbágyi lakó*, 
nak a nevét és

vasárnap nagy apparátussal kezdték keres
tetni,

hogy igazolhassa Matuska Szilveszter alibijét.

hogy a legnagvobb részletességgel
közöljék mindazokat » tannvallomásnkát, 
amelyek a biatorbágyi merénylet életben 
maradt s.rbrstllljrl részéről elhangzottak 
Matuska Szilveszter személyére vonatko

zólag.
Jelentést kért a bécsi rendőrigazgatóság a me*
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rénylcl gyanúsítottjának pesti élelv anyai
ról is.

A biatorbágyi merénylet négyhetes nyomo
zásáról, u helyszínen felvett kihallgatások 
eredményéről a budapesti főkapitányság bűn
ügyi osztályának egyik tisztviselője, Zimmrr- 
mtinn Endre dr. rendőrkapitány még szomba
ton éjszaka elkészítette a részletes jelentési, 
amely mintegy hat gépelt oldalra terjed. A 
rendőrkapitány által készitett jelentés leg
nagyobb része, a nyomozás tcehnikal részéi 
foglalja magába és azt a legsürgősebb utón,

egy detektív vasárnap reggel repülőgépen 
vitte fel Iléesbe.

A megnevezett tanuk
Meg Is nevezett Ismerősei előtt több sze

mélyt, ismert budapesti henteseket és a nagy
tétényi sertéshizlalda több főtisztviselőjét, 
akikkel tárgyalt volna a gyárnlapltásra vonat
kozólag. Detektívek járták le Maluska vallo
másának ezeket nz adatait és arra a megálla
pításra jutottak, hogy

• megnevezett személyek soha az életben 
nem tárgyaltak vele, niég caak nem Is 

Ismerték őt
és Igy a budapesti hentesárugyár alapításának 
terve s az azzal kapcsolatos tárgyalások nem 
egyebek, fantasztikus mesénél.

Kiderült egyébként az is, hogy Matuska, 
amikor a vasúti robbanás színhelyén gyanús
nak találták személyét és érdeklődni kezdtek 
kiléte felől,

mást mondott a rendőrség embereinek éa 
mást a megmenekült utasoknak.

A rendőrség kérdezőskődésére, mint ismeretes, 
azt mondotta, hogy a mozdony utáni harma- 
dikosstályu kocsiból ugrott ki, abból a kocsi
ból, amelyik teljesen pozdorjává tört és összes 
utasai elpusztultak. Ezzel szemben egyik tanú
vallomás szerint, Matuska, amikor érdeklődtek 
nála, hogyan menekült a halál torkából, azt a 
kijelentést tette, hogy annak köszönheti éleiét, 
hogy az utolsó kupébnn tartózkodott.

Arra vonatkozóing is hangzott el tanúvallo
más, hogy

Matuskának közvetlenül a szerencsétlenség 
után semmiféle sebesülés, sőt még karco
lás sem volt na arcán és caak sokkal ké
sőbb jelentkezett vérző arccal a mentők

nél.
mint ahogy eredetileg a többi sérült első se
gélyben részesült. Érdekes, Matuska mór a 
helyszínen zavarosan viselkedett és amikor a 
detektívek másodszor Is ki akarták hallgatni, 
nem találták sehol. Kutattak is utána a köz
ség templomában, mert valakinek azt mondta, 
bogy

misére megy.
hálát nd Istennek szerencsés megmeneküléséért. 
Mise helyett azonban, mint később kiderült, a 
kocsmába ment, nhol alaposan felőnlölt a ga
ratra.

Hogy ■ budapesti rendőrség annakidején 
nem vette őrizetbe, az a magyarázata, hogy 
•mikor Bécsben érdeklődlek előélete és poli
tikai megbízhatósága felöl, azt a választ kap
ták, hogy Matuika minden tekintetben meg 
bizható ember. Erre azután nem is foglalkoz
tak tovább vele, más irányba terelődött a nyo
mozás és esak hetek múltán vált ismét gya
nússá személye, amikor az a jelentés érkezeti 
a rendőrségre, hogy ismét feltűnt fíiatorbágyon 
ét ott a vasúti kocsi romfal körött keresgélt 
valamit. A főkapitányság politikai osztálya 
most mór ujull erővel feküdt rá erre a nyomra 
és megkezdte Matuika pesti alibijének a le- 
nyomozását. Miután több adat már ebben a 
nyomozási stádiumban sem egyezett, szüksé
gessé váll a bécsi rendőrség megkeresése és a 
nyomós gyanuokok alapján vették őrizetbe a 
különös embert.

A főkapitányságon a legnagyobb érdeklődés
ad várják a Bérsben tartózkodó Schmeinltzer 
József dr. rcndőrtanácsoi részletes jelentését, 
amely azonban vasárnap délig nem érkezett 
meg

A főkapitányságon ezt annak tulajdonítják, 
hogy a rendőrtanácsos addig nem akarja kö
zölni a nyomozás ujabb adatait,

ameddig konkrét bizonyítékok, komoly

Maluska Szilveszter Budapesten sok helyen 
megfordult, igen sok bejelenlölep tanúskodik 
különböző pesti lakásairól, hosszabb ideig, 
mintegy négy esztendeig azonban csupán egy 
helyen lakott, a Rottenblller-utca 6-c. számú 
házban. Itteni életéről lapunk más helyén szá
molunk be.

A Keleti pályaudvar környékén kisebb szál
lodákban is lakóit. Egyik helyen sem időzött 
azonban két-hórom napnál tovább. Igen sokan 
hmerték, azonban azok az

Ismerősei, akiket vasárnap délelőtt kihall
gatlak

a főkapitányságon, n legnagyobb meglepetéssel 
vették tudomásul, hogy Matuskát n blatorbá- 
gvi merénylettel gyanúsítják, mert szerintük 
előttük

noha nem beszéli politikai dolgokról, 
állandóan üzleti terveivel foglalkozott, valósá
gos mániája volt gyárak alapításénak a terve, 
házak adásvétele.

Matuika bejelentőlapjai is arról tanúskod
nak, hogy állandóan változtatta a foglalkozá
sát. Legutóbb mint gyárigazgató szerepelt s 
ismerősei is ugy tudták, hogy

a felsőnusztrlnt Tnttendorfban van vala
mi acélönlődéje éa vaamüáru gyára, 

de azt is tudták, hogy egyél) üzletekkel is 
foglalkozott. Amikor letartóztatása előtt Bu
dapesten járt, azt hlresztelte, hogy a nagytété
nyi sertéshizlaldával kell fontot tárgyalásokat, 
folytatnia, mert lludapesfen egy hentesáru
gyárat akar létesíteni s az a terve, hogy Bu
dapest szegényeit a téli hónapokban olcsó 
hurkával és kolbászáruval lássa cl.

nem ismerik Mafuskát
tanúvallomások nem támasszák alá Ma* 
tuaka ekrazltvásárJásának részleteit, míg 
nem tudják pontosan megállapítani, hogy 
tulajdonképpen hová Is tette a megmaradt 

ckrazltmennylséget

Matuska Szilveszter nyomában — 
pesti lakásain

Matuska a földbirtokos, magántisztviselő, háztulajdonos 
és csemegekereskedő

A bécsi rendőrség lázas nyomozásával egy
idejűén a budapesti főkapitányság detektivjei 
mór két nap óta kutatnak, nyomoznak, hogy 
Matuska Szilveszter pesti tartózkodásának min
den mozzanatát tisztázzák, hogy a legapróbb 
részletekre kiterjedően megállapítsák

hogyan és hol éli ■ biatorbágyi merénylet 
gyanúsítottja a magyar fővárosban.

Matuska Szilveszter csak néhány éve lakik 
Bécsben, esztendőkig azonban Budapesten volt 
lakása, ittMtf. ' '

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap utána
járt, hogy Matuska pesti életéről képet adhas
son és

beszéljen azokkal, akik éveken át érint
keztek vele, közelebbről ügyelhették meg 
■ rejtélyes életű, furcsa egzisztenciáju Ma

tuska Szilvesztert,
mielőtt bécsi háztulajdonos lett belőle.

Egy erzsébetvárosi nagyon szerényen beren
dezett kislakásból indulnak el a bécsi háztulaj
donos pesti tartózkodásának nyomai.

A Rottcnbltler-utca 5/c. számú házban a 
Hl. emelet 2. alatt

lakott hosszabb ideig Maluska Szilveszter csa
ládjával: feleségével és ötesztendős kisleányá
val.

Egy szoba-konyhából állott a lakás, 
amelyet 1922-ben bérellek ki. A bejelentőlapon 
mint magántisztviselő szerepelt, de sem a hár.- 
felügyelőnő, seni a házbclick nem tudtak arról, 
hogy hol van alkalmazásban. Éppen az tűnt 
fel nekik, hogy

Matuaka csaknem egész nap otthon tar
tózkodik

s hosszú ideig nem is tudták miből élnek, ha 
nagyon szerény életmódot is folytattak. A ház
bért pontosan fizették, de a legcsekélyebb 
passziókra már nem teli nekik. Sem moziba,

Gróf Erdődy Nepomukot 
a bécsi rendőrség utasítására 
a mödllngi tébolydába zárták 

A morlinlsta mágnás szerelmi regénye
(Saját tudósítónktól.) Néhány nappal ez

előtt a bécsi hatóságok utasítására a möd- 
lingi tébolydába szA Ili lottók Erdődy Nepu- 
műk grófot, aki az osztrák fővárosban a 
visszaélések egész sorozatát követte el. A 
fiatal magyar mágnás tragédiájának való
ságos regénybe illő háttere van. Gróf Er
dődy Nepomuk pár évvel ezelőtt még nép
szerű kedveit tagja volt Budapest és Bécs 
felső tízezrének. Édesapjától, néhai gróf 
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és hogy az az ekrazit, amelyet Matuska vásá
rolt, azonos-e azzal a robbanószerrel, amellyel 
a biatorbágyi robbanás történt.

Miért utalhatott?
A wöllersdorfl robbanóanyag-raktár vasetősé- 

gének szakértői véleménye lesz a döntő ebben 
a kérdésben. Azt azonban, mint értesülünk, 
máris megállapították, hogy Matuskának gyár
kémények ledöntésére nem igen lehetett szük
sége robbanóanyagra, mert a gyár kéményét 
már lebontották robbantás nélkül. Az Is érde
kes, hogy amikor afelől érdeklődtek, hogy

miért utazott oly gyakran Magyarországon 
és miéri nem tartózkodóit állandóan egy hely
ben, azt a különös választ adta, hogy időnként 
különös kóborlás! vágy vess rajta erőt es min
den különösebb ok nélkül vonatra száll, egyik 
országból a másikba kalandozik. Matuska 
egyébként, mint Schmeinitzer rendőrtanác.sos 
legutolsó telefon jelentéséből kiderült, igyek
szik azt a látszatot kelteni,

mintha elmebeteg lenne. Állandóan azt 
hangoztatja, hogy attól félt a kihallgatási 
terem mennyezetén lévő csillár a fejére 

esik
és szinte ötpercenként kér engedélyt, hogy más 
helyre ülhessen.

Budapestről egyébként
detektlveket küldtek Mezőtúrra éa Kisúj

szállásra is,
ahol Matuika karrierje Indult, sőt még az 
utolsó években is háza, illetve telke volt, hogy 
ott is érdeklődjenek személye felöl. Matuska 
ház- és telekvételeivel kapcsolatban megállapí
tást nyert, hogy állandóan olyan földet vagy 
házat vásárolt, amelyiken nagyobb tartozás 
volt és spekulációs, utón Igyekezett kisebb- 
nagyobb nyereséggel rövid Idő múlva tovább
adni az ingatlanokon.

sem színházba nem jártak, kapuzárás után 
sohasem maradtak ki. Egyébként ugylátszik 
elég közlékeny ember volt Matuska és felesége 
is, mert a házbeliek mindent tudnak róluk.

— hfatuskáékról jó ideig azt sem tudtuk mi
ből élnek — mondják a Rottenbiller-utc’ai ház
ban — később azután az asszony elmondotta, 
hogy

férjének Mezőtúr környékén van egy kis 
birtoka és ennek Jövedelméből éldegélnek.

Elmondotta Matuskáné azt is, hogy mi a ter
vük a birtokkal: értékesíteni akarják s a vétel
árból vagy házat vesznek vagy pedig valami 
üzletet nyitnak. Matuskától megtudtuk azt is, 
hogy négy évig volt a harctéren s mint főhad
nagy szerelt le. 1026-ig laktak itt, aztán a Ker
tész-utcában vettek ki lakást.

Ennyit mondtak a Bottenbiller-utca 5/c szá
nni házban Matuskáékról. A következő nyom 
a Rákóczi-utra vezet:

a Rákóczi-ut 69. számú házban
volt később lakásuk Matuskáéknak rövid ideig 
s nem a Kertész-utcában. A házfelügyelő, a 
házbeliek azonban nein emlékeznek már rájuk.

A Belváros egy kis üzlethelyisége ad ujabb 
nyomot Matuska Szilveszterről:

a Curla-utca 1. számú házban állítólag 
csemegcüzlete volt esztendőkkel ezelőtt, 

legalább is a Rotlenbiller-utcai házból történt 
elköltözésekor erről telt említést égjük lakó 
előtt. A csemegcüzlet azonban már nem Ma
tuska Szilveszter nevét viselte s amikor meg
szűnt, Matuska Bécsben telepedett le s rövi
desen

egyik házat a másik után vásárolta, 
de a sok házból egy maradt csak meg. Hogy 
miből vette a házakat a vidéki kis birtokból, a 
belvárosi csemegeüzletből vagy egyéb jövedel
mi forrásokból, azt már a későbbi rendőri nyo
mozás fogja pontosan megállapítani.

Erdődy János felvidéki földbirtokostól, ha
talmas vagyont örökölt és igy vagyoni füg
getlensége, nagyszerű megjelenése csak 
emelték legendás nép széni ség ét. Az atléta- 
termetű mágnás csakhamar ismert ulakja 
lett az éjszakai életnek, állandó látogatója 
volt a bel- és külföldi lóversenypályáknak. 
Beutazta az egész világot s főbb afrikai 
ornszlánvadász-expedicióban is részt veti.

Egy ilyen afrikai kirándulása alkalmával

Távbeszélő: Aut. S7-9-SS.

Lil AITAUUIOS AUKCIÓ
KIÁLLÍTÁS: 19.11 október 1t-én (va
sárnapi d. e. 10—H2, október 12-én 
(hétfőm és 13-án (kedden) d. c. 
10—M2 és d. n 4—K8 órák között. 
ÁRVERÉS: 19.11 október 14-IŐI októ
ber 31lg délután H4 órai kezdettel 

naponként.
Árverésre keri'i.neki a wm Emiw- 
tttil-hastttj mSttraysl. «g> Márt 
mim, dr. Kavdrv-Karap ErnS (rmma-rzSj 
tem/nye. továbM mAbretá fe^tmAaz-k ral 
rak. szobrok, aarrrRdaak, Ultit •Uwyagak 
Mfiséwl #• kfiihatimé'alra (iAfI bdlnrwk 
éUtrrek. kíaytrk »lb, Ukttrslsl lóri/ak. 
Matattam a helyitlarn I.M Párt kapható 

ismerkedett meg egy francia származású 
növel s ettől a perctől kezdve a fiatal arisz
tokrata

végietszerilen rohant a mégsem ml süléi 
felé.

Az uj barátnő szenvedélyes morfinista volt 
s csakhamar Erdődy gróf is

rabjává lett, átkon szenvedélyének.
Hónapok és évek során mindig nagyobb és 
nagyobb adagolásit morfiumot fecskendez
tek egymásba és amikor a Riviérán újra 
megjelentek, mindenki megdöbbent, aki 
látta őket. A hajdani atlétából valóságos 
roncs lett. Zavaros tekintettel, tétova járás- 
sn| foglalt helyett a rulettasztalnál és egé
szen rövid idő alatt

fantasztikus összegeket vesztett.
A morphium és n kártya már az egész va
gyonát elvitte és csak a rokonok támogat
ták a jobb sorsra érdemes fiatal grófot. Az 
igy kapott apanázs azonban nem volt ele
gendő a megszokott életmódhoz és csakha
mar mind a ketten a rendezetlen adósságok 
hátrahagyásával, podgyász nélkül érkeztek 
Bécsbe. Innen, onnan, ha pénzt szereztek, 
minden módon morfiumot vásároltak. A 
francia nő pár hónapra külföldre utazott, 
de az év nyarán újra visszatért gróf Erdődy- 
hez. Ebben az időben történt, hogy a gróf 
szállóbeli lakásáról mentők vittek el a barát
nőjél, akinek egy

hatalmas adag morfium majdnem az 
éjeiébe került.

A felőrölt idegzetű fiatalember kezéből a 
mentőorvosok csavarták ki a revolvert. A 
szerelmesét szanatóriumba vitette s hogy 
pénzt szerezzen, a legkülönbözőbb árukat 
vásárolta össze részletre. Az Igy vásárolt 
árukat potom áron, gyorsan értékesítette és 
a pénzzel rohant a szanatóriumba. A leggon- 
barátnője feküdt halálos betegen. A leggon
dosabb szanatóriumi ápolás sem tudta azon
ban barátnő jét megmenteni, mert a veszedel
mes méregtől legyengült szervezetet tüdő
lob támadta meg s pár napos kínlódás után 
meghalt.

Á temetés után pár napig önkívületi álla
potban feküdt a gróf szállodai szobájában 
és hogy fájdalmát enyhítse,

az alkoholhoz folyamodott.
Morfiumra már nem tellett. Közben a rég! 
hitelezők, a megkárosított kereskedők

tömegesen Jelentették fel
a bécsi rendőrségen. Kihallgatni azonban 
nem leheteti, mert valóságos nlkoholmámor- 
ban jelent meg a bécsi rendőrhatóság épü
letében. Megvizsgálta a rendőrorvos is és 

azonnal elszállították a mödllngi té
bolydába.

A megtört szemű magyar arisztokrata, ma 
már az elmegyógyintézet lakója s miután 
családja tudni sem akar róla, a bécsi barátai 
akarják rendezni az ellene tett feljelenté
seket. z

Ulságokban és plakátokon 
közszemlére teszik ki a bor

hamisítók nevét
A főkapitányság egyik detektivesoportja pár 

nap óta érdekes razziákat tart. Vendéglőkben, 
kocsmákban jelennek meg a detektívek állami 
borszakértők kíséretében és nemcsak a sön- 
tésben kimérés alatt álló borokból vesznek 
mutatókat, hanem körülnéznek a pincékben 
fekvő hordók táján is és kis üveget töltenek 
meg azok tartalmából. A rendőrség ugyanis 
hivatalos helyről tudomást szerzett arról, hogy 
a megindult szürettel kapcsolatban

ájult erővel kapott lábra a borhamisítás.
Bár a legtöbb vidéken alig van ára a bornak, 
egyes lelkiismeretlen emberek mégis yigan 
űzik a borhamisítást. Főleg a hegyaljai és 
balatonvidéki borokat vegyítik silány minő
ségű borfajtákkal, azonkívül a fanyar, sa
vó nyu borok cukrozása is újból divatban 
van.

Természetesen a rendőrség tudatában van 
annak, hogy sokszor a konkn-rencia, rossz
indulata emberek bosszúja van a feljelentél 
hátterében, miért Is a legdiszkrétebben minden 
feltűnés nélkül végzik a borminták beszerzését.

A borhamisításokra dr. Terray Lajos m. kir. 
szőllészeti és borászati főfelügyelő hívta fel 8 
rendőrség figyelmét, majd a főkapitány napi
parancsban közölte a testület tagjaival a hiva
talos átiratot.

A borászati főfelügyelő kéréséhez hiyen ■ 
főkapitányt napiparnnes afelől is Intézkedj , 
hogy a bűnjelként lefoglalt hamisított bormin
tákat a rendőrkapitányságok, őrszobák, Illetve 
rendőri kirendeltségek mindaddig őrizzék meg. 
mig azok sorsa felöl hatósági intézkedés néni 
történik.

A borhamisítókkal szemben
• legnagyobb szigorral Járnak el 

n hatóságok és súlyosabb kihág«s| esetekben 
újságokban, sőt plakátokon is kötelezik u ha
misítót az ítélet közzétételére.

Mindenkit érdekel a

PÁRISI HÍRLAP
I a franciaországi magyarság he i apJj* 

Érdekes eh kékén és híreken kivi 11 nj 
(len számhan Iranda nyelv eckét kpzm. 
Mutatvánvazámot Ingyen küld a 
hivatal: 33 Ruo Mazarinc, Paris, oe.
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vasárnap délelőtt Budapestre 
érkezeti a tőrök miniszterelnök 

és külügyminiszter 
Délután a lóverscnyféren voltak a vendégek — 

este dtssctőadás volt az Operaházban
Ismét pasa török miniszterelnök és Tevfik 

Rüsti bej török külügyminiszter
vasárnap délelőtt 10 óra 10 perekor a 

trieszti gyorssal Budapestre érkezett.
Székesfehérvárra a vendégek elé utazott Be- 
hidj bej budapesti török követ. A vendégek 
üdvözlésére megjelent a pályaudvaron a kor
mányzó képviseletében Vértesi/ Sándor kabi
netirodai főnök, továbbá Károlyi Gyula gróf 
miniszterelnök, Walkó Lajos külügyminiszter, 
Darányi Kálmán és bárcziházi Bárc.zy István 
miniszterelnökségi államtitkár, Ripka Ferenc 

A tőrök vendégek érkezése
Károlyi Gyula gróf miniszterelnök, Izmod pasa török miniszterelnök, Vértcsy Sándor, a ka

binetiroda főnöke, Tevfik Rüsdi török külügyminiszter
főpolgármester, Sipőcz Jenő dr. polgármester 
és igen sok más polgári és katonai előkelőség.

Amikor a trieszti gyors befutott, a zenekar 
rázendített a török Himnuszra. A vonat sza- 
lónkocsijából

elsőnek Ismét pasa török miniszterelnök 
szállott ki, akit Károlyi Gyula gróf mi
niszterelnök üdvözölt, majd Walkó Lajos 
külügyminiszter köszöntötte a török mi

niszterelnököt és külügyminisztert 
és bemutatta nekik a megjelent előkelősége
ket. Károlyi gróf miniszterelnök nevében 
bárcziházi Bárczy István államtitkár rózsa 
csokrot nyújtott út Ismét pasa feleségének, 
majd Máriássy Zoltán követségi tanácsos 
nyújtotta át Walkó külügyminiszter rózsa
csokrát a török külügyminiszter feleségének 
Ezután Bethlen István gróf csokrát nyújtották 
át a török külügyminiszter nejének.

A török kolónia nevében

Város csalSdl dráma 

a HMMavosl határállomáson 
Raich ffisuia lestyeites áiiamásfOnök reuohierrei rálőtt 

nauell leányára ás a u&iára
Nagykanizsa, okt. 11.

f.j Hétfői Napló tudósitójának telefon
jelentése.) Megrázó családi dráma történt 
tegnap délután Gyékényes határállomáson. 
Az állomás épii 1 elével szemben lakik

Uj .orsjátók!
Uj reménység I

Szerencséje lesz,

ha 
nálunk
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egy kis török leányka köszöntötte a 
miniszterelnököt.

akinek hatalmas rózsacsokrot nyújtott ét.
A török miniszterelnök és kísérete ezután 

elvonult a djszszázad előtt.
A minisztereinök kíséretében érkezeti Buda

pestre Vcdit bey miniszterelnökségi kabinet
főnök, Rahmi bey, a nemzeti takarékossági 
bizottság elnöke, volt közgazdasági miniszter. 
Nurullah Esőt bey, a közgazdasági tanács fő
titkára, 1 evfik Rüstil külügyminiszter neje és 
leánya, Cevat bey, a külügyminisztérium ve- 

zértilkára,' Kemal Aziz bey* a küliigyminiszlé- 
rium kabinetfőnöke, Kemaleddin Hamil és 
Keroxi boy, a Török Távirati Iroda két képvi
selője.

Az üdvözlések után a miniszterelnök és kí
sérete

a fellobogózott utcákon át a Dunapnlotóba 
hajtottak,

ahol a részükre fcnlarlott lakosztályokat fog 
lalták le.

Walkó Lajos külügyminiszter és neje 
délben egy órakor villásreggelit adtak 

a török miniszterek és feleségeik tiszteletére a 
Park Clubban. A török vendégek ezután a 
lóversenytérre mentek és végignézték a Szent 
László dij futtatását.

Este az Operaházban
díszelőadás volt

az illusztris török vendégek tiszteletére.

Belelt Gyula 56 éves vasúti ellenőr, 
a gyékényes! állomás helyelles főnöke. 
Reich Gyula már harmadszor nősült. Egyik 
házasságából sem származott gyermeke és 
ezért Reichék magukhoz vettek és fölnevel
lek egy leányt, aki már felserdült és

három nappal ezelőtt ment férjhez Sári 
Miklós kereskedőhöz.

Sári Miklósnak Baranya megyében, Sárok 
községben van üzlete. A fiatal pár nászuton 
volt és rövidesen Sárokra akartak utazni.

Szombulon délután Reich Gyula feldúlt 
lelkiállapotban érkezett haza az állomásról. 
Izgalmát állitóan az okozta, hogy a főnöke 
valami miatt megdorgálta. Reich ideges 
hangulatában

összeveszett a feleségével

és botrányt rendezett. A fiatal páll kínosan 
érintette a jelenet, amelyet az asszony ne
velőapja rendezett. Sári Miklós közbelépett 
és csitította az apósai. A családfő vészeké 
désc annyira kedvel .vrgle Sárinak hogy

kijelentette, a legközelebbi vonattal fe
leségével együtt elutazik.

Reich eire kél lelni kezdte őket, hogv ne 
menjenek el. Sári Miklós azonban hnj'ha- 
tat lan maradt és a fiatalasszony is kijelen
tette, hogv követi ar urát. Hozzá is fogtak 
a készülődéshez, hogv elutazzanak Reich. 
mikor látta hogv már készülődnek, kiró 
hant a méhesb”. ahol Browning-pisztolyát 
tartotta, visszasielett a lakásba és megállt 
az. ajtóban A fiatul pár addigra már clké 

szült a csomagolással és éppen az állomásra 
indultak. Reich utiukat állta s rájuk kiál
tott:

—• Ha elmentek, meghaltok!
A következő pillanatban az elvakult ember 
kezében többször egymásután eldördült a 
revolver. A golyók közül az egyik

Sári Miklós mellébe furódott, a másik 
a csípőjét érte. A fiatalasszony rémül
ten ugrott nevelőapja és az ura közé 

és testével akarta védeni az urát.
A fegyver azonban még kétszer eldördült és 
az egyik golyó súlyosan megsebesi tette 
Sárinét is, aki

az urával együtt véresen zuhant a 
földre.

Reich még egy lövést adott, ez a golyó azon
ban már célt tévesztett és a falba furódott.

Sári Miklós föltánászkodott a földről, 
még volt annyi ereje, hogy a lakásból kisza
ladva. a vasúti sínek mentén elindult az ál
lomás felé. Itt szembetalálja magát dr. Étsy 
rendőrfogalmazóval, akinek a karjaiba ro
gyott A fogalmazó utasítására azonnal 
rendőrök siettek Reich Gyula lakása felé. 
\ddigra már összecsődüllek a szomszédok

és kicsavarták a feldühödött ember ke
zéből a fegyvert.

Ezután értesítették a nagykanizsai mentő
ket, akik autón a Horthy Miklós-kórházba 
vitték a két sebesültet. Sári Miklós és fele
sége állapota súlyos. Almásy Gvula dr., a 
nagykanizsai törvényszék vizsgálóbírója 
este megjelent a kórházban, kihallgatta Sári 
Miklóst és

megeskette a vallomására a betegágy
ban fekvő sebesülteket.

Reich Gyulát a csendörség őrizetbe vette.
n. r.

A török miniszter elnök és külügyminiszter 
meglátogatták a beteg Bethlen István grófot

Bethlen István gróf a vasárnapot láztala- 
ntil, nyugodtan és fájdalom nélkül töltötte a 
Fasor-szanatóriumban, ahol tudvalévőén né
hány nappal ezelőtt Adóm professzor köny- 
nyebb természetű műtétet hajtott végre 
rajta. A Héfői Napló munkatársának érdek
lődésére elmondották a szanatóriumban, 
hogy

Bethlen István gróf áilapota minden te
kintetben kielégítő 

s a teljes gyógyulás pár napon belül bekö
vetkezik. Bethlen István ezek szerint még 

e héten elhagyja a szanatóriumot.
Vasárnap a politikai és társadalmi éiel re
prezentánsai közül

számosán érdeklődtek a volt miniszter
elnök állapota iránt.

Az első érdeklődők között volt Horthy ' 
lós kormányzó, majd Albrecht főherceg, 
Ravasz László püspök, Almásy László, báró

Október 28-ára feltétlenül össze
hívják a képviselöházat

Az országgyűlés 33-as bizottsága elé a 
szerdai ülésen még két rendelettervezet ke
rül és azután csütörtökön megkezdi a bi
zottság tárgyalni a hatos albizottság jelenté
sét,

A hatos albizottság, mint ismeretes, meg
vizsgálta a dohányjövedék pénzügyi helyze
tét is és megállapította, hogy körülbelül két 
esztendőre el vagyunk látva külföldi dohány
nyal ugy hogv a hatos albizottság javaslata 
szerint legalább két esztendeig meg kell 
szüntetni mindennemű külföldi dohány im
portját.

A hatos albizottságnak ez a javaslata 
— mint értesülünk — bizonyos akadá
lyokba ütközik, mert a dohányjövedék
nek több évre szóló szerződése van a 

külföldi dohányimportőrükkel
és ennek a szerződésnek a felbontása meg
lehetős anyagi áldozatokkal járna.

Ilyen körülmények között tehát nem lehet 
szó egyelőre arról, hogv beszüntessék a kül- 
földi dohány importját, azonban arról szó 
lehet, hogy

viszont ml kötelezzük a megkötött 
egyezmények értelmében azokat az ál
lamokat, ahonnan a dohányt Importál
juk, hogy ugyanolyan mértékben, mint 
ahogy a szerződés előírja, vegyék át a 

mi exportálható terményeinket,
mert eddig ez neül történt meg olyan mér
tékben, mint ahogy az a megkötött kereske
delmi egyezményekben biztosítva volt. Ha
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Vojnich Miklós, báró Piret de. Bihain Gyula 
érdeklődlek. Bethlen Margit grófnő vasárnap 
is ott tartózkodott a szanatóriumban.

A déli órákban érdekes vendégei voltak a 
Fasor-szanatóriumban Bethlen István gróf
nak:

a Budapestre érkezett török miniszterel
nök, Izmed pasa és külügyminisztere, 
Tevfik Rüsdi bég látogattak el a szana

tóriumba.
A török kormány Budapesten Időző tárnái 
Bethlen István gróf ankarai látogatása alkal
mával barátkoztak össze u volt magyar mi
niszterelnökkel s most budapesti tartózko
dásuk idején első dolguk volt, hogy fölke
ressék a szanatóriumban. Hosszabb ideig 
időzlek a szanatóriumi betegszobában a tö
rök államférfiak, akik fesztelenül, meghitt 
baráti hangon beszélgettek el Bethlen István 
gróffal.

tehát nekünk teljesítenünk kell azt a szer
ződésbeli kötelezettségünket, hogy továbbra 
is folytatólagosan átvegyük a lekötött kül
földi dohányt, viszont érvényt kell szerezni 
annak a pogunknak, hogy a mi terményein
ket teljes mennyiségben exportálhassuk.

Egyébként a hatos albizottság jelentését n 
33-as bizottság körülbelül öl ülésnapon át 
fogja tárgyalni, ugy hogy valóban sor kerül
het az országgyűlés összehívására — ami 
beavatott helyről szerzett információnk sze
rint — október 28-ára feltétlenül be fog kö
vetkezni.

. Royal Páímalerem^„
minden este I) órai kezdettel

TÁNC.
Kouzumécló személyenként

1 pengő 50 fillér.
Fzen bán a kiválasztott kávéházivarybű- 
itóita ok és a vigalmiadó is bennlogialtatik 

Délután uzsonna-hangverseny 
Kávéházi árak

Kelsz l’ál koncertme tér klvá ó 
tlzenkétlagu szimlónikus Jazz zenekara 

Az étteremben 
vasár- és ünnepnap

5 órai tea * tánc
Káténk ónt

KóczA Antal cigányzenekara mtzs kél. 
| Árainkat leszállítottuk l \ 

Kis Royal 
Bidái. I.. Marvánv-utca !B. 
Állandóan ny tva Cigányzene
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Fantasztikus nfinzhamlsltast 
akadályozott mén a rendőrség 

OlvanHngos RIIRRRol nndeltoR oov elRRogratusnOI a Banga 
taglal, aRIRol izgalmaa raltaotastal lagiuleR la a detaRttvoR

Fanlasztikul pénzhamisítás! kísérlet sze
replőit tartóztatta le tegnap délben a főka
pitányság. Pár nappal ezelőtt megjeleni a 
főkapitányságon egy ismert fővárosi cin 
kografus, aki érdekes ügyben telt bejelen
tést.

Előadta, hogy két vidéki ember jelent 
meg nála és mint mondották, bizalmas 
ügyben kérnek fölvilágositást és abban az 
esetben,

ha a clnkogrófus segítségükre lesz, na
gyon szépen megjutalmazzák.

Látszólag belement a dologba, mert kiván
csi volt, hogy az egyszerű külsejű emberek 
tulajdonképpen min is törik a fejüket. 
Amikor látták, hogy a cinkografus bizal
masabban foglalkozik velük, minden kerte
lés nélkül elmondták, hogy miután a mai 
rossz viszonyok közölt egyiküknek sem si
került megfelelő keresethez jutni, elhatá
rozták, hogy

pár pengő megtakarított pénzüket 
pénzhamisító üzembe fektetik.

Ezzel már be Is nyúlt a zsebébe az időseb
bik férfi és egy ötven pengősről készült kó
piát vett elő, Arra kérte a cinkografust, 
hogy

az 50 pengős kópiáról csináljon több 
klisét.

azonkívül közölje velük, hogy milyen pa
pírt, milyen festéket és egyéb technikai 
anyagot kell nekik majd beszerezniük. A 
rinkogrnfus majdnem a szemükbe nevetett 
a sok naivitás hallntnrn, de mégis tanácsos
nak tartotta, hogy közölje a különös esetet

Lopás miatt letartóztattak 
egy okleveles zongoratanárnőt 

Mulatozás közben meglopott két férfit
A főkapitányság rabszálliló autóján teg

nap egy egyszerűen öltözött fiatal nőt szál
lítottak » királyi ügyészség fogházába. Mi
kor a többi rabok közölt az ö nevét és fog
lalkozását is megkérdezték, meglepetést 
hozott a felelet:

okleveles zongoratanárnő vagyok ...
Az okleveles zongoratanárnőnek, akit 

rabszálliló autón vittek a Markó-utcal fog
házba, Grünmald Jánosné a neve, huszon
hét éves és kalandos élet után jutott a 
rendőrségre.

GrOntvald Jánosné jó családból szárma
zik, az édesapja gazdag ember volt. A leány 
gimnáziumi érettségit telt, azután beiratko
zott a Zeneakadémiára, zongorázni tanult 
és tanárnői oklevelet szerzett. Később férj
hez ment és férjes asszony volt, amikor 

megmagyarázhatatlan eset történt vele.
Társaságban szórakozott és miután eltávo
zott, a társaság egyik tagja észrevette, hogy 
a pénztárcája hiányzik. Nagy megrökönyö
dést keltett az eset, a házigazda nagyon szé
gyellő magát és megígérte, hogy inkább a 
rendőrséghez lordul, nem törődik a bot
ránnyal, de a tettest kinyomoztalja. Meg
indult n vizsgálat és a társaság legnagyobb 
megdöbbenésére azt állapították meg, hogy

Hogyan vásárolták meg 
a pesti lókupecek 1600 pengőért egy ismert 

versenyistállótulajdonos döglött lovát
A pesti lőkcrcskcdők és mindazok, akik szá

mon szokták tartani at eladó versenyparipákat, 
sokat mulatnak at alábbi történeten, amelynek 
tizenhat érdemes lókupec a szenvedő hőse. A 
történet azzal kezdődőit, hogy egy verseny
istálló tulajdonos arisztokrata

egyik paripájára szemel vetettek ■ lóke
reskedők

és sokat alkudoztak a lóra, de a gróf hajtha
tatlan maradt, valamennyi előtt kijelentette: 

a főkapitánysággal és éppen ezért arra 
kérte megrendelőit, hogy szombaton dél
után látogassák meg, akkor pontosan meg 
tudja majd nekik mondani, hogy mire van 
szükségük az 50 pengősök előállítására.

Szombaton délután 5 órára beszélték meg 
a találkozót a ebben az időpontban már

két detektív állt lesben a clukografus 
műhelyében.

Alig léptek be az egyszerű vidéki emberek 
és érdeklődtek az iránt, hogy kész van-e a 
megrendelt klisé, amikor a detektívek elő
léptek rejtekhelyükről s a meglepetéstől 
megrémült embereket felszólították, hogy 
kövessék őket a főkapitányságra.

A rendőrségen igazoltatták a két férfit s 
a náluk talált iratokból megállapították, 
hogy

Kozma József 56 éves hentesmester,
Vértea közaégbell lakos és Kramm Gyula

35 esztendős kőinüvessegéd 
a cinkografus titokzatos látogatói.

A rendőrségen azzal a naiv mesével áll
tak elő, hogy azért akartak klisét készíttetni 
az 50 pengősről, hogy azt jálékpénz gya
nánt használják fel a kártyajátéknál. 
Kramm, aki ugyuncsak vidéki lakos, diós- 
viszlói illetőségű, pár évvel ezelőtt egy vá
sáron Ismerkedett meg Kozmával és azóta 
többször találkoztak.

Mindkettőjüket pénzhamisításra való szö
vetkezés címén

előzetes letartóztatásba helyezték 
és vasárnap délután átkisérték őket az 
ügyészség fogházába.

a tárcát Grünwald Jánosné lopta eL
Annál nagyobb volt a megdöbbenés, mert 
hiszen a fiatalasszony jómódban élt,

nem volt szüksége arra, hogy bűnös 
utón szerezzen pénzt.

A lopás azonban megtörtént és Grüntvaldné 
fogházba került. Kiszabadulása után elsza
kadt az urától. Szegénysorba került. Előbb 
zongoraleckéket adott, később pedig beállt 
egy zenekarba. A zenekarból azután külön
féle botrányok után kilépett és végül is az 
okleveles zongoratanárnő odajutott, hogy 
kisvendéglőkben,

korcsmákban szokott zongorázol.
Most legutóbb egy vendéglőben két férfi 

társaságában szórakozott, akik azután 
észrevették, hogy meglopták őket, egyiknek 
a tárcája, a másiknak pedig az aranyórája 
és lánca tűnt el. Följelentést tettek és a 
rendőrség

Grünwald Jánosnénál megtalálta az ék
szerekről szóló zálogcédulát.

Az asszony tagadja a lopást. Azt vallotta, 
hogy ajándékba kapta a holmikat. Taga
dása ellenére is azonban letartóztatták és 
a viharos életű zongoratanárnő fogházba 
került.

— A ló nem eladó.
Hetek teltek el a a kereskedők egyre ered

ménytelenebből, egyre kilátástalanabbul ér
deklődlek a versenyparipa iránt, amelytől a 
gróf sehogy sem akart megválni. Közben baj 
történt a versenylóval:

súlyosan megbetegedett
s az utóbbi napokban már leesett a lábáról s 
az állatorvosok nem sok reményt fűzlek a 
nagyra értékelt versenyparipa felépüléséhez.

Az egyik lókereskedő, aki tudomást szerzett 
arról, hogy a gróf lova súlyosan beteg, felke
reste a grófot s ismét arra kérte, adja el a 
lovát.

A gróf elmondotta, milyen állapotban van 
kedvenc veraenyparlpája,

a lókereskedő azonban kijelentette, hogy min
denképpen meg akarja vásárolni a lovat. A 
tulajdonos elküldötte a kereskedői a verseny
istállóba, ahol pillanatok alatt megállapította, 
hogy

a ló bizony búcsúzéban van már az élettől.
Érthető volt a versenyistállótulajdonos arisz
tokrata csodálkozása, amikor a kereskedő más
nap azzal kereste fel. hogy látta ugyan a lovat, 
látta, hogy aligha fog többé lábraállnl, de 
mégis hajlandó megvásárolni.

Száz pengőt ajánlott fel érte s az üzlet 
létrejött,

a kereskedő nyomban kifizette a száz pengőt s 
a ló az övé lett. Másnap n lókupecek törzs
kávéházában egyik társával diszkréten tudatta, 
hogy megvásárolta a gróf nagyértékü lovát, de 
arról nem beszélt, hogy a ló milyen állapotban 
van. A kávéházban sem tudtak a lókupecek 
arról, milyen beteg a verseny pár ipa.

Csakhamar híre terjedt az összes lókupe
cek között a vásárlásnak

és híre terjedt annak Is, hogy a kereskedő 
hajlandó tárgyalni arról, hogy áruba bocsássa 
a lovat. Egymásután kapta az ajánlatokat ke- 
reskedötársnitól, de egyikkel sem jött létre 
megállapodás. A kereskedő más formában tett 
ezekután ajánlatot a ló eladására. Tizenhét 
kereskedőtársával összeült és ezeket jelentette 
be nekik:

— A lovat kisorsolom közietek,
ha mór annyira ragaszkodtok hozzá. Egy sors
jegy ára 10Ó pengő, akinek kihúzzák a sors
jegyét, azé a ló.

A tizenhét sorsjegy gyorsan elfogyott, meg
ejtették a sorsolást i a „boldog** nyertes rohant 
a versenyistállóba a lováért. Másnap felhábo
rodva vonta felelősségre kereskedőtársát.

Kártérítést követel Dréhr Imrétől 
és társaitól egy igazgató, 

mert ígéretük ellenére sem kapott vezető pozíciót 
a Vármegyék és Városok Mentőegyesületében

A tábla Lőra-tanácsa rendkívül érdekes 
ügyben hozott tegnap döntést.

Osváih István részvénytársasági Igaz
gató kártérítési pert indított

Agorasztó Tivadar nyugalmazott al
ispán, Dréhr Imre nyugalmazott állam
titkár és Urbanlta Kálmán volt ország
gyűlési képviselő, mint a Vármegyék és 
Városok Országos Egyesületének alapi

tól ellen.
A kereset szerint az egyesület alapításának 
eszméjét ő vetette fel. a létesítés is nagy
mértékben nz ö fáradozásának az eredmé
nye és noha vezető tisztséget ígértek neki, 
a megalakuláskor

kirekesztették a tisztikarból.
Első fokon a törvényszék a keresetet el

utasította azzal, hogy a vezető állások be

Kenyérhéjjal megfullasztotta 
a csecsemőjét

A gyermekgyilkos tisztviselőnő büntetését 
leszállította a Tábla

Tragikus gyermekgyilkossági üggyel foglal
kozott szombaton a budapesti Ítélőtábla, amely 
elé

vádlottként egy fiutal, huszonegy éves tiszt
viselőnői Erdélyi Erzsi állott.

Az ügyészség vádirata szerint a tisztviselőnő, 
akinek múlt év tavaszán kisgyermeke született 
— azt

megölte oly módon, hogy csecsemője Má
jába kenyérhéjjat tömött

és a szerencsétlen aprósóg megfulladt.
Erdélyi Erzsi, két esztendővel ezelőtt még az 

egyik budapesti nagy bank tisztviselőnője volt. 
A csinos, szorgalmas, intelligens, több nyelven 
beszélő géplrókisnsszonyt. akinek édesapja 
tekintélyes pestkörnyéki kereskedő, mindenki 
szerette és becsülte hivatalában. A fiatal gép- 
irókisasszony Itt,

a bankban Ismerkedett meg egy székes- 
fehérvárt földbirtokossal,

□ki, mint ügyfél gyakran folytatott tárgyaláso
kat Erdélyi Erzsivel. Az ügyfél és a bank al
kalmazottja között fennólló viszonyt hamaro
san más nexus váltotta fel és a gépirókisasz- 
szony boldogan újságolta mindenkinek, hogy 
^menyasszony. Az esküvő kitűzött terminusa 

azonban egyre hnlódoll, pedig a szerelemnek

4 szobás
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— Döglött lovat adtál el nekem!

A „boldog** nyertes ugyanis, mire a verseny- 
istállóba érkezett, már csak a döglött lovat 
találta ott.

A kereskedő nem jött zavarba.
A nyertesnek azonnal visszaadta száz pen

gőjét.
A többiek pedig nem is tehettek szemrehányást 
neki, hiszen az ö sorsjegyük nem nyert. A 
tizenhat lókereskedő most

Ügyvédhez fordult, 
aki azonban tanácstalanul áll, s e plllanalban 
még nem tudja, hogyan járjon el a lókereske
dővel szemben, aki voltaképpen

egyiküket sem károsította meg, 
mert hiszen sorsjegyüket nem húzták ki. Kára 
csak a nyertesnek lett volna, ha nem kapja 
vissza a pénzét. Az ügyvéd egyelőre legföljebb 
tiltott sorsjátékért indíttathat eljárást a lóké- 
reskedő ellen, akire azonban nem vár olyan 
büntetés, hogy az 1600 pengőből legalább 1500 
meg ne maradjon neki, mert

50—100 pengős bírsággal valószínűleg 
megússza a tiltott sorsolást.

így adta el egy élelmes pesti lókupec a ver
senyistállótulajdonos döglött lovát.

töltése az egyesület alapszabályai szerinj 
« igazgatóságtól függött, tehát az alapítóig 
ígérete, még ha meg is történt volna, teljes 
sithető nem volt.

Osváih fellebbezett az ítélet ellen és igy 
került az ügy a tábla elé. A tábla érdekel 
döntésében

elrendelte n bizonyítást
arra, hogy va&m valóban ígéretet tettek-i 
az alperesek Os». Ah Istvánnak. A tábla erre* 
vonatkozóan elreL.lelte

Lukaslcs Géza báró, Brandt Vilmos fő
ispán, Ricdl Miklós altábornagy, Rézler 
Kornél kúriai biró és még néhány tana 

kihallgatását.
akik arról tesznek vallomást, hogy megtör* 
lént-e az ígéret vagy sem. Ezután dönt majd 
a tábla érdemben Osváih István kártérítést 
perében.

mór kővelkerményel mutatkortak. Erdélyi Er* 
zsinek ott kellett hagynia állását és mivel szü
lei, a rajta esett „szégyen" miatt nem akartak 
tudni róla — haza sem mehetett. Székes/tldr- 
várra ment, de itt a vőlegénye sem akart tudni 
róla. Megmaradt pénzén kibérelt Székesjehér- 
várott albérleti lakást a leány és

Rt Is szülte meg a gyermekét, 
amikor azonban kijött a kórházból, egg fillér 
nélkül állott. Gyalog Indult az országúinak, 
hogy felhozza a gyereket Budapestre, az állami 
gyermekmenhelyre, mert

az apróságot sem táplálni, sem eltartani 
nem tudta.

Útközben kenyérhéjját vett a szájába, azt meg- 
puhította, majd

a gyermek szájába tömte,
úgyhogy a párnapos csecsemő megfulladt.

A székesfehérvári törvényszék néhány hó
nappal ezelőtt a lefolytatott bizonyítási eljárás 
utón bűnösnek mondotta ki a fiatal liszviselő- 
nőt gyermekgyilkosság bűntettében és exért ot

hatévi fegyházra 
itéíts.

Fellebbezés folytán igy került most aztán •» 
ügy a budapesti'Ítélőtábla elé. A tábla ítéleté
ben megváltóztntta az elsőfokú Ítéletet és • 
nyomatékos enyhítő körülményekre való IckiB' 
lettel

a büntetést négy évi fegyházra 
mérsékelte. .

Enyhítő körülménynek tudta be s tó'1*** 
hogy a leányt elhagyta a vőlegénye és IWV 
gyermekét n*m tudta táplálni.

HorafiszatieiiiKsg 

hátizsák 
Borotva esiaMrűK 
lr.Rlllll.il lf»R

Mko Síiiöor iiiManai ms ssr®

lr.Rlllll.il
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Megdöbbentő, öngyilkosságot fedeztek fel 
vasárnap reggel egy csöndes Eőfiws-utcai 
bérpalotában, amelynek egyik elsőemeleti, 
polgári eleganciával berendezett kétszobás 
lakásában egy valamikor dúsgazdag és elő
kelő pesti kereskedő özvegye vált meg az 
élettől.

Fischer Ignác neve a béke esztendeiben 
fogalom volt, jómenetelii gabonaüzlete 
gondtalan jólétet biztositott családja szá
mára. Néhány esztendővel ezelőtt bekövet
kezett

halála után özvegye kisebb lakásba 
költözött

és a legelvonultabb életet élte. A 62 éves 
uriasszony az utóbbi időben álmatlanságról 
és szcmfájdalmakról panaszkodott, orvosi 
kezelést is vett igénybe, azonban hiába 
ajánlották fel hozzátartozói, hogy ápolá
sára éjjel-nappal felváltva mellette tartóz
kodnak — az idős uriasszony

senkit nem engedett a közelébe 
és továbbra is egyedül lakott az Eötvős- 
utcai lakásban.

Vasárnap reggel egyik közeli rokona 
akarta meglátogatni özvegy Fischer Ignác- 
nét,

hiába zörgetett azonban az ajtón, 
azt nem nyitották ki. Mikor pedig a szom
szédok elmondották, hogy Fischcrnét nem 
látták elmenni — rosszat sejtve a házmes
terért és rendőrért szaladtak. Lakatost is 
hivattak, aki megállapította, hogy 

az ajtó belülről van bezárva.
Erőszakkal nyitották fel ezután a lakást és

Halálragázolt a tüzoltómotor 
egy 86 éves öregurat

Vasárnap reggel 8 óra tájban halálos sze
rencsétlenség történt a Batthyány-téren. 
Egy idősebb férfi igyekezett át az úttesten, 
amikor a Lánchíd irányából a Batthyány- 
tér irányába haladt a központi tűzoltóság 
háromkerekű motorkerékpárja. A jólöltö
zött öregur

későn vette észre a motorkerékpárt
s valósággal nekiszaladt annak. A motor
kerékpár elütötte, nekiesett az úttest sarká
nak és koponyalalapi törést szenvedett. A 
szerencsétlenség helyén csakhamar nagy 
csődület keletkezett s pár perc múlva meg
érkeztek a mentők. A mentőknek azonban 
már nem akadt dolguk, mert a motorrkerék- 
párgázolás áldozata időközben már 

kiszenvedett.
A kerületi kapitányságról rendőri bizottság 
szállt ki a halálos szerencsétlenség helyére. 
Megállapították, hogy az áldozat

Tóth Mihály 86 esztendős építőmester,

Vakmerő bélyeglopás 
a kereskedelmi minisztériumban

Jenvay Aurél nyugalmazott számla nácsos belopódzott e 
minisztériumba és bélyeget mosott le az aktákról - A lesben 
álló detektívek elfogták és bélyegcsalás miatt letartóztatták

A főkapitányság intellektuális osztálya pár 
nap óta a kereskedelmi minisztérium feljelen
tésére bizalmas nyomozást folytat egy nagy
arányúnak Ígérkező bélyeghamisitási, illetve 
csalási ügyben.

A feljelentés szerint a délutáni órákban 

behatoltak a hálószobába, amelynek meg
vetett ágyán

eltorzult arccal és élettelen testtel ott 
feküdt özvegy Fischer lgnácné.

A rokon rémülten telefonált a mentőkért, 
akik percek alatt megjelentek a helyszínen, 
de csak annyit állapíthattak meg, hogy az 
uriasszony — órák óta halott.

A V/. kér. kapitányságról röviddel később 
rendőri bizottság szállott ki az Eöfuős-utcai 
lakásba. A rendőrorvos megállapítása sze
rint

az idős uriasszony veronállal mérgezte 
meg magát,

még pedig olyan módon, hogy az álmatlan
ság ellen számára rendelt gyógyszert össze
gyűjtötte és azt egyszerre vette be. Halála 
néhány órával az öngyilkosság felfedezése 
előtt következeit be.

A rendőri bizottság búcsúlevelet is talált 
a hálószoba asztalán. Ebben az uriasszony 
megható szavakkal búcsúzik hozzátartozói
tól és megírja, hogy azért határozta el ma
gát a végzetes tettre, mert látása rohamo
san romlik és

félt a megvakulástól.
— Félek az őrök sötétségtől! — irja 

szerencsétlen uriasszony utolsó levelében, 
amelyben még nagy rendben tartott holmi
jainak sorsáról is intézkedik.

Miután a rendőri bizottság kétségtelenül 
megállapította, hogy özv. Fischer lgnácné 
öngyilkosságot követett el; a holttestet a 
törvényszéki orvostani intézetbe szállították.

akinek évtizedeken keresztül nagyforgalmu 
vállalata volt Budapesten és ismert tagja 
volt az épilöszakmának.

Az utóbbi években azonban már hozzátar
tozói vezették a vállalatot és az idős iparos 
nyugdíjba vonult. Batthyány-tér 13. számú 
házban lakott és minden reggel nagyobb sé
tát szokott tenni a budai Dunaparton. Va
sárnap reggel is szokott sétájára indult,

A síkos úttesten megcsúszott
s ez volt előidézője a halálos szerencsétlen
ségnek. A tanúkihallgatásokból kiderült, 
hogy r. motorkerékpár vezetője, Blum Béla 
szabályszerűen hajtott, amikor észrevette az 
úttesten haladó embert,

többször tülkölt, tehát őt a beleseiért 
felelősség nem terheli.

Kihallgatása után elbocsátották a rendőrség
ről. A tragikus sorsú idős építőmester holt
testét a törvényszéki orvostani intézetbe szál
lították. 

egy titokzatos látogató jelenik meg a mi
nisztériumban, 

aki a portásfülkéből egy őrizetlen pillanatban 
a különböző hivatali helyiségek kulcsait magá
hoz veszi s azokban a helyiségekben feltúrja a 
hivatalos iratokat, több iratról leveszi az ok
mánybélyegeket és azokat magával viszi. A ti
tokzatos látogató a feljelentés szerint több hi
vatalos helyiségben a Wertheim-szekrényt is 
felnyitotta, majd ismét becsukta, amiből arra 
lehet következtetni, hogy

jártas ■ minisztériumban,
mert jól tudja, hogy a szekrények kulcsai hol 
vannak elhelyezve.

Az érdekes ügyben az intellektuális csoport 
legügyesebb detektivjeit bízták meg a nyomo
zással, akik napokon keresztül kora délutántól 
a késő esti órákig

flgyelőmunkát végeitek a minisztériumban.
A kereskedelmi minisztériumból délután 2 óra 
után szoktak rendszerint eltávozni a tisztvise
lők és igy bizonyosnak látszott, hogy a bélyeg
tolvaj hivatalos idő után jelenik meg a minisz
tériumban és rendkivül ügyesen végzi látogató- 
sait, mert

az altisztek hiába figyelték,
napokon keresztül semmi gyanúsra nem jöt
tek rá.

Szombaton délután a detektívek munkáját 
végre siker koronázta. Félnégy óra tájban egy 
jól öltözött ötven évesnek látszó férfi sietett be 
a minisztérium lánchidutcai kapuján. Egyenesn 
a portásfülke felé tartott, olyan nyugodt és biz
tos volt a fellépése, mint amilyen azoké a tiszt
viselőké. akik tényleg olt vannak alkalmazva a 
minisztériumban és amikor több a munka, dél
után Is be szoktak menni a hivatalba. A portás
fülkében nem tartózkodott senki, a detektívek 
ugyanis a portással együtt

W biztos rejtekhelyről figyelték,

hogy kik járnak délutánonként az ö szobájá
ban. A portás a jó megjelenésű férfit nem is
merte, és éppen ezért feltűnő volt neki, hogy 
az idegen több kulccsal a kezében siet fel a 
lépcsőn. A kulcsokat a portásfülkében elhelye
zett tábláról emelte le, ahol különböző hivatali 
helyiségek kulcsai állottak.

Á detektívek óvatosan követték a rejtélyes 
látogatót.

Az ismeretlen férfi egyik elsőemcleti helyiségbe 
nyitott be, majd az ajtót belülről bezárta. Hosz- 
szabb ideig tartózkodott a szobában, mialatt a 
detektívek leslen álltak a folyosón Mintegy 
háromnegyed óra múlva nyílott csak ki a hiva
tali helyiség ajtaja és az ismeretlen férfi

aktatáskával a hóna alatt lépett ki.
A detektívek igazolásra szólították fel, a jól öl
tözött férfi azonban mintha nem is hallaná a 
felszólítást, sietve tovább akart menni. Ugy 
tett, mintha nem is érdekelné a dolog és ami
kor másodszor szólították fel az igazolásra, 

erélyesen tiltakozott
nz ellen, hogy öt. aki a minisztérium tisztvise
lője s hivatalos ügyben volt elfoglalva, miért 
molesztálják. A portás és több altiszt azonban 
kijelentették, hogy az illetőt nem ismerik és igy 
nem volt joga sem a kulcsot elvinni a portás
fülkéből, sem a minisztériumi helyiségben 
tartózkodni. A detektívek minden tiltakozása 
ellenére megnézték, hogy tulajdonképpen mit is 
tartalmaz az aktatáskája

Az aktatáskából több klscbb-nagyohb ér
tékű okmánybélyeg került elő, 

amelyekről nem volt nehéz megállapítani, hogy 
csak rövid idővel előbb mosták le valamelyik 
aktáról. Ez a meglepő felfedezés kétségtelenné 
tette, hogy az igazoltatás ellen erélyesen tilta
kozó férfi nem lehet más, mint

a kereskedelmi minisztérium titokzatos 
bélyegtolvaja.

Előállították a főkapitányságra, ahol megállapí
tották, hogy Jenvay Aurél 47 éves nyugalma
zott minisztériumi számtanácsossal azonos, aki 
régebben a kereskedelmi minisztériumban volt 
alkalmazva, de már hosszabb ideje nyugdíjban 
van. Nagy meglepetést keltett a főkapitánysá
gon ez a megállapitós és nyomban jelentést tet
tek az esetről a kereskedelmi miniszternek is. 
Jenvay kihallgatása során

összefüggéstelen, zavaros válaszokat ad
és nem hajlandó megmondani, hogy tulajdon
képpen mi is volt a célja különös üzelmeivel. 
Lakásán nagymennyiségű okmánybélyegeket ta
láltak, azonkivül több olyan szert, amelyeket 
bélyeghamisitók szoktak használni, illetve bé
lyegcsalók szokták leázlatni a bélyegzőt a már 
elhasznált bélyegekről. Jenvayt a nyomozás ed
digi adatai alapján vasárnap

bélyegcsaláa elmén előzetes letartóztatásba 
helyezték,

de nem kisérték át az ügyészség fogházába, 
mert hétfőn reggel kezdik meg részletes kihall
gatását és a rendőrség reméli, hogy addig sike
rül megállapítani azt is, hogy

voltak-e bűntársai,
hozott-e már forgalomba lemosott okmány
bélyegeket és tulajdonképpen miért is hatá
rozta el magát erre a veknierő dologra.

C0RS0
MAI NAGY PREMIERÜNK
ERICH v. STROHEIM 
CONSTANCE BENNETT

HÍM U KELH FELÉ
Páratlanul érdekfeszltő kémtörténet. 
Olyan, mint egy lélekzetfojtó fejezet 

M AT A MARI 
a leghíresebb kémnő életé bői.

Rendezte: ERICH von STROHEIM

o
A mU i or másik attrakciója:

MAWAS
KÉT EV SUMATRA DZSUNGELJÉBE.V

6000 dollárt fisat a 360 stamélyes CORSO Erlch v. 
Stroholm fllm/áárt. Ilyon 0««jr«gaf csak árért mart 
oo a finom bol városi moal flaatnl, mórt tudta, 
hogy a „Három ablak kólát falé'* botokig marad 
műsoron, Külün 1OOO dollárba korült a műsor másik 

film ja t a „Mowm".

fftanclard
Előkelő angol vendégek 
Festetich Tasziló herceg 

kastélyában
Nagykanizsa, okt. 11. '

(A Hétfői Kapló tudósítójától.) Néhány 
nap óta előkelő vendégei vannak Keszthely* 
nek Festetich Tasziló herceghez látogatóba 
érkezett

lord Londonberry, a kiváló angol állam
férfi felesége és leánya.

A magyarbarátságáról ismert lord London-* 
berry felesége és leánya Magyarország Ion* 
doni követe.

Zlchy-Rubido Iván báró és felesége 
kíséretében

érkeztek Londonból. Az előkelő vendégek 
hosszabb ideig maradnak a keszthelyi hercegi 
kastélyban. i
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SzGtroncsolt női holttestet találtak 
a strassburgi gyorsvonat tetőién 

QUüzűl MOl a vonal tetejére menekült 
egy idegüetes tanítónő

Párta, október 11.
(A Hétfői Napló tudósítóidtól.) Megdöb

benti leletre bukkantuk vasárnap reggel a 
Cinre de l'Est műszaki alkalmazottai, amint 
Átvizsgálták a befutó strassburgl expresz- 
jonut kocsijait.

Az egyik második oftztályu vagon tete
jén rgy középkorú nő megcsonkított 

vlrbrfngyoií holtteste heveri, 
fA zsebeiben talált Írásokból megállapítot
ták, hogy a tilckzalos holttest a 37 éves 
bábelin Hesling saaruidékl tanítónő szét
roncsolt hűl ló ja.

A megindult vizsgálat sorún az expresz- 
Vonat ellenőre clmondutla, hogy a szemmel- 
láthatóan idegbeteg nő, aki a vonalon uta
zott, Saarbrückcn után hozzásietett ás két- 
tégbeesetten sikoltozva védelmet kért.

— üldöznek, meg akarnak ölni!
»- kiáltozta és az ellenőr nagynehezen tudta

A halálos ítélet kihirdetése után 
a tömeg meg akarta lincselni 

a görög Landrut
Négy feleségének meggyilkolása miatt halálraitélték 

dr. Peter Xanthios orvost Athénben
p Athén, október 11.
’ (A Hétfői Napló tudósítóidtól.) Négynapos 
tárgyalás után szombaton este hirdetett Íté
letet az athéni törvényszék a többszörös hit- 
vesgyilkossdggal vádolt dr. Péter Xanthios 
prvos bünpörében.

Xanthios dr., akii különben „a görög 
"Jjindru" néven ismernek n Balkánon, két- 
fsztendő leforgása alatt nem kevesebb, mint 

ötizben nősült.
■Xanthios feleségei, egy-két hónapos házas
élet után hirtelen meghaltuk. A görög I.rind nt 
valamennyi felesége halála okául tüdőgyul
ladást jelölt meg és rendre meg is kapta az 
eltemettetés! engedélyt. Mikor azután ötöd
ször nősült — névtelen levélben figyelmez
tették az athéni jigj-.ést^éget arra, hogy dr. 
Peter Xanthios valamennyi feleségét eltette 
Idb alól.

Ar. exhumálás során nzután tényleg ki is 
(derült, hogy
| az elvetemült orvon, hogy ujabb és ujabb

A jugoszláv határon letartóztatták 
Duma Czícco Miklóst, a budapesti 
macedón egyház volt gondnokát

Duma Czícco 73.C00 pengői sikkasztott 
ős eltűnt Budapestről

Tegnap délben Kclébiából rádiograni érke
zeit a budapesti főkapitányságra. A rádiogrmn 
közölte, hogy a jugoszláv rendőrbég Kelébiá- 
bán

letartóztatta Duma Czícco Miklóst, a buda
pesti magynr—macedón egyházközség voll 

gondnokát,
• kt a mnigynr hatóságok inár régebb idő óla 
köröznek sikkasztás miatt.
„ A jug< •szláv rendőrség értesítésével kapcso
latosan egy érdekes bűnügy elevenedéit fel 
Ismét a főkapitányságon. Még a mull év őszén 
történt, hogy a budapesti macedón egyházköz
ség vezetősége tisztújító ülést tartott. Az ülé
sen nngy Izgnlmnk közöli számollak be arról, 
hogy Duma Czícco Miklós, nz egyházközség 
gondnoka nem tud elszámolni az cgvházköz- 
Bég házánál befolyó bérekkel és

7X000 pengő hiány mutatkozik.
’A leleplezés nngy meglepetést kellett az egy
házi emberek körében, mert a súlyos váddal 
Illetett Duma Czicco Miklós gondnokot va
gyonos embernek ismerték és tudták róla nzt 

TÁVIRAT
Pénteken, 16-án kezdődik az Osztálysorsjáték 

húzásai Kérjük mindazokat, kik a küldött sorsjegyek 
árát még nem egyenlítették ki, szíveskedjenek a meg
felelő összeget a mellékelt befizetési lappal az il
letékes helyre átutalni.

Akik azonban a sorsjegyet nem akarják megtartani , 
küldjék azonnal vissza, mert a ki nem fizetett sors
jegyek semmi jogot nem biztosítanak, nekünk pedig 
kárt okoznak, ha azokat nem kapjuk vissza.

osztAlysorsjAték fűArusitök,

csak megnyugtatni és egy üres fülkébe 
zárni. Amikor azután befutott a vonat Cha- 
Ion állomásra,

az ellenőr az Idegbeteg nőt átadta az 
állomásfőnöknek.

Annak ellenére, hogy az express csak néhány 
percig tartózkodóit a chaloni pályaudvaron, 
a nőnek sikerült ugylátszik az állomásfőnök 
éberségét kijátszani és

az utolsó pillanatban mégis csak felka- 
panaszkodott a vonatra, 

igy jutott azután a másodosztályú kocsi te
tejére, hogy ott keressen menedéket „ül
dözői" ciől.

Itt a kocsi tetején lelte azután halálát, 
az éjszaka sötétjében ugyanis nem vette 
észre, hogy

a vonat egy jelző-hid felé közeledik. 
A Ilid szegélye azután halálos sérüléseket 
ejtett rajta.

nagyösszegü hozományhoz jusson — ar
zénnel megmérgezte feleségeit 

és rövid özvegység után mipdig újból meg
nősült.

A törvényszék páratlan izgalmakban bő
velkedő négynapos tárgyalás után bűnösnek 
mondotta ki Peter Xanthios dr.-t a négyrend- 
beli hitvesgyilkosság bűntettében és ezért öt

kötéláltali halálra
ítélte.

Az Ítélethirdetés aktusára nagy rendőri ké
szültség szállotta meg nemcsak a tárgyaló
termet, hanem a törvényszék épületét és 
annak környékét is, mert a biróság előtt 
többezer főnyi tömeg tüntetésétől tartottak, 
így is csak

u legnagyobb erőfeszítéssel tudták meg
akadályozni, hogy a tömeg inog ne lin

cselje a halálraítélt vádlottat, 
akit csak az éj beálltával tudtak kicsem
pészni a törvényszék egyik hátsó kapuján és 
visszaszállítani a fogházba.

is, hogy az egyházközségnél teljesített funk
cióján kivül

n görög korinthn szindikátus magyarországi 
megbízottja Is volt.

Ebben n minőségben egy szőnyeg- és régiség
kereskedést vezetett Budapesten és közvetlenül 
az. athéni központtal állott összeköttetésben 
üzleti ügyekben. Nagy háztartást vezetett, elő
kelő társaságokban fordult meg és fényűzően 
berendezett lakása volt a Szent Domonkos- 
utón 10. szám alatt, ahol családjával együtt 
lakott.

Duma Czícco Miklós kijelentette, hogy kül
földről, nevezetesen a Balkánról, nagyobb ösz- 
szegek fognak a közeljövőben befolyni hozzá 
és megtéríti nz egyházközség kárát. Egyezke
dési tárgyalások indultak inog közte és a fel- 
jelentő magyar-macedón egyházközség vezető
sége között.

Haladékot adtak Duma Czlccónak,
nki azonban a kitűzött terminus napján sem 
telt eleget fizetési kötelezettségének. Ismételt 
felszólilólcvélrc sein jelentkezett, sőt kiderült. 

hogy Időközben ismeretlen helyre livoioll Bu
dapestről, mire bűnvádi feljelentést tettek el
lene. A főkapitányságról as ügyéssségr. kerül
lek nz ügy aktái s as ügyemig aa egyháxköx- 
ség kérelmére

elfogatóparancsot adott ki
az egykori egyházgondnok ellen.

Pár hónappal ezelőtt rövid jelentés érkezett 
a budapesti hatóságokhoz Athénből, amelyben 
az oltani hatóságok közölték, hogy elfogták a 
korcséit embert és kérik a további intézkedé
seket.

Duma Czlccónak sikerült ekkor is valami 
ürüggyel kiszabadulni az athéni rendőrség 

fogházából
és el is tűnt a görög fővárosból. Az egyházköz
ség most már erélyesebben lépett fel a sík- 
kasztéval szemben és kérte a körözés megújí
tását. A magyar hutóságok eljuttatták az ősz- 
szcs külföldi államokba a körözést és

Kegydijat kérnek Zavaros védői 
a fegyelmileg elbocsátott polgár

mester családja részére
Ma nyújtják be a kérvényt

Ssékesfchérvár, okt. 11.
CA Hétfői Napló tudósítójától.) Zavaros Ala

dár dr. voll székesfehérvári polgármester leg
felsőbb fegyelmi Ítéletét, amely szerint állásá
tól megfosztják minden illetmény nélkül, ve- 
gijes érzelmekkel fogadták Székesfehérváron. 
A városban általános részvét mutatkozik Za
varos családja lránt, akik minden vagyon 
nélkül, igen súlyos anyagi helyzetben vannak. 
Zavarosnak egyik lába amputálva van, külön
ben is súlyos beteg, ugy hogy remény sincs 
arra, hogy családjának, feleségének és négy 
leánygyermekének, akik közül három még 
iskolába jár, a legszükösebb megélhetését 
sem tudja előteremteni.

Mint értesülünk, ma, hétfőn, dr. Halász La
jos és dr. Erdélyi Gyula Zavaros védöl, Zava- 
rosné nevében kérvényt adnak be Székes
fehérvár város közgyűléséhez, amelyben Zava- 
rosné azt kéri, hogy részére

a város kegydljat adjon.
összeget nem jelölnek meg, hanem ezt a tör
vényhatósági bizottság elbírálására bízzák. A 
mostani hangulat után Ítélve, 400 pengő kö
rül lesz az az összeg, amelyet a város tör
vényhatósági bizottsága minden bizonnyal 
kegydij cimén fog megszavazni Zavarosné ré
szére.

Znvarosné kérelme fölött valószínűleg még 
c hónapban döntés történik.

Zavaros ellen az ellenséges hangulat külön
ben is szünőben van, mivel a legfelsőbb fe
. ..................................■■!■■■■ ............................................................................. .......... ■—

J Comedie Francaise nem jöüet 
Budapestre

Tízeset pengőbe fieriil Moliére vdndortdrsulat fidsci utódainak 
egynapos venddgjátdfia

Moliére világhírű szinháza, a sokat dicsért 
és bég többet ócsárolt Comédiv Francaise, újra 
külföldi túrára indul. Ezúttal, nem egyes tag
jainak. hosszabb-rövidebb vendégjátékáról, ha
nem

Franciaország első színházának együttes 
és hivatalos kirándulásáról van szó.

Ségur grófnő, a híres, örökké fiatal Cecile So
réi, nem rég tért vissza Belgrád, Bukarest, Ró
ma-! útjáról, a szinház. több, más előkelő 
tagja most is Dél-Amerikót és Spanyolországot 
járja, jórészük filmezik és vidéki városokban 
vendégszerepel ... de, amikor a francia színját
szás propagálásáról van szó, mindenkor akad, 
egy váltakozó kedvű társaság. Egy ismert skan
dináv mecénás. Rolfdc Maré, Josephine Baker 
és a Svéd Balett, nnnakldcjéni, európai felfe
dezője és protcklora, hívta meg, Moliére. kö
zel négyszázévcs színházát néhány stockholmi 
és kopenhágal vendégjátékra.

E héten indul cl a huszonegy tagból és csu
pa nngy nevekből álló társaság, akiknek tisz
teletére, a bőkezű mecénás még a Faubourg 
Saint Germal-i palotájában fényes „fogadó
délutánt" adott.

Az clcsodálkoztatón szép Marié Bell... a 
.Miénk az éjszaka" nagyon híres filmsztárjá
nak vezetése alatt, a Comédie Francaise tiz 
sociétaireje szürcsölgette az édes, pezsgőt, en
nek a Courbet- és Picasso-képckkel telcaggatott 
palotának termeiben. Újságíró alig voll és igy, 
szinte szívesen vették, amikor két „petit four" 
és cg.v pohár portói közölt, papirt és ceruzát 
vettem elő.

— A Comédie Francaise, a még Napóleon

Máriusz
BELVÁROSI 
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IDSr N Álunk vegyen ezerencaeasAmokat t

ennek alapján tartóztatták le vasárnap reg- 
gél Keleblán *

a görög korintha szindikátus volt budapesti 
vezetőjét.

A budapesti főkapitányság az ügyészséggel 
karöltve, megteszi a szükséges lépéseket kiada- 
tása végett.

gyelmi ítélet vádpontjai ugyan nagyon súlyé- 
sak, de a várost ez ügyből kifolyólag semmi
lyen károsodás nem érte, mert ezek a hiányzó 
pénzek időközben megtérültek.

Vasárnap érkezett különben Székesfehérvárra 
Vojnich Ferenc bajai polgármester költségjegy, 
zéke, aki nem kevesebb, mint

8443 pengő 89 fillért kér
a Zavaros—Vargha-iigy fegyelmi vizsgálatáért, 
amelyet tudvalévőén a bajai polgármester vég. 
zett négy-öt tisztviselőtársával Székesfehérvá. 
rótt. A költségjegyzék az ellátás, lakás és napi- 
dij összegein felül autóköllségeLet és iratok le
másolásáért fizetett jelentős összegeket vonul
tat fel.

A fegyelmi Ítélet mint köztudomású, állásá
tól megfosztotta Zavarost s Így Székesfehér
vár szabad királyi város a fegyelmi ítélet ki
kézbesítése után uj polgármestert választhat.

Az agitáció máris erősen megindult. A jelöl
tek névsorában szerepel Csifáry G. Emil je- 
lenlegi városi főjegyző, dr. Paulovits Béla vá
rosi tanácsos, dr. Incze Nándor székesfehér
vári ügyvéd, dr. Say Géza földbirtokos, volt 
föispáni titkár. Egyébként a mai nap folya
mán egy olyan áramlat is indult meg, amely 
azt kívánja, hogy egyelőre egy évig, amig 
Simon Sándor helyettes polgármester nyug
díjba nem megy, ne válasszanak polgármes
tert, hanem ő vezesse továbbra is a város 
ügyeit.

HIHlnger Kálmán.

által Moszkvában kiadott dekrétum, alapsza
bályai szerint, vendégjátékokra, egyetlen szán- 
timot sem áldozhat.. . még csak a Luxembourg 
kert melletti Odeonba sem mehetünk át... fel
téve, hogy előre nem fizetik meg költségeinket. 
Azonban, ha meghívnak, szívesen megyünk bár
hová... főleg Közép-Európába, ahol tudjuk, 
hogy a francia színház renomméja sokat ha
nyatlott az utolsó esztendők alatt és, ahol igy« 
kétszeres kullurmissziót teljesítenénk ... Nem. 
Budapesten, ugy emlékszem, még sohasem vol
tunk, legfeljebb filmekről Ismerhetnek bennün
ket... A költségek? Hát, Istenem... ez a kő* 
rülményektől függ... határozott összeget termé
szetesen nem mondhatok, elég annyi, hogy egy
általában nem állunk kommerciális alapon. •«

De ez n gondolat nem hagyott nyugton és 
most már, a mecénás Monsieur de Maré ma
gántitkáról „vettem munkába"..,

— Jobb nem beszélni róla... bólintott so
katmondó kézlegyintéssel. A hosszú skandináv 
furánk alatt, csupán a színészek... napi ötven
ezer frankunkba kerülnek... 10 ezer pengő! 
Hát még a ferembérek, a reklám, adó és egyéb 
adminisztráció... De odafönn nagyon várnak 
bennünket és nincsen kizárva, hogy szerencsés 
esetben, még deficitünk se lesz... Vagy, ha 
igen... ez, a 100—200 ezer frankot alig ha
ladja meg...

Hát Igen... Mit arámit a boldog, gazdag 
skandlnávoknak 30—40 ezer pengönvl deficit. 
Az, azonban már derengeni kezdett az agyam
ban, hogy Moliére szerény vándorszinhőzánaK, 
kevésbé szerény leszármazottjai, Budapestre 
legalább egyelőre, bajosan Jutnának el.

Kőröst Lá*dŐ
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Haiaiosvegu hainaii utcai harc szegeden • ff r
Szeged, okt. 11.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Véres események játszódtak le va
sárnap a rókusi templom környékén. A 
templom előtt két társaság találkozott. Ko- 
hajda Béla lakatosmester sértő megjegyzést 
tett a másik társaságra, vad tumultus kez
dődött, amelynek hevében Komán Andor 
hentesmester

arcbaszurta
Marton Ferenc kereskedőt. Marton össze-

törzsőrmester és Gönczy Károly, a rókusi 
plébánia lelkésze. Vad hajsza kezdődött és 
amikor Kántor utólérte- Román

azivenazurta a törzsőrmestert, aki azon
nal meghalt.

A hentesmester tovább menekült, azonban 
az atlétatermetii pap utána vetette magát és 
izgalmas küzdelem után lefogta a vadul 
szurkáló embert.

Románt letartóztatták, a törzsőrmester
esett, Román pedig gyors futásnak eredt. A ■ holttestét beszállították a törvényszéki or- 
menekülő elé ugrott vitéz Kántor József I rostán! intézetbe.

Élve megtalálták elhantolt
Egy Idegen női halottat temettek el, akiben 

fatális véletlen folytán eltűnt leányukat 
vélték felismerni

$

r • r

9

finom moleg 
béléssel, gombos

ÍN

Budapesten a napokban megható drámai 
jelenetnek voltak szemtanúi az egyik 
Rákóczi-uti tejcsarnok vendégei. Egy idős 
munkáskülsejü házaspár lépett be uzsonna
időben a tejivóba, ahol éppen a legnagyobb 
forgalom volt. A házaspáron látszott, hogy 
valakit keresnek. Néhány pillanat múlva 
a konyhából egy szép szőke lány lépett ki, 
aki a tejivó személyzetéhez tartozott és tál
cán kávét szolgált fel. Amikor megpillan
totta a házaspárt,

rémülten felslkoltott 
és kiejtette kezéből a tálcát. Ugj'anekkop az 
idős asszony hangos sikollyal

zokogva rohant a leányhoz
és sűrűn hulló könnyek között ölelte ma
gához. A tejivó vendégei értelmetlenül néz
ték az izgalmas jelenetet, amely mögött 
rendkivül érdekes történet húzódik meg.

Peták Lajos miskolci gyárimunkás és 
feleségének huszesztendős Mária nevű leá
nya egy esztendővel ezelőtt egyik miskolci 
üzletben mint kiszolgálóleány volt alkal
mazva. A szép leánynak sok udvarlója 
hkadt és ezek között egy budapesti fiatal
ember meg is kérte a szép leány kezét, de 
k szülők nem egyeztek bele a házasságba, vette a felutazás, amely azután a tejcsar-

öngyilkosságot fog elkövetni, 
mert nem tud élni a fiatalember nélkül. A 
fiatal, szép szőke leány azután tavaly jú
niusban váratlanul eltűnt szülei házából. 
Levelet irt szüleinek, amelyben bejelentette, 
hogy öngyilkos lesz és arra kérte őket, 
hogy ne is keressék, úgysem akadnak a 
nyomára. A szülők az eltűnést bejelentették 
a miskolci rendőrségen, amely heteken ke
resztül hiába kutatta Peták Mária nvomát. 
Négy héttel az eltűnés után Tiszafürednél 
a Tiszából egy zzökehaju

női holttestet fogtak kL
holttestben Petákék, 

kihivtak az agnoszkáláshoz, határo-
Az oszlásnak indult 
akiket 
zottan

feJ Ismerték eltűnt leányukat, 
tiszafüredi temetőben temettek el. 

ismerőse,
akit a

A hét elején Petákéknak egy
Kormos Ferenc, Budapesten járt és bevető
dött egy Rákőczi-uti tej ivóba. A tejivő egyik 
kiszolgáló alkalmazottjában felismerni vélte 
az eltűnt leányt. Hazaérkezve az első dolga 
az volt, hogy tapasztalatait a szülők tudo
mására adja. Ezt a szenzációs közlést kö-

_ a«uiuiv iicm ucic » uaaaosaKua. vriic h ir.iuinr.ns, uiuriy aiuian n icjwai-
A leány kétségbeesett szülei ellenállása I nokban lejátszódott drámai jelenetekhez ve- 

Jniatt és többször hangoztatta, hogy * zetett.

Festetics Sándor gróf tanácskozása 
Gaal Gasztonnal

At egységespárt értekezlete után kereste fel Festetics gróf 
Gaal Gasztont

’Az egységes pártban tudvalevőleg az elnöki 
tanács ülésén Bethlen István gróf volt minisz
terelnök erélyes közbelépésére elcsöndesedtek 
azok a mozgalmak, amelyek frakciókra akar
ták megosztani a kormányzópártot.

Es a csöndesség azonban csak látszóla
gos.

mert a párlértekezlet után az úgynevezett 
^érdektelenek'1 csoportjának vezetői azt han
goztatják, hogy — bár nem akarják megbon
tani a párt egységét — azonban továbbra is 
együtt maradnak és igy akarják érvényesíteni 
befolyásukat a pártban és a kormánynál is.

Közben az ellenzék részéről Friedrich Ist
ván kezdeményezésére megbeszélések történ
tek, amelyeknek célja az volt, hogy a függet
len kisgazdapárt vezérének, Gaál Gasztonnak a 
vezetésével bizonyos kérdésekre ellenzéki szö
vetség létesüljön, amely azután együttesen 
venné fel a harcot azokban a kérdésekben, 
amelyekben a különböző ellenzéki frakciók 
teljesen egyetértenek.

Ezek a tanácskozások már befejezést is 
nyertek: az úgynevezett polgári ellenzék egy
ségének szövetsége már készen is van és ab
ban a független kisgazdapárt vezetésével 
részt vesznek a keresztény ellenzéki párt, a 
nemzeti demokrata párt és a demokratikus

Egyhirneuesaszfrológus
tess önnek fényes ajánlatot I

INGYEN
kíván küldeni önnek a nagy
számú köszönőiral mellett Ont 
érdeklő különösen fontos közle

ményeket.
Szerencsés, boldog, eredményes 
less-e as ÖN JÖVŐJÉT Vajjen 
•Iker kiaérl-e önt aserelmében, 
héznssngúban. vállnlkosásniban. 
terveiken, kívánságaiban? Vala
mint méa fontos kérdésekben, 
melyekre nézve eaak as asztro
lógia adhat felvilágosítást.

Vallon |ű csillag alatt szoiaiatt-o? 
A hírnevei asztrológus, akinek asztrológiai tanulmányai 
és tanácsai n világ minden részéből a sokezer kterőnó- 
Irat egész áradatát hívták eló, fogja önnek, hs lakás 
címét és szOletéil adatait közli, a páratlanul álló mód
szere alapján az ön éleiének és jövendőjének asztrológiai 
analízisét küldeni, amely emellett személyes tanácsokat 
és útbaigazításokét ia tartalmaz, melyek nemcsak meg
lepetését. hanem lelkesedését is elő fogják Idézni. Az ó 
szeméhez tanácsai hatalmat adnak, hogy életfolvását 
azercncséa Irányba változtassa. Sehrank Károly ur Pécs
ből írja: Röviden összefoglalva. Ónról, mint asztrológus
ról cssk ezeket Írhatom: „Az ön horoszkóptanulmánva 
exakt tudományos alapokon épül, alaposság, Intuíció. 
ZK-nlalilás, mély tudás és tökéletes uralma az anyag 
fölött, teszi Önt elsőoszlályti asztrológussá'*. Tehát «»JAt 
érdekében, anélkül, hogy csak egv percet la késlekednék, 
asefinal rendelje meg Ernát Oakar FIm«. Akademlker. 
Wlaa, Hl., Lntrre Vladoktgasse 17/lt. Aktig. Ne. D I.

pontos elmét és születési |

párfonkivüli képviselők teljes számban.
Kimaradna tehát ebből a csoportosulás
ból a Rassay Károly vezetése alatt álló 

Nemzeti Szabadelvű Párt,
amely a polgári ellenzéki pártokkal szemben 
elvi ellentédbe jutott akkor, amikor résztvett 
a 33-as bizottság munkájában.

Értesülésünk szerint azonban a független 
kisgazdapárt nem elégszik meg azzal, hogy 
csupán a demokratikus ellenzék egyrésze 
csatlakozzék az uj szövetséghez, hanem olyan 
irányban is keresett közeledési, ami minden
esetre a legnagyobb meglepetéssel találkozott 
politikai körökben.

Biztos tudomásunk szerint ugyanis Goál 
Gasztonék érintkezést kerestek a kor- 
mánytámogató keresztény párt azon ré
szével, amely mindig az úgynevezett 
elégedetlenkedők közé tartozott magában 
a kormánytámogató kereszténypártban Is. 

Ugyancsak megbeszélések folynak a Hunyady. 
csoporttal is. amely tudvalevőleg ma vendége 
a kereszténypártnak, azonban a csoport tagjai 
nem minden kérdésben kötelesek együtt menni 
a kereszténypárttal.

A kereszténypárt elégedetlen részének be- 
kapcsolódása az alakítandó ellenzéki szövet
ségbe bizonyos nehézségekkel jár és pedig a 
demokrata párt és a liberális pártonkivüliek 
csatlakozása következtében.

Most csak az a kérdés, hogy Gaál Gaszton 
as ellenzéki blokk megalakításakor melyik 
csoportot áldozza fel: a kereszténypárt 
azon részét-e, amely hajlandó vele együtt 
menni, vagy a liberális ellenzék azon ré
szét, amely már csatlakozott is hozzája, 

mert a kereszténypárt számbajövő tagjai és a 
liberális ellenzék tagjai is egyszersmind aktív 
tényezői a városi politikának, ahol talán még 
élesebb közöttük az ellentét, mint az országos 
politikában.

Végül az egységes pártban sincs még telje 
sen tisztázva az elégedetlenkedők állásfogla
lása és mindenesedre feltűnő körülmény az, 
hogy az úgynevezett „érdektelenek" csoport
jának kezdeményezője, Festetics Sándor gróf 
— biztos tudomásunk szerint —

még a csütörtöki pártértekezlet folyamán, 
amikor az elnöki tanácsban as Ismeretes 
kemény lecke elhangzott Bethlen István 
gróf ajkáról, nyomban érintkezést kereset 

Gaál Gaaztonnal,
akinek pártja ugyanakkor tartott értekezletet. 
Hogy ennek a találkozásnak, illetőleg Feste
tics Sándornak Gaál Gaszlonnál tett vizitjé
nek mi lesz a konzekvenciája, az valószínűleg 
a legközelebbi napokban kiderül, de ez a tény . 
mtád^n^sefr^^jz^dzony^a^w^^^üggen^n
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selyemharisnya 

kiváló vlekosa 
műselyemből
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IRÉNÉ 
selsiemtalsiw 

kiváló vlakosa mű
selyemből, bokaajourral

2.35
Pullover
női és férfi, 
szép mintákban

3.90
az Idei tél slágere

Polunder
Dalgyeknek, araknak

%

KESZTYŰ
Nöl mosőhöbkeszly!)

szép kivitelben, fehér és sárga — F

Kiváló jó nöl klaszőkesztyO
fehér, fekete és szines — ... — — P

Nöl nuoaabörkesztyU
igen tartós jó minőség........ _ — — — P

Női mosóbör-keszfyQ
félhosszn stnlplns, fehér és sárga — — P

Nöl sveőkesztyO félhosszn tulpfas, la 
minőség, fehér és sárga ........ “

Női belelt bőrkesziyh
Unom moleg béléssel, csatlós _

Ferii mosóbör-kesztyD kfllsö- te
Imi tő varrásokkal, fehér és sárga — — P

Férfi n iyoabörkesztyll
Igen tartós jó minőség, 1 gombbal— — P

Férfi bélelt bőrkesztyű
finom moleg béléssel, osattos ... — — P

Férfi sznrvasbör-keszfya
vastag bőrökből, ssflrka és barna

No! és férfi szövött kesztyű
meleg boly hozással, minden színben — P

Téli szövött kesztyű
meleg béléssel, női és férfi — — — — P

Téli szövött kesztyű
Unom melegbéléssel, női és férfi osattos P

- p

— p
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4 95
5.80
6.50
7.80
8.90
7.90
8.50
6.70
8.40

11.—
1.18
1.95
2.75

HARISNYA 
„Éva“ selyemharlsnyo. mfiselyemből 

Unom sürtlszálu kötésben........... — — P

„Magda* selyemharlsnva.
Ja vlskosa mflselyemből, divat ajournylllal P 

.Paris'* a harisnyák gyöngye 
elsőrend0 belga műselyemfonalbol— P 

..Zsuzsi** selyemharlsnyo X,. 
szála Agfs trsvis müselyemböl— P

Höl sfrayaharlsnya
amerikai fonalból — — -

Női féllharisnya
azsurszerü csíkkal, tartós jó minőség — P

Nöl harisnya msocofonálból, kiválóan 
tartós, minden színben — — — — — P

Höl flórharisnya
szép sely emfénnyeL-

Férilharisnya
msgasszAru, sport mintákkal — — — — P

Férflharlsnya
dlvatmlntás, gyapjumlnöség — — — —P

Férfi dlvafzoknl
mőselycmmel átszőve —

p

250
2.95
3.75
4.20

,—.98 
-.98
1.38
2.50
1.38
3.50

,-.68
Sima fárHzoknl _ an
urtóí maccomfnösóg • W

Férfi flórzokni i rr
gyönyörű divstnilntAkkxL— — — — — F A»UU

KÖTÖTTÁRU
8.50

12.50
12.80
5.90

10.80
5.90

10.80
9.80
9.80 

15.80
4.90

PlilOVCr nfli ás férfi, a legújabb dtval- 

mlntákkAL------—________—________ P

Pulóver angolkockáa, vastagisála, tinta 
gyapjntnlnőség ... — ... —______ — — P

Pulóver angol zsánerű, tinta gyapjú* 
minőség, njJnélkllll fazon... — ... — — P

FÉrflmellénv
igen szép mintákkal, tartós kivitelben.- P

Hői gyaujumeilény
teveszőr színben, boly borra— — — — F

Dlvatoroszko
minden színben, színes bordűrökkel — P

Gyupiuoroszka
elegáns színekben, szép bordflrökkel — P

Férfi teveszíírszeiii gyapjumellíuy
puha Unom bolybozlssal..................... — F

Hői szmokmgknbatka
tgon szép mintákban, jó gyapjumlnöság P

Elegáns nő! kosztüm IXÍ “
kötött gyapjúból, angol mintákban.- — P

Gyermekoroszka tiszta gyapjú
minőség, bármely színben, 1-esnám _ P

Számonként SO flUér áremelkedés.

Gyermekszvetter kitflnő minőség, 
világos és sötét színekben, 1-ea szám... P

Bsámoaként 40 fillér áremelkedés.
Nöl én térti trikó MlsórahAsat 
rendkívül nagy vAlaaztékban.

Rákóczi-ut 72-74
kisgazdapártnak megvan a kapcsolata az egy
ségespárti elégedetlenekkel is.

Egyébként a szövetségbe tömörült ellen
zéki képviselők arru számítanak,

hogy a kereszténypárt és az egységes párt 
dhszldensclvcl együtt hamarosan legalább 
negyvenen lesznek, akik bizonyos közös 

politikai célokra tömörülnek.
A demokratikus ellenzéki képviselők tisztá

ban vannak azzal is, hogy Gaal Gaszton első
torban agrárius-képviselő és Igy pártjába si
kerülni fog álvonzani az egységes párt agrá
rius tagjainak egyrészél; tisztában vannak 
azzal is, hogy Gaál Gaszton guvernemcntális 
párt létrehozását lüzto ki végső céljául

RASSAY KAROLY
vesz részt pártjával 
— annak megalaku- 
mondotta a Hétfői

— aki tudvalevőleg nem 
az ellenzéki szövetségben 
léséről a következőket 
Napló munkatársénak:

— Egészen természetesnek tartom, hogy 
minden politikus maga választja meg az esi* 
közöket és a taktikát politikai céljai megváló- 
sitáséra. Az én meggyőződésein az, hogy a 
33-as bizottságban seló részvétellel ugv én, 
mint ellenzéki barátaim mindent elkövetünk 
arra, hogy igazságosságot ét méltányosságot 
ériünk cl a mai brutális intézkedésekkel nem
ben.
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HÍREK
Korunk erkölcsi siilyedésérö 
beszélt Apponyi Albert gró 

a kaiholikus nagygyűlésen
Ernszt Sándor a tulajdonjogról

Ár Országos Katolikus Szövetség 22-ik nagy
gyűlése vasárnap folytatódott nngy érdeklődés 
indlelt

Reggel félkilenckor a Belvárosi templomban 
főpapi szentmisét mondott Rótt Nándor dr. 
venprémi püspök, majd Tóth Tihamér dr. 
címzetes apát tartotta a szentbeszédet és Har
math Artúr zcnemüvészeli főiskolai tanár kar
nagy rozetésével a templom énekkara énekelt, 
majd a szentmise végén a pápai himnusz hang
jai csendültek fel.

Féltizenegy órakor nyilvános megnyitó gyű
lés volt a Vigadóban, amelyre már 10 óra felé 
megindult a katolikus hívők serege. Fél 1t előtt 
néhány pcrrrel érkezett Auguszta főhercegnő 
Magdolno főhercegnővel, majd Serédi Juszli- 
nián hercegprímás, Papp Antal és fíadnay Far
kai címzetes érsekek, a megyéspüspökök, s a 
főpapság teljes számban. A kormány tagjnl kö
rül Zsitvay Tibor, Ivády Béla és Mayer János 
miniszterek jelentek nicg, nagyon sok ország- 
gyülési képviselő kíséretében. Á székesfővárost 
fíipka Ferenc főpolgármester képviselte. Köz
vetlen féltizenegy óra előtt ugysrólván feltü- . 
nés nélkül vonult be n Vigadó termébe, a ré
szére fentarlott helyre Horthy Miklósné, a kor
mányzó félesége.

Pontosan féltizenegy órakor nagy taps kö
zött emelkedett fel szólásra Apponyi Albert 
gróf, aki emelkedett szellemű beszédében fog
lalkozott a Szent Imre ünnepséggel és Árpád
házi Szent Erzsébet most elkövetkező ünnepé
vel. A két ünnep közötti kapcsolatot azzal fejezte 
ki. hogy mindkettő ólónk tiltakozás korunk er- 
kőtelének elfajulása ellen. A legaktuálisabb er
kölcsi veszély, mondotta Apponyi Albert gróf 
a házassági kötelékek meglazulása. Majd kérte 
■ keresztény karllás ápolását. Szent Erzsébet 
szellemében.

Apponyi Albert gróf beszéde lilán a gyűlés 
hódoló távirattal üdvözölte a pápát. Zita ki
rálynét és Horthy Miklós kormányzót.

Ezután Angelo Rótta címzetes érsek, apostoli 
nuncius mondott latin nyelvű beszédet, melyet 
Cslsrárik János címzetes püspök tolmácsolt. 
Majd Emezt Sándor népjóléti és kultuszminisz
ter tartott nagy érdeklődéssel hallgatott elő
adást Az élet ét a gazdasági élet elmen.

— Mn a bizonytalanság rendkívül nagy az 
államokban — mondotta többek között. — A 
legégetőbb, leglzgatóbb és legnagyobb kérdés 
a föld hálán, a tulajdonjognak a kérdése, 
amely körül jobbra és balra tévedéseket látunk 
A pápa legújabb enclkllája is rámutnt e súlyos 
problémára és kimondja, hogy a tulajdonjog 
irta nemcsak az egyént érdeklő jog, hanem egy
úttal szociális jog is, nem absrolut, nem korlát
lat, de kötelességekkel is jár.

Ernstt Sándor beszéde után Schmidt Sándor 
hányaügyi főtanácsos a munkáspasztorációról 
tartott előadást.

Délután félhárom órakor mintegy hetvenezer 
ember részvételével szent körmenet volt, melyet 
Glattfelder (ívűin püspök vezetett az ország
házhoz, ahol Bangha Béla páter mondott nagy
hatású beszédet a mai szomorú nyomorúságos 
helyzetről.

Ar oltár! szentséget ezután Hdsz István tábori 
püspök vitte vissza körmendiéi a Bazilikába.

Este hat órakor a budai Vigadóban Bartlnay 
Ferenc, pécsi esperes plébános clnőkléaével a 
katolikus bányamunkások tartottak gyűlést, 
majd félnyolc órakor a központi Katolikus 
Körben Szent Ferenc harmadik rendjének or
szágos kongresszusa volt és ezzel a vasárnapi 
katolikus ünnepségek véget értek.

— Nem változik az idő. Vasárnap ra
gyogó, napsütéses tavaszi idő volt s a kel
lemes, meleg hőmérséklet estére sem vál
tozott. A Meteorolőgini Intézet prognosisa: 
az időjárásban változás nem várható.

— Amerikai kölcsön a nehézségekbe ju
tott európai jegybankoknak. Baselból je
lentik: A Nemzetközi Fizetések Bankjának 
igazgatótanácsa kéthónapi szünet után hol
nap ismét összeül. Az igazgatótanács utol
jára augusztus 3-án, a hitelfenntartó bi
zottság augusztus 18-án tartott ülést Idő
közben a nemzetközi pénzügyi helyzet 
annyira megvóltozott, hogy újabb meg
vizsgálása vált szükségessé. Btirges, a new- 
ynrki I'cderal Rcserve Bank alelnöke hír 
szerint azzal az indítvánnyal állt az igaz
gatótanács elé, hogy francia és amerikai 
bankok kölcsönt nyújtsanak a Nemzetközi 
Fizetések Bankjának, amely ebből a pénz
ből segítséget nyújtana esetleg nehézsé
gekbe jutó jegybankoknak.

— Megméjgezte magát két cselédleány, 
mert egy fiatalembert Mérették. Vasárnap 
este 10 órakor kettős öngyilkosságot fedez
tek fel az. Izabelln-utca 41. szánni ház egyik 
lakásában, ahol Zecrmann Judit 18 éves és 
Zeermann Eszter 21 éves háztartási alkal
mazottak gázzal megmérgerték magukat. 
Mindketten egv fiatalemberbe voltak szerel
mesek s efölötti elkeseredésükben délután 
bezárkóztak az üres lakásba és kinyitották 
a gázcsapot. Este, mikor gardájuk hazajött, 
holtan találta őket Holttestüket a törvény
széki orvostani intézetbe szállították.

— At u| llietéliek botüsoros összeállítása dr. 
Srepesy Mlhólytól megjeleni, mely úgy a fel
eméit. mint ii változatlanul fenntartott peres, 
közigazgatási és ingntlanátruházási illetékeket 
tartalmazza Ara t pengő. Megrendelhető a 
szerzőnél. V . Bank utca 3., esetleg kiadóhiva 
tálunk utján is.

— Beteg a pápa. Párlsból jelentik: Az 
egyik párisi hírszolgálati iroda római táv
irata szerint a Vatikánban hire terjedt, hogy 

a pápa újból beteg és bántalmai ugyanolyan 
temészetüek, mint a múlt évben voltak. En
nek ellenére továbbra is megtartja a pápa a 

fogadásokat és folytatja munkáját, szokásos 
sétáiról azonban kénytelen volt volt lemon
dani. Azt hiszik, hogy nz orvosi műtét nem 
kerülhető cl.

— Finnország tartja az aranj standardot. 
Helsinkiből Jelentik: Neoanlinna tnnár, a kép
viselőhát bankbizoltságúnak elnöke, megcá
folja finn lapoknak azt n jelentését, hogy nz 
oranystandard megszüntetése küszöbön áll. Ki
jelenti. hogy a Finn Bank az utolsó lehetőségig 
ragaszkodni fog a készfizetésekhez.

— Revolvere* halálos verekedés a kocs
mában. Miskolcról jelentik: A borsódme- 
gyei Bodóalja községben .Xenon Iván bol
gár kertész együtt mulatott barátaival, 
akik közül Kozák János földmives szemre
hányást tett neki, hogy elhódította a szerel
mesét. Szóváltás keletkezett, mire Nenov 
előrántotta revolverét és több lövést adott 
le, amelyek Kovács István, Kormos Károly 
és Nagy István súlyosan megsebesüllek, 
mig Kozák Jánost halálos lövés érte, úgy
hogy még ott a helyszínén nyomban ki
szenvedett. Nenov ezután még két lövést 
adott le a levegőbe s azután menekülni 
próbált, de a csendőrség elfogta és letar
tóztatta. Azzal védekezik, hogy agyon akar
ták verni és igy szorongatott helyzetében 
volt kénytelen a revolverrel védekezni.

— Adóemeléssel fedezi a deficitet Pápa vá
rosa. Pápáról jelentik: A város képviselőtestü
lete ülést tartott, amelyen a jövő évi költségve
tést tárgyalták le. A költségvetés előirányzata 
1,070.000 pengő, amelyre 911.000 pengő a fede
zel, úgy hogy a város deficitje körülbelül 160.000 
pengő, amelyet a város vezetősége úgy kíván 
biztosítani, hogv a kereseti adót és a községi 
pótadót felemeli.

— Hősiemlék leleplezése. Miskolcról jelentik: 
Borsod- és Abnujmegye határán József királyi 
herceg jelenlétében avatták fel a 34. ezred hősi 
emlékművét nagyszámú közönség jelenlétében. 
Az ünnepi avatóbeszédet József főherceg mon
dotta, majd azután diszebéd volt. Az emlékmű 
felavatását követöleg a főherceg ellátogatott 
Diósgyőrbe, majd délután Borbély-Maczky Emil 
főispán adott a tiszteletére teát.

— Felnyáraalta a szőlőkaró, Androsits Ist
ván 56 éves somogyszentpáli földbirtokos a 
szőlőhegyen felmászott a körtefára, hogy se
gítsen a körlerázásban. Munkaközien egyen
súlyt vesztett és lezuhant a négy méter ma
gas fáról. Szerencsétlenségére egy szőlőkaróra 
esett, amely a szó szoros értelemben felnyár
salta n földbirtokost, akit nyomban kórhózba 
szállítottak, de nem tudtak rajta segíteni, mert 
borzalmas sérüléseibe belehalt.

— Trafikban Is lehet nemsokára rendőri 
bejelentőlapot vásárolni. A Dohányktsárusok 
Szövetsége vasárnap délután tartotta rendes 
évi közgyűlését a Vasúti és Hajózási Club he
lyiségében. A távol levő Kállai Tamás helyett 
dr. Szabó Ödön nyitotta meg a gyűlést. Ez
után felolvasta a titkári jelentését, amelyben 
bejelentette, hogy nemsokára n trafikokban is 
árusíthatnak rendőri bejelentőlapokat és OTI 
nyomtatványokat. A minisztériumokban ebben 
nz irányban már régen folynak tárgyalások és 
rövid idő kérdése, hogy a tárgyalások ered
ményesen befejeződnek. Végül megejtették a 
tisztujilást. Az időközben megüresedett al
elnöki állásokra Remete Dezső és Fülep Jenő 
doháuyklsárusokat választották meg, azután 
Szabó Ödön dr. bezárta a gyűlést.

— A volt 1. honvédgyalogezred emlékünnepé
lye. Vasárnap délelőtt tartotta szokásos kegye
leten emlékünnepélyét a volt m. kir. 1. honvéd
gyalogezred a népligeti laktanya udvarán, ahol 

vitéz Sólyomvári ezredes a mostani 1. honvéd
gyalogezred parancsnoka üdvözölte a nagy
számban összegyűlt régi honvédeket. A főváros 
nevében Czebe főjegyző tartott beszédet, Ga- 
ramszeghy Sándor, a Nemzeti Színház tagja 
Gyónt Géza egy költeményét szavalta. Befeje
zésül báró Proff Sándor tartott beszédet.

— Rablótámadás egy özvegyasszony ellen. 
Gyuláról jelentik: Pehán Mátyásné özvegvnsz- 
szonv házába tegnap beállított egy fiatalem
ber s éjszakai szállást kért. Amikor Pehánné 
ajtót nyitott neki, a fiatalember rátámadt az 
asszonyra, fojtogatni kezdte, majd kirabolta 
a lakást. A csendőrök a rablótámadót: Miié 
püspökladányi fiatalembert elfogták és letar
tóztatták.

— József Ferenc főherceg verselt olvasta fel 
a Petőfi Társaságban. A Petőfi Társaság vasár
nap délelőtt tartotta október havi felolvasó 
ülését. József Ferenc főherceg, a társaság tisz
teleti tagja öt verset olvasott fel. Ezután Petri 
Mór olvasott fel több regét „Regélő várak" c. 
müvéből. Befejezésül Szathmdry István mutatta 
be legújabb költeményeit

— Tűs egy székesfehérvári moziban. Szé
kesfehérvárról jelentik: Vasárnap délután 

'könnyen végzetessé válható tűz ütött ki a
székesfehérvári iMnfu-moziban, ahol előadás 
körben a gépházban eddig ismeretlen okból 
kigyulladt a filmsralag. A moziban nngy pánik 
támadt, komolyabb baj azonban nem történi, 
mert Szloboda Lajos gépkezelő, annak elle
nére. hogy súlyos égési sebeket szenvedett, az 
égő fllmszalagot kidobta az utcára. Az elő
adás félbeszakadt.

— Ab uj Illetékek. Dr. Pongrácz Jenő ügy
véd Illetékügy! Útmutató cimü könyvecskéjé
nek uj kiadósa megjelent. Tartalmazza az ok
tóber 19-én életbelépő összes uj illetékeket 
Ara 2 pengő. A Magyar Törvénykezés kiadása

— A M. Klr. Folyam- és Tengerhajózási Rt. 
n tiszai személyszállító hajójáratokat. az előír 
haladott idényre saló tekintettel. Szolnokról 
Csongródra október 14-én, Csongródról Szol
nokra. valamint Csongródró] Szegedre, illetve 
Szegedről Csongródrn. október 15-én szünteti

— Herczog Ferenc megvált ■ Budapesti 
Hírlaptól. Hcrczeg Ferenc, az ismert Író 
tudvalevőleg a Budapesti Hírlap főmunka
társa volt és mint ilyen a neve a lap élén 
is szerepelt. A illusztris iró most megvált a 
Budapesti Hírlap szerkesztőségéből és iro
dalmi és publicisztikai munkásságát ezután 
az Uj Idők szerkesztésén kivül, a Pesti 
Hírlapnak szenteli, ahová beszerződött.

— (zrcseműholttest aa utcán. A Fóti-ut és 
Klapka-ulca sarkán vasárnap délelőtt az őr
szemes rendőr véres ruhadarabokba pakolva 
egv újszülött leánygyermek holttestét találta. 
A holttest nyaka ót volt vágva. A rendőrség 
megindította a nyomozást a bestiális cse
csemőgyilkosság ügyében.

— Villamos és kocsi karambolja Szegeden. 
Véres villamoskarambol történt vasárnap dél
után a Kossuth Lajos-sugáruton. Wolf Endre 
pékmester egyik kocsiját hajtotta Magamji 

István 28 éves kocsis. A lovak megvadultak é.i 
a szembejövő villamos, amelyet Máté József 
vezetett, nekirohant a könnyű kocsinak. Ma
ganyi lezuhant a kocsiról és a villamos kere
kei elé került, amelyek tőből lemetszették lá
bait. A kocsist életveszélyes állapotban vitték 
be a közkórházba. A rendőrség a nyomozást 
megindította.

— Érdekes leletek Debrecenben. Debrecen 
bői jelentik: A Máv. biharkeresztesi állomá
sán néhány nappal ezelőtt artézi-kut fúrását 
kezdték meg. Fúrás közben észrevették, hogy 
a tervezett kút helyén 1400—1500 évvel ezelőtt 
temető volt, amelyet most gazdag eredménnyel 
tártak fel. Az ásatások eredményeként több 
félkilós aranydarabot szállítottak fel Buda 
pestre tüzetesebb megvizsgálás céljából, de a 
debreceni muzeum igényt tart az értékes le
letre. Érdekes, hogy ugyanekkor Szőre) János 
dr. múzeumi őr Debrecen határában is feltárt 
ugyancsak nagy sikerrel egy ókori temetőt.

— Halálozás. Nélíai miskei és csertői Ga- 
járy Ödön főrendiházi tag, Az Újság alapiló 
jónak és volt főszerkesztőjének özvegye, szü
letett kossulhi Ábrahámffy Kornélia, október 
11-én hajnalban elhunyt. Október 13-án dél
után 3 órakor a kalocsai temetőben lévő csa
ládi sírboltban helyezik örök nyugalomra. Az 
engesztelő szcntmiseáldozaíot ugyanaznap reg
gel fél nyolc órakor a kalocsai székesegyház
ban mutatják be.

— A magánalkalmazottak ülése. A Magán
alkalmazottak Nemzeti Szövetségének elnöki 
tanácsa vasárnap Szűcs József elnóklésével 
ülést tartott, amelyen többek közölt szó került 
a DGTT és a Ganz-g.vári nyugdíjas tisztviselők 
ügyeiről, majd többek közbeszólása után 
Jakobi Zoltán alclnők a magánalkalmazott- 
lársadalom aktuális problémáit ismertette. Be
számolt arról, hogy az igazságügyminisztérium
ban most folyik a magánalkalmazottak jog
viszonyainak szabályozásáról és a részvényfog- 
ról szóló törvényjavaslat megalkotása. Az ülé
sen elhatározták, hogy a szövetség az összes 
többi érdektestületekkel együtt arra kéri az 
illetékes tényezőket, hogy e fontos problémák 
megoldásánál hallgassák meg a magánalkalma
zottak képviselőit is és tartsák szemelőlt a 
mngánnlknlmazottak jogos kívánságait.

— Két kis gyermek tűzhalála. Gyuláról je
lentik: Mikus Mátyás szarvasi földmives két 
kislánya — miközben a szülők távol voltak a 
háztól —, gyufával játszadozott. Eközben 
meggyu jtották az asztalterítőt és a fojtó füst 
mcgfullasztotta a gyermekeket, akiket szüleik 
már csak holtan találtak otthon. A vizsgálat 
megindult.

— Az uj békési főispán installációja. Gyu
láról jelentik: Korossy György, Békésmegve 
uj főispánja ma érkezik Gyulára. Az uj fő
ispánt október 26-án installálják ünnepé
lyesen hivatalába.

— Agyonlőttek. Berlinben egy nemzeti 
szocialista postást. Berlini tudósítónk telefo
nálja: Vasárnap a Schillerstrasse 20. számú 
ház elölt Kűri Novak postást, a Nemzeti Szo
cialista Párt tagját megtámadta három férfi, 
akik a nemzeti szocialisták gyűléséről követ
ték a házig. A támadók revolvert rántottak s 
háromszor rálőttek Kovákra, aki holtan 
esett össze, majd elmenekültek. A rendőrség 
erélyesen nyomoz utánuk.

— Éjszakai támadás • Tisza-utcában. Vasár
napra virradó éjszaka 12 óra tájban a Tisza- 
utca 3. számú ház elölt ismeretlen tettesek 
megtámadták és összeszurkálták Lukács Ferenc 
42 esztendős péksegédet, aki hazafelé tartott 
Garam-utcai lakására. Az utonállókat valaki 
megzavarhatta, mert áldozatuktól nem tudtak 
el venni semmit és futva menekültek a Váci-ut 
Irányában. Az éjsznkal járókelők közül többen 
üldözőbe Is vették őket, de sikerült elmenekül
niük. Lukácsot a mentők a Rókus-kórházba 
vitték.

— Szenzációs őslelet egy somogymegyel köz
ségben. Nagykanizsáról jelentik: Somogyszent- 
iniklós községben ásatás közben egy őslény ko
ponyája került elő a földből. A koponya fog
medrében 16— 25 centiméter nagyságú ép fogak 
láthatók. Kétségtelenül egy őskori, kihalt állat
fajta koponyájára akadtak. Az alispán intéz
kedésére a kaposvári muzeumha szállítót lók a 
koponyát és tudósok fogják megvizsgálni.

ZBlegyii aranyai, drágakövet, ezüstöt és 
réstirégeket a legmagasabb 
Arou Uarlas Mlvesz VariM Itt Károly kit 15

— Az uj magy. klr. osctálysorsjáték 1 osz
tályúnak húzósa pénteken, 16 ón délelőtt fél 
9 órakor kezdődik a Pénzintézet! Központ uj 
húzást termében, V., Vilmos csázár-ut 36—38. 
szám alatt.

— ön sem fogja azt mondani, hogv nincs 
szerencséje, ha a szerencséi játékáról híres 
Glória osztály sorsjáték főárusitőnól vesz magá
nak sorsjegyet Andrássy ut 16. Tel.: 189-99. 
Húzás már most pénteken. Tegyen egv próbál 
r- nem bánja meg.

— A vér fölfrlsaítése céljából ajánlatot 
néhány napon át korán reggel egy pohár 
természetes „Ferenc József" keserűviajf 
inni. Az egész világon rendelik az orvosok < 
valódi Ferenc Józaef-víz használatát, mert ez 
szabályozza a bélmüködést, erősíti a gyom* 
rőt, javítja a vért, megnyugtatja az idegeket 
és ezáltal új életerőt teremt. A Ferenc József 
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban 
és fűszerüzletekben kapható.

— Apagyilkosságért három évi fegyhár, 
A Hétfői Napló miskolci tudósitójá/ól: A! 
miskolci törvényszék Csorba-tanácsa szóm* 
haton késő este hirdetett ítéletet az apa* 
gyilkossággal vádolt P. Ignác István 20 esz* 
tendős felsődobszai legény bűnügyében. A! 
fiatal fiú junius 8-án szivenszurta édesapát, 
aki holtan esett össze. A főtárgyaláson ki* 
derült, hogy az apagyilkos anyja védelmé* 
ben követte el bűnét. Apja P. Ignác János 
ütlegelte az anyját, mire a fiú közbevetette 
magát. Az apa erre nekitámadt, fojtogatni 
kezdte, majd a földre teperte és a fiú vészé* 
delmes helyzetében szúrta bele kétszer egy* 
másután a kését az apja mellébe. A máso* 
dik szúrás halálos volt. A bíróság a nyoma* 
tékos enyhítő körülményekre való tekintet* 
tel az apagyilkos fiút három esztendei fegy* 
házbüntetésre Ítélte.

— Vakmerő betörés egy kastélyba. A so* 
mogymegyei Ölvöskónyiban az elmúlt éjjel 
eddig ismeretlen tettesek betörtek özvegy, 
Chernél Gyuláné földbirtokosnő kastélyába 
és onnan igen nagyértékü bundákat, prés 
ineket, ruhanemüekct és egyéb értéktángya* 
kai raboltak el. A betörők teljesen felfor* 
gatták a kastélyt és összecsomagolták az 
összes ezüstnemüeket, de — úgy látszik —. 
valaki megzavarta őket munkájukban, mert 
az összecsomagolt ezüstholmikat ott hagy* 
ták a helyszínen és sietve elmenekültek. 
Mire a vakmerő betörést észrevették, máj 
nem találták meg a rablókat, akik után tel* 
jes erellyel kutat a csendörség.

— Furcsa üzelmek gyanúja alatt őri* 
zetbe vették Petrásovich Béla állomásfőnö* 
köt. Nagykanizsáról jelentik: Nagy feltü* 
nést keltett, hogy néhány héttel ezelőtt 
Petrásovich Béla nemestördemi&i állomás* 
főnököt áthelyezték Sárvárra. Az áthelye* 
zés kapcsán megindult a suttogás és külön* 
féle verziók keltek szárnyra arról, mi 
tette szükségessé az állomásfőnök áthelye* 
zését. Ezekre a suttogásokra megadta most 
a választ az, hogy a sárvári csendörség 
bizalmas nyomozás után olyan dolgokat 
terjesztett a királyi ügyészség elé, amelyek 
szükségessé tették, hogy az ügyben elren* 
deljék a vizsgálatot. A szárnyrakelt hírek 
szerint erkölcsi eltévelyedéssel kapcsolatos 
üzelmek gyanújáról van szó. A csendőrök 
őrizetbe vették Petrásovich Bélát és vasár* 
nap Nemestördenűcre kisérték, ahol na 
ügy tisztázására különféle kihallgatásokat 
és szembesítéseket folytattak.

— Megrongálták Baján a táviró- és tele* 
fonvezetéket. Vasárnap délelőtt a bajái 
csendőrörs értesítette a budapesti főkapl* 
tányságot, hogy október 8-án, az esti órák* 
bán ismeretlen egyének megrongálták a! 
város külterületén elhúzódó táviró- és vil* 
lanvvezetékeket. Egy nagyobb drótot hajh 
toltak a vezetékekre, amelyeknek mind a 
két végére kövek voltak erősítve. A vil* 
lnnvvezeték és a táviróhuzal megrongáló* 
dőlt, ugyannyira, hogy a világításban és a 
telefonszolgálatban jó ideig zavar állott be. 
A nyomozás megindult.

Dr. FÉNYES nek rendel egéíi nap 
Hakr>czi*ut SZ. 1. em. 1. Rókussal szemben.

— Hamis dollárosok Szegeden. A szegedi 
rendőrség vasárnap egy dollárhamisitó társa
ság ügyében indította meg a nyomozást. Ab 
egyik Somogyi-utcai vendéglőben három tagú 
társaság ebédelt. Amikor fizetésre került a sor, 
kijelentették Márer Ernő föpincérnck, hogy 
csak dollárral tudnak fizetni. A főpincér .7 
pengő 50 fillérrel beváltotta az egy dolláros 
bankjegyeket. Amikor a vendégek eltávozlak, 
kiderült, hogy a dollárosok rendkívül ügyes ha* 
mlsitványok. Márer főpincér azonnal a rend
őrségre sietett, ahol a megadott személyleirás 
alapján energikus nyomozást indilotttak. A 
rendőrség valószínűnek tartja, hogy a három 
tagú társaság Budapestről érkezett Szegedre és 
ott próbálkoztak először n hamis dollórosok 
elhelyezésével. A szegedi kapitányság távirati 
közlésére a budapesti főkapitányság Is beve-
zetle a nyomozást.

eiakéssft polgH *• 
klteéplskolal wa?áy 
vlesgákra, •PittSárt* 
r». VU, Dohknj u. 14

— Menetrendváltozás. Megjelent az 51 évei 
Vasúti Útmutató és Máv. Menetrend, a Magv. 
Királyi Államvasutak hivatalos menetrend
könyvének zsebalaku kiadása. A megszokott 
pontossággal közli az összes magyar vasutak 
téli menetrendjét, a legújabb díjszabásokat, a 
vidéken közlekedő autóbuszjáratokat részletes 
menetrendjeit, külföldi csatlakozási adatokat, 
hazai utazási kedvezményekre vonatkozó is
mertetést és a külföldre menő és külföldről 
jövő közvetlen gyorsvonatok és közvetlen 
csatlakozású vonatok nienferendjeit és menet
árait. A féli menetrend érvényességének ideje 
alatt értesíti közönségét az időközi menetrend* 
változásokról s ezzel felbecsülhetetlen szolgá
latot teljesít. Kapható minden kőnyvánisitó- 
helyen, dohánylőzsdékben és az állomások 
pénztárainál és portásainál. n Ára 2 pengő.
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SZÍNHÁZ MOZI
HUNYADY ÉS INDIG

Két kolozsvári magyar író darabja színházaink 
legnagyobb reménysége

A magyar irodalom nem először néz Er
dély felé. Irodalmi életünk fáradt és lagy
matag levegőjét nem egyszer frissítette fel 
az erdélyi bércek és havasok felül jövő 
ózondus áramlat. Miként egyszer a költészet 
és a széppróza irányát Ady és nagyváradi 
táborának merész betörése változtatta meg, 
most

a pesti színházak reménykedve nyitják 
ki kapuikat a kolozsváriak irodalmi. Il

letve szinházirodalmi törekvéseinek.
Éppen ezért nem lehet véletlennek betudni 
azt, hogy a kolozsvári „Ellenzék*1 két egy
mással szemben levő íróasztala mellöl föl
kelt két nagyszerű fiatal magyar iró, eljöttek 
Pestre és darabjaikkal a pesti színházi élet 
reneszánszát készítik megteremteni. Majd
nem egy időben próbálja a Vígszínház Hu
nyady Sándornak „Pusztai szél** cimü uj 
darabját, a Belvárosi Szinház Indig Ottó 
„Torockói meny asszony"-hl. A két kolozs
vári iró darabjának előkészületei kiemel
kednek abból a sablonból, amelyeket rend
szerint a színházak kommünikéi szoktak je
lezni; a két darab egyúttal a két színház
nak oly nagy reménysége, amely nemcsak a 
közönség legszélesebb rétegét van hivatva 
megmozgatni, hanem ezentúl uj irányt és 
hangot reprezentál a pesti színházak poshadt 
levegőjében.

Hunyady Sándort már jól ismeri a pesti 
közönség, hiszen a „Júliusi éjszaka" és a 
„Feketeszáru cseresznye" cimü darabjaival 
8Z úgynevezett arrivé írók közé tartozik. 
Ennek ellenére Hunyady a legszerényebb 
emberek eguike a világon, öróla mondják, 
hogy darabja századik előadása után sem 
hitte el, hogy sikere van a darabjának. Ér
dekes tehát, hogy mit mond a most készülő 
„Pusztai szél‘-röl.

■— A hideg verejték gyöngyözik a homlo
komon, ha arra gondolok, hogy eljön egy
szer a premier is. Megírtam a darabomat, 
azután átdolgoztam s később újra irtani. Ez
után kijavítottam és igy annyi idő óta zu
hognak rám a „Pusztai szél" szavai, hogy 
teljesen süket és vak vagtjok. Nem látom a 
darabot. Azt ellenben látom, hogy a szinház 
és a színészek mit csinálnak: mennyiré belső 
átélés és mennyire tehetség dolga minden.

Y A R SZÍN
Pénteken, október 16 ón premier!

Vaszar.v János és Kondor Leó zenés vigjátéka. — Főszereplők: L£_JL_
Orosz Vilma, Púger Antal, Gallay, Justh, Keleti, Pető, Rubtnyl. 
Jagyek már válthatók. Jegyok már válthatók.

<ázár Mária,

„Ma estére már nem, reflektálunk önre" 
Delly Ferenc és a Fővárosi Operettszinház páratlanul álló 
afférjának hiteles története — „Ugy bántak velem, mint egy 

rossz cseléddel" — mondja Delly
A tragikusan rossz színházi viszonyok kö

vetkezménye az a példátlan és szinte egyedül 
álló színházi botrány, amelynek főszereplői: 
Delly Ferenc, a Fővárosi Operettszinház ki
tűnő szerelmesszinésze és a szinház igazgató
sága. Delly Ferenc egyik napról a másikra 
kényszerüli otthagyni a Pillangó cimü darabot, 
amely sikerének egyik főríszese volt és most 
per utján keresi igazát és — pénzét.

Ugyanakkor, amikor a színházigazgatók egy 
bizalmas ülésen elhatározták, hogy a szinész- 
gózsil felére redukálják, a Fővárosi Operett
szinház egyik igazgatója felkereste a Pillangó 
második felvonása után öltözőjében Delly Fe
rencet és bejelentette, hogy

gázsiját a felére szállítja le.
Mikor Delly ez ellen tiltakozott és kijelentette, 
hogy ezt nem veheti tudomásul, hiszen a többi 
színészek sem határozták el a gázsijukról való 
lemondást, az igazgató ezzel fordult Dellyhez: 

«— Hál azt akarod, hogy holnapra más 
játssza ezt a szerepet?!...

Delly felháborodottan utasította vissza ezt a 
fenyegetést és választott bíróságot hangozta
tott. Mikor erre fölényes megjegyzést kapott, 
idegességében ezt mondotta direktorának:

— Ebben az esetben én nem játszom addig 
a harmadik felvonást, ameddig a gázsimat meg 
nem kapoml

Az affér természetesen
Indulatos szavakban robbant ki, 

úgyhogy a második és harmadik felvonás kö
zöli! szünetet meg kellett hosszabbítani. Delly 
hazament, de nem tudott arról, hogy 

másnap reggel már más próbálja szerepét: 
Kertész Gábor, aki olyan feltételekkel vállalta 
a beugrást, ha a Pillangó tartama alatt nem 
veszik ezt tőle vissza és végig jólszhat ja a dara 
hot, Delly, erről nem tudva, délután hat óra
kor egy közeledő természetű, udvarias és ba 
rátfágos hangú levelet irt a szinház Igazgatójá
nak. Erről különben Delly * következőket 
mondja:

— Levelemben 
kifogásoltam a színház egyik Igazgatójá
nak azt a hangját, amellyel velem tárgyalt 

Kijelentettem, hogy csak e hang miatti felhábo-

Nincs paraszt-szerep, nincs bonviván-szerep. 
Gombaszögi Frida például az első próbák 
minden jelmeze nélkül félelmetesen paraszt, 
anélkül, hogy egyetlenegy szóval megváltoz
tatná azt a nyelvet, amelyet olyan gyönyö
rűen beszél. Tökéletes erővel jeleníti meg 
a szerelmében szenvedélyes parasztasszonyt, 
aki annyiban különbözik a modern drámák 
hősnőjétől, hogy ha szeret, akkor gyilkolni 
és meghalni is képes, nemcsak passzíve szen
vedni. Csortosról pedig egy szavam van: 
nagyszerű.

„Sándorka" szivarját rágja és szeretettel 
néz a kávéházi asztal túlsó oldalára, ahol a 
másik kolozsvári iró, Indig Ottó ül:

— Elképzelhetetlenül sokat drukkolok — 
mondja. — Annyi bajom van magammal, de 
azért arra ráérek, hogy kedves kollégám, 
barátom és kenyerespajtásom, Indig Ottó 
darabjának előkészületeiben teljes lélekkel 
ott legyek. Hét éven keresztül ültem Kolozs
várott a szerkesztőségben vele szemben. Jó
formán egyszerre jöttünk most Pestre és 
körülbelül egyszerre lesz a premierünk is. 
De tovább megyek:

én beszéltein rá, hogy írja meg a „To- 
rockói menyasszony**-!, 

amelyet még az a véletlen szerencse is ért, 
hogy női főszereplője, Dayka Margit, szintén 
Kolozsvárról indult el művészi pályáján.

Megszólal ezután Indig Oltó is*.
— Az első darabom. Mit szégyeljem: én 

is nagyon félek. Ugy érzem magam, mint a 
vidéki apa, aki gyerekét, a szemefényét, el
hozta Budapestre az iskolába, felvételi vizs
gát tenni. Mit tagadjam, hogy teljesen oda
vagyok, bár tudom, hogy a gyermek mindent 
elkövetett, hogy ezen a vizsgán keresztül
menjen. Olyan lelkiismerettel és halálos ko
molysággal áll ez elé a vizsga elé, mint aki 
tudja, hogy minden ettől függ. Mondtam 
is neki, hogy jól gondolja meg, hogy mit 
csinál, mert itt nincs protekció, nincs segít
ség, itt tudni kell.

A Belvárosi Színházban ma reggel kez
dődlek meg a próbák. Dayka Margit hosszú 
betegsége után ebben a szerepben mutatko
zik be először. Van még egy erdélyi neve
zetessége a darabnak: a „Torockói meny
asszony** figurinjeit egy másik erdélyi ma
gyar: Bethlen Mária grófnő tervezte, (s. t.) 

rodásomban és idegességemben tettem azt a 
kijelentést, hogy a harmadik felvonást nem 
játszom, amig a pénzt meg nem kapom. Ezt 
sohasem tettem volna meg, nemcsak magam 
mai, de a közönséggel szemben sem. Számtalan 
esetben egyeztem bele abba, hogy a szinház 
dekonjunktúráiig helyzete miatt gázsimat re
dukálja. így legutóbb például a Vihar a Bala
tonon cimü darab utolsó tiz előadásán is

félgázslval játszottam, holott a darab többi 
főszereplői nem mérsékelték követelésüket.

Mindezeket megírtam és erre egy megdöbben
tően furcsa levelet kézbesítettek este fél 
nyolcra a lakásomra. Ebben a levélben közli 
velem a szinház igazgatósága, hogy mivel a 
szerződésemet pregnánsan megsértettem, már 

ma estére nem reflektálnak fellépésemre.
A hihetetlen eljárás miatt még magamhoz sem 
tértem, amikor arról értesültem, hogy a szín
ház egy másik furcsa tettre határozta el ma
gát. Abban a feltevésben, hogy ez a levél el
kerülne engem és elmennék a szlnhózhoz.

a azlnéazbejdró kapusánál ugyanennek a 
felmondólevélnek másolatát helyezték el, 
azzal a céllal, hogy a portás engem be se 

engedjen a színházba.
Ez már olyan eljárás, amely arcomba kergeti 
a vért, mert ugy bántak velem, mint valami 
rossz cseléddel. Három éve dolgozom a legna
gyobb ambícióval és szeretettel a színháznál, 
gyakran akkor sem kaptam gázsit, mikor más 
kapott, soha semmiféle afffrben senkivel nem 
volt részem, a legcsendesebben és a legnagyobb 
ambícióval lettem eleget a rám hízott felada
toknak és most Ilyen megalázó módon akarnak 
szerződésemtől megfosztani.

— Ezek után természetesen nem ragaszko
dom a Fővárosi Operetlszinházhoz, de követe
lésemet teljes mértékben érvényesíteni fogom. 
A választott bíróság a hét közepén ítélkezik és 
meggyőződésem szerint nem kétséges ered- 
ménnyel.

ÓRIÁSI KIKÉR! Hmatinál a hennát változatlan ÓRIÁSI SIKER!

Telefon: 265-54 jobb bohózata *» TERÉZKÖRIJTI SZÍNPADON Kezdete 9 órakor.

Premier után
A GYÓGYSZERÉSZ UR. Ennek a kissé 

idejétmúlt francia vígjátéknak az ad teljes 
lét jogosultságot a Vígszínház színpadán, 
hogy a Góth-párnak alkalma volt vissza
térni ide, ahol annyi nagv-nagy sikert arat
tak. A gyógyszerész ur sikere is Góth-siker. 
'fölük aztán észre sem lehel venni a dara
bot, annyira kedvesek, magukkal ragadók 
és mulatságosok. Sulyok Mária, a Vígszínház 
uj felfedezettje, komolyabb és nagyobb fel
adatok megoldására is alkalmas. A darab
nak néhány nagy pillanatát Törzs Jenőnek 
köszönhetjük, aki a papucs alatt nyftgö 
szobatudós figurájában tragikomikus. Jávor 
Pál egyre jobban idomul a nagyszerű tár
sasághoz, amelynek egyik oszlopa természe
tesen Rajnai Gábor, (a.)

MÁRIUSZ: Valóban: végre egy szép darab. 
A legérdekesebb azonban, hogy a közönség is 
méltányolja Pagnol darabjának költői szépsé
geit. A szatirikus francia iró ebben a darabjá
ban a kispolgári romantikához menekül, ame
lyen keresztül elénk hozza az Őrök emberit: 
mindennapiságból és a megszoknltsúgból való 
menekülési vágyat, a titokzatosabb, a nagysze
rűbb felé. A darabot a Belvárosi Színház rend
kívül szerencsés előadásban mulatta be. A 
címszerepet Ráday Imre költői fogékonysággal 
értékelte át a színpadra. Kiss Margit megdöb
bentően őszinte hangú, friss, fiatal tehetség, 
érdemes vele foglalkozni. Gázon Gyula, Máig 
Gerő és az aranyosan kedves, derűs Dajbukát 
Ilona olyan félfranclák, annyira mulatságosak, 
önzők és jószlvüek, hogy Pagnol ur Is elcso
dálkozna rajtuk. Dicsérettel kell említeni 
László Miklós, Szigeti Jenő (aki néha túloz), 
jól megrajzolt figuráit.

Hansi Niese vissza
vonul a színpadtól

Bécsből jelentik: A bécsi szinházkrizisnek 
ujabb szomorú eredménye támadt. Most kivé
telesen nem egy bécsi színházat zárnak be, de 
végeredményében ugyanolyan veszteség érte a 
bécsi színházi életet, mintha egy színházat zár
tak volna be. Bécs legkedveltebb művésznői 
közé tartozik Hansi Niese. az örökké jókedvű 
és derül terjesztő Hansi Niese, az istenáldotta 
komika. akii ' — * .
landó bécsi 
hogy

visszavonul

annyira elkcdvctlenilctt az ál- 
szjnházkrizis, hogy elhatározta,

a színpadtól és Berlinbe köl
tözik.

Hansi Niesét erre az elhatározásra nemcsak 
a bécsi krízis indította, hanem az is, hogy Bí
bor és kékitö cimü

legutóbbi beszélőfllmje Berlinben és Bécs
ben óriási sikert aratott.

A művésznő sokkal több erkölcsi és anyagi 
siker lehetőségét látja a beszélöfilmbén, mint 
a bécsi színpadokon.

Filmpremierek 
HÁROM ABLAK KELET FELÉ 

a címe annak az érdek feszítő kémtörténetnek, 
amelyet a Corso-mozi kizárólagos Joggal hét
főn mutal be. Ez a film szerencsés vegyiiléke 
a hangos és a néma filmnek, meri a hangos
film előnyével társul a némafilmekre emlékez
tető izgalmas és gyorsan pergő szüzsé. Erich 
von Sfroheimet mint rendezőt és mint színészt 
jól ismerik. A legszebb amerikai színésznővel, 
Conslance Bennett-tel készítette ezt a filmjét, 
amely egyúttal lélegzet fojt 6 fejezete Mata Hari, 
a leghíresebb kémnő életének. A Corso uj mű
sorát a „Mawas** cimü szumátrni remek expe- 
diciós film egészíti ki.

A NÓTÁS FIUK

A Palace-filmszinhóz is premiert hoz hét
főn. A német filmgyártás legkedvesebb és 
legbájosabb alkotása: A nótás fiuk sokáig 
fog szerepelni a filmszínház vásznán. Min
den, ami hangulat, báj, diákroinantika és 
legfőképpen pedig mulatság: az. megtalál
ható ebben a filmben, amely sokára elveti 
a Palace-szinház müsorgondjót. A Palace 
tcstvérszinbáza, a Fórum.

„Millió** 
cimü filmjével páratlan irodalmi sikert ért 
cl. A legjobb társaságok állandó beszéd
témája a „Millió1*, Rene Clair rendkívül öt
letes francianyelvü filmje, amelynek sikere 
egyre hatalmasabb méretekben bontako
zik ki.

DRAKULA

A regényírók, szindarabirók és filmren
dezők fantáziáját már sokszor megtermé
kenyítette ez a hihetetlenül érdekes és rej
télyes figura, amely most hangos vásznon 

apott otthont az Orlon-filmszinházban 
Lúgos! Béla, a Nemzeti Szinház volt tagja, 
aki Amerikában az Universal sztárja lett, a 
I)rakulából hangosfilmet készíttetett, olyan 
mesteri és művészi módon, hogy három 
évig turnézott vele szerte Amerikában. Ez 
pedig a sikert jelenti. Az érdekfeszítően 
izgalmas és lélegzeJfojtőan nagvszerü film
nek még az az előnye, hogy első felvonásá
ban magyarul beszél és igy a film számunkra 
sokkal érthetőbb.

SZTRÁJKOL A GÓLYA.
A múlt hét tgyik legnagyobb filmsikere a hé

ten is urálin nz Omnin és a Décsi filmszínhá
zak vásznát. Ugy az Omniában, mint a Bécsi- 
mozibnn tolt házak kacagják végig ennek a 
legújabb filmnek jeleneteit.
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MOSOLYGÓ HADNAGY.
Chcvalicr legújabb film remekét nz 

filmszínház mulatta be. Régen láttunk 
kedvesebb, bajosabb filmet. Chevalier, 
rázskeringö hadnagya, nem hiába 
egyik legnagyobb moziszlárja. A film értékeit 
emeli, hogy Lubitsch Ernő rendezte és Chcva
licr másik két partnere Claudettc Colbert és 
Miriam Hopkins. Két remek, ennivalóan bájos 
színésznő. Őskor Strauss zenéje, amelyet rend
kívül szerencsésen applikállak a filmbe, csak 
megpecsételi a sikert.

Uráliin 
ennél 

a Va- 
a világ

színházi napló
Méhány nap y\ég és megnyílik a Magyar 

Szinház is, amelynek működését okta
lan személyi harcok akadályozták meg. A 
színház azonban kiheverte a megpróbálta
tásokat és olyan ambícióval és lelkesedéssel 
készült nyitódár.ahjárták . premierjére, ajiisJy> 
ebben a dékonjunkturás világban szí itta • 
példátlan. Délelőtt és este teljes előadás^' 
szerűen próbálják a Zöld bárány cimü 
zenés vígjátékot, az egyik szerző Vaszary 
János vezetése melleit.
A tRiilt héten beszámoltunk arról, hogy 

az Uj Színházban Az államügyész cimü 
darab egyik szerepében kellemesen feltűnt 
Bacsányi Paula. Itt állapítjuk meg, hogy 
Dinnyés Irént illeti meg a dicséret és a, be
számolóban nevét elírtuk. Megemlítjük, 
hogy Az államügyész főszereplői: EŐry 
Erzsi, Zátony Kálmán és Lengyel Vilmos 
turnéra indulnak és nagyobb vidéki váro
sokban bemutatják a darabot.
AJ II ugat inál a helyzet változatlan — cím

mel a Teréz körúti Színpad ötképes bo
hózatot mutatott be, amelynek szerzői Vád
nál László és Szűcs Nándor. A derűsen és 
ötletesen bonyolított darabban rengeteg tap
sot kapott Rátkal Márton, Gárdonyi Lajos, 
Sarkadi Aladár, Komlós, Rolkó és Berki. 
Kellér Andor és Kellér Dezső, valamint 
László Miklós, Lőrincz Miklós és Halász 
Imre darabjaiban, bohózataiban és jelene
teiben a szinház törzsgárdája nevettette meg 
a közönséget. A premier közönsége rend ki- 
viit sokat mulatott.
C tőke Szakáll pihenni jött Pestre, de nem 

Ind pihenni. Faragó Jenő olyan remek 
ötletet adott neki egy érdekes darab megírd * 
sóra, hogy társult ifjabb Békeffi Istvánnal és 
Lajtai Lajossal is ennek elkészítésére. Éjjel
nappal együtt lehet látni a négy szerzőt, akik 
a ,,Rég{ orfeum"-ot akarják visszavarázsolni 
Budapestre. A darabot a Fővárosi Operett
színházban mulatják majd be a szezón köze
pén. amely alkalommal a színházat vissza < 
alakítják arra a formájára, amikor még So
mosig orfeum volt a neve.
lUt'fíkezdődilc a téli társadalmi élet. A Gor- 
• "■ dasági Klubban (a volt Tőzsde klubban), 
a Netvyork bár teljes ensemhlejával vonul ki, 
hogy a ma esti társasvacsorát kellemesebbé és 
felejthetetlenebbé tegye. A Netvyork teljes ok
tóberi műsorát mutatja itt he. „Budapest a 
mennyországom" a elme ennek a rendkívül 
mulatságon blűctfnek, amelynek ónnál na
gyobb lesz a hatosa, mert a Gazdasági Klub 
tagjai talán sokkal jobban gutirozzdk azokat a 
tőzsdei, társadalmi és politikai vonatkozásom 
kai, amelyeket a blüett szellemesen szatlrizdl. 
Tarján Vilmossal az élén a törzsgárda, Pelhes 
Sándor, Radó Sándor. Pórias Gusztáv, Sllber 
L. Sándor. Czuppon Sári. Bull Margit és Jan- 
csó Zsuzsa vonulnak 1.1 A zenét „Ady és 
Bobby’’, valamint a Magyar Gazdasági Klub 
házi jazzbandje szolgáltatja. A sikerhez hoz
zájárul at. hogy a Neunjork konyhája adja a 
jó vacsorát, amely után tánc követ ke tik.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
A tíz tartalékkal felálló magyar atlétacsapat nem 
várt nagy pontarányu győzelme az osztrákok fölött

Magyarország - Ausztria 80:34
Magyarország atlétái ismételten fényes dia

dal! arattak, ezúttal a szomszédos Ausztria csa
pata felelt. A nagyarányú győzelem érlékét 
még inkább nöwK? ha szómba vesszük Gerö, 
(Igenei, Barsi, Xtlival, Szalag, Szabó, Jávor, 
Kültag, 3fadarász. .Szepes és még egynéhány 
esélyes illélft-kiválóságunk hiányól. Am nz 
őket helyettesítők is nagyszerűen megálltak 
helyüket, ugy, hogy

a 13 számból álló mlllng tíz versenyszámát 
a magyarok nyerték.

A hetedik magyar-osztrák nemzetközi atlé
tikai viadalt szinpompázó verőfényes idő kö
szöntötte. Az idő alaposan meghazudtolta ok
tóber derekút, mert sokkal inkább májusnak 
hihetne az ember! A verőfényhez méltó keretet 
szolgáltatott a gyönyörű látványt nyújtó 
BSzKRT-pálya. A verseny elölt a rendezőség 
gramofonzené ve] szórakoztatta a közel három
ezer főnyi közönséget. A kél nemzet reprezen
tánsai póros sorokban haladlak cl a közönség 
elölt s éknlakhan álltuk fel. Stankovils Szilárd, 
a MASz elnöke üdvözölte a vendégeket, mely 
után a himnuszokul intonálta a hangszóró. 
Nyugodt atmoszférában állnak fel a 400-asok.

400 méteres síkfutás: Rinne? szép egyenletes 
stílusban 200 méternél beéri a fordulók elő
nyét élvezőket s minlegv nyolc méterrel előbb 
szakítja a célszalagol. Gudenus a célnál össze-

1. Puchberger (A) 1 perc 58.2 mp. 2 Lázár 
(M) 2 p. 01.2 mp. “ “ ' '** “

Balogh
Várszegi (31)

3. Rosenkranz (A) 2 p.

Távolugrás. Baloghnak 
nem volt olyan ellenfele, 
aki 730-ra késztette 
na, mert Megyeri 
mán alul szerepelt.

1. Balogh (3!) 72/
2. Peintner (A) 704
3. 31 egy éri (31) 698

Gerelyvetés. A győri
A^cnncsz-Várszegi a ne
gyedik dobásra érte el 
győztes dobását. Ezen
kívül még egy 58-on fe
lüli eredménye 

58.80 ni. “ " '

vol- 
for-

cm.
cm.
cm.

Beszkárl-pályára, ahol a magyar-osztrák atlé
tikai mérkőzés nagyszámú közönsége külön 
tapsviharral köszöntötte az egyes beérkezöket. 
A 42 kilométer és 195 m-es távot 21 versenyző 
abszolválta. Tiz kilométernél az osztrák 
Tuschek vezetett 37 perces idővel, Kiss, Ga
lambos és 3lajzik elölt. Tizenöt kilométernél 
még ugyancsak az osztrák volt elöl, 58 perc 
10 másodperces idővel, a többiek sorrendje az 
előbbi maradt

35 kilométernél már Galambos került az 
élre s Ideje 2 óra 15 perc 02 mp. volt.

öt perc differenciával követte öt Zelenka, aki 
mögött Tuschek, Gyctvay és Kist következett. 
Kispest határában Galambos előnye már egy 
kilométerre növekedett.

Magyarország 1931. évi maratoni bajnoka: 
Galambos ESC 2 óra 45 p. 57 mp.

2. Tuschek, Ausztria, 3. Zelenka, Salgótarján, 
4. Gyetvay, Szeged, 5. Kiss, Karcag, 6. Csonka, 
Szeged, 7. László, RAFC, 8. Piros BBTE, 9. 
Kuzbel, BBTE, 10. Majorossy, EESC, 11 Lovas, 
MAC, 12. Bukovini, Törekvés.

A Ferencváros az élen
Nagy gólarányharcra van kilátás az Újpest és a Ferencváros 
között — A Hungária részvét nélkül intézte el a Kispestet — 

Nem voit áhitatos az Újpest—111. kér. meccs sem

Raygambi.

/. Rinner (A) 49 mp, 2. 
Lázár (31) 50.2 mp, 3
Sugár (M) 51.1 mp.

100 méteres síkfutás:
Raggumbl végig fokozott 
irummnl, kél méterrel 
győzött az utolsó helyről 
80 méternél felfejlődő 
Paku ellen, akit fél mé
terrel követett a két oszt
rák.

/. Raggambi (31) 10.8
mp, 2. Paku (M) 10.9 mp, 
3. Kiéin...........

Sulydobás: Darányi és 
Horváth külön versenyt 
tartott a szerepet nem 
játszó osztrákokkal szem- 
Iwn. Látszólag n kót ma
gyar is csnk „becsületes" 
eredményre 
•ml

1.
cm,
cm, 
cm.

törekedett,
sikerült is.
Dr. Darányi (M) 1500
2. Horváth

3. Vctlcr
6V) /464
(A) 1339

110 méteres
Előbb Langmnyerl,

Kovács.
Magasugrás.

(A) 11 mp.

Darányi

Általában nem történi semmi különös... 
győzlek a favoritok s

a bajnoki lista mégis ravasz képet 
mutat.

így például gólarányon múlott el az Újpest 
vezető pozíciója. Nem kisebb meglepetés az 
sem, hogy

az óbudai csapat az utolsó elölt! helyen 
fekszik.

Ugyanekkor pedig a Nemzeti és az Attila 
az 5. és 6. hely birtokosa, A nagy felfordu
lásnak elsősorban is az az oka, hogy kissé 
eltolódtak a programszerű beosztástól a 
mérkőzések és némely csapat több mérkő
zést játszott, mint ligatársai. A felfordulás 
lehát csak ideiglenes. Valószínű, hogy ezt 
legjobban a Sabária szeretné. Vasárnap 
ugyan megmutatta növőben lévő oroszlán

körmeit, dehát — mégis kikapott. Sajnála-
s, hogy a szombathelyi 
ira csillaga tűnőben van.

nagy sportkul

A FERENCVÁROS VEZET:
1. Ferencváros 8 pont 23: 5 gólarány
2. Újpest 8 20: 6
3. Hungária 8 15: 6
4. Bocskay 8 10- 9
5. Nemzeti 5 8:11
6. Attila 5 7:10
7. Vasas 4 9:11
8. Somogy 4 5: 8
9. Kispest 3 7:14

10. Budai „11“ 3 7:17
11. III. kerület 2 8:11
12. Sabaria — 4:11
Eddig 4—4 mérkőzést játszott: Ferencváros, 

Újpest, IH. kerület; 5—5 mérkőzést: Hungária, 
Bocskay, Kispest, Somogy, Vasas, Sabária; 6—6 
mérkőzést pedig: Budai 11, Attila, Nemzeti.

volt 
Umfahrer1.

55.70 m. 3 Baross (M). 
5000 m síkfutás. Kelen 

és Hevele külön ver
senyt futott. Sindlert 
3500-nál mindketten le
körözték. Franki mintegy 
200 m-rel harmadik. Á 
kél magyar 150 méteren 

keresztül remek
(Holt.

1. Kelen (31)
42.6 mp 2. Hevele (31) 
15 p 42.8 mp. 3. Franki 
15 p. 13 mp.

Diszkosz vetés. A két 
magyarnak nem volt a megszokott „parázs"
versenye. Donogán ötödikre érte el győztes,
dobását. Átlagosan 44 körül dobott. Rcmecz
legjobbja szintén ötödikre sikerüli.

/. Donogán ,(31) 40.03 ni. 2. Remecz (3!) 
45.88 ni. 3. Janausch (A) 43.77 m.

1500 ni síkfutás. A nap legszebb, legizgalma
sabb versenye. A kitűnő Blödy a két magyarral 
együtt van lecsöngetésig. Ekkor Blödy tör az 
élre, ám a cél elölt 300-zal Sárvány ismét 
megelőzi, de 200-zal a cél elölt Govrik őt is 
beéri Mnr-már Govrik látszik győztesnek, 
amikor Sárváry 50-nel a cél elölt újra erősített 
s remek ifjúsági rekorddal győzött. Govrik is 
egyéni rekordját futotta.

1. .Sár(>(ín.y fif).4 p.,04 mp. Országos ifjú, 
sági rekordl 2. Govrik (31) 4 p. 04.4 mp. 3. 
Blödy (A) 4 p. 08.8.

Riigugrás. A katonáskodó Király helyett 
Karlovils ugrott he minden tréning nélkül, akit 
Höllernek sikerült megelőznie. Zsufka könnyed 
stílusban ugrotta a 380 cm-t is, sőt a 4 mé
terre föltett lécet Is csak hajszálnyjira verte 
egy alkalommal.

/ Zsuffka (31) 380 cm. 2. Höller (A) 370 cm. 
3. Karlovils (3t) 360 cm.

Svéd staféta. Az osztrákok Plutner, Kicin, 
Gudenus. Rinner felállításban álltak fel a Rag- 
gambi, Paku, Sugár, Lázár csapattal szemben. 
Raggamby pompásan futott s mintegy két mé
ter előnyre letl szert, amit Paku 8 méterre 
növelt. Sugár ellenben nem boldogult Gune- 
Raggainhi pompásan futóit s mintegy két mé
terre redukálódott. Lázár 250 m-ig még tartani 
tudta magát, de ekkor már a pompásan futó 
Hinner biztos győztesnek látszott. Az egyenes
ben Rinner elfúlóit Lázártól s 48 mp-es szen
záció idővel 10 méterrel győzött.

2. (A)

A ferencvárosi finis . . .
Ferencváros —Sabaria 3:1 (0:1)

Szombathely, október II.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A szép dunántúli városnak vasárnap 
előkelő vendége volt. A Ferencváros csapata 
utazott fel Szombathelyre, hogy lejátssza őszi 
bajnoki, mérkőzését.

A nagy meccsre

gátfutás:
majd
Borosst
goru tatár starter. így 
csak két versenyzőre re
dukálódik a „mezőny". 
Kovács azonnal Hrc töd 
s már jó méterrel vezetett 
Descha előtt, amikor az 
H 6-ik gátban felbukott, 
ám egy ügyes bukfencc- 
zés után lassan bedöcög. R,

/. Kovács (31) 15.7 mp, I 1 Ausztria 1 p. 58 mp. 2. 3fagyarország 1
- „ . z . . n IQ X n.n

vonult ki a pályára. Az, érdeklődést fokozta, 
hogy a Sabaria erősen készült a meccsre. A 
publikum egyrésze optimista szemüvegen ke
resztül tekintett a meccs elé; a játék második 
részében még ugy látszott, hogy a közönség 
említett részének lesz igaza.

A Sabaria ugyanis félidőben még vezetett, 
sőt a második félidő 44. percéig még l:l-re 

állt a mérkőzés.
Ekkor jött a már oly sokszor megcsodált 

ferencvárosi finis, amely

A Sabaria vezet

Iglódy

a kapu elé íveli

2. Descha (A) 19.4 mp. 
két osztrák csak 180 cm-ig.. .. A

bírta. A 188-nt Késmárky elsőre, Bodossy má
sodikra vitte. A 192-rc feltett lécet mindketten 
dobták.

1—2. Késmárky és Bodossy holtversenyben 
138 cm.

3—4. Umfahrer (A) és Schuicrtbcrger (A) 
holtversenyben 180 cm.

800 méteres síkfutás. Lázár rossz taktikával 
futott. Túlságosan bízott magában s későn kez
dett flniscini, úgyhogy a végigvezető osztrák 
megérdemelten győzött. Lázár 700 ni-nél, ami- 
kor veresége biztos volt, teljesen lelassított.

p. 49.8 mp.
A pontverseny végeredménye:

/. 3lagyarország 80 ponttal.
2. Ausztria 34 ponttal.

Galambos nyerte a maratoni 
bajnokságot

Vasárnap déli egy órakor a BcszkArt-pályáról 
indították el a 32 tagú csapatot, amely Magyar
ország ez évi maratoni bajnokságáért startolt. 
A versenyzők négy kört futottak a verseny
pályán, majd kikanyarodtak a Hungária-ulra 
s onnan az üllöi-ulon a Vecsés határában lévő 
23-as kiloinéjcrkőig. majd vissza futottak  a

az általam készített kerékpárral Dyerték meg 
Gyártok tara és luxuskerékpárokat 
lómogassuk a magyar kisipart! Vegyen Ön is 1

V elvárt -kerékpárt
Budapest VII. kerület. Rottenblller-utca 56

négy pere alatt a fővárosi csapat javára 
döntötte cl a mérkőzést.

Igen erős, helyenként izgalmas mérkőzés 
volt. A tempót az első percekben a Sabaria 
diktálta, majd lassan kialakul a ferencvárosi 
fölény. Takács II.. majd Kohut lő kapura — 
eredménytelenül. Az iníciativát most átvett© a 
Sabaria, amelynek támadásai a lG-ik percben 
érlelték gyümölcsöt.

Holzbaucr labdája Iglódy elé kerül, aki
nek lövése a háló balsarkában akad meg.

l:0-ra. A szombathelyi csa
pat erősiti a tempót, de 
Belkó és Holzbauer ak
ciói nem hoznak ered- 

* ményt.
A második félidő első 

percei azt a benyomást 
keítették, hogy a Ferenc
város súlyos vereséggel 
hagyja el a pályát. A 
támadások azonban sorra 
eredménytelenül végződ-1 
nek. A 4. percben a 
Sabaria védelme kornert 
vét.

A sarokrúgást Kohut 
és a labdát Szedlacsek

védhetetlen fejessel irányítja a kapuba. 
(1:1).

A győztes gólért elkeseredett és izgalmat 
küzdelem indul. A Sabaria offenzivája a 15. 
percben kulminál, de a csatárok a legnagyobb 
helyzeteket kihagyják. Most azonban kezdi 
éreztetni hatását a Ferencváros csapatának ki
tűnő kondíciója. A 41-ik percig öldöklő küz
delem folyik. Ekkor Takács 
delmet és
tiz lépésről helyezett 
gólt lő a balsarokba.

A Sabaria — ugy lát
szik— eldönlöltnek látja 
n mérkőzést, mert led/l. 
A 45-ik perc utolsó má
sodperceiben

Szedlacsek a 18-os 
vonalról indított lövé
séből megszerzi a 

harmadik gólt.
Kornerarány: 12:6 a

Ferencváros javára.

kijátszotta a

Szedlacsek

/ !

Túlfűtött hangulatban, csak rutinjával győzött Újpest csapata 
a lelkes óbudaiak ellen

U/pest—III. kér FC 6:4 (4:1)

A kórházban kellemesein és otthonosan érez- 
xük magunkat, ha a világítás nemcsak dús és 
pom| 
szeri,_____ _____ 9-----.
Világítsuk a kávéháxakat ás éttermeket jól éj 
gazdaságosan, használjunk modern

•npóxó, honom jó *« egómógeo i». A eél- 
írü, modern világítót növeli a forgalmat. —

TUNGSRAN

Újpest és Óbuda csapatainak a találkozása 
a múltban is heves küzdelmet eredményezett 
s most is

túlfűtött hangulatban, állandó Izgalomban 
zajlott le a meccs.

.4 kerületiek nagy elánnal dobták magukat a 
játékba s ha a győzelmet Újpest nagyobb ru
tinjával ki is verckedlc, az óbudai tizenegyet 
minden elismerés megilleti lelkes játékáért, 
annál Is inkább, mivel

a mérkőzés nagy részében a sérült Stcincr 
nélkül állt ki.

\ küzdelem ugy indult, hogv az óbudai csa
pat győzelmét engedte sejllelni. Mar a 4. perc
ben Fenyvesi korneréböl 31 agyar lő kapura, a 
labdát Győri a gólvonal elölt elfogja és Ac.ht 
mellett a hálába továbbítja (0:1). Ujabb kék- 
óhér-romnhok következnek, amelynek ered
ményeként a 8. percben Vermes védhetetlen 
gólt rúg. de Halász biró Győri állítólagos off- 
srájdja miatt annullálja. A 12. percben Spilz 
beletalpal Sleincrbe. úgyhogy az óbudai haljol

kiviszik, aki rövid néhány perc múlva vissza
jön ,de később végleg kiáll. Félidőben a men
tők mcgállapitották, hogy a bokáját törte. A 
kerületiek tiz emberrel is lelkesen küzdenek, 
még sem tudják megakadályozni, hogy a. 18. 
percben Auer éles, lapos lövéssel ki ne egyen
lítsen (1:1). Két percre rá P. Szabó átadását •» 
rosszul kiugró Biri mellett Spitz beguritja, 
majd pedig a 26. percben Ströck beadását 
Steiner értékesíti góllá (3:1). A liláknál Szalag 
fényesen játszik. A kerületieknél Luti H soro
zatos faultjait a biró igen enyhén kezeli s ezért 
a közönség hevesen tüntet. A 38. percben '• 
Szabó átadásából Spitz úllitja be a félidő ered
ményét. Szünet után a játék ellonyhul, föleit 
nz Újpest csapata csik vissza. A lelkes óbudai 
csapat tiz emberrel is vehemensen támad s a 
14. percben Fenyvesi az ellenkező felső 
rokba pompás gólt rag (4 2). A szinte szánal
masan játszó újpestiek ellen « kerület egv 
perc múlva ismét eredményes, amennyiben • 
jobboldali véd"|em súlyos hibájából Zilaby 
gólt ér el (4’3). Két perc múlva 7-ilohy stapP"

1
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talaput, IMI október » HÉTFŐI NAPLÓ 11
Hja Szalag arcát ért, úgyhogy Újpest naggsze- 
rüen játszó fedezete néhány percre kiállni 
kényszerül, majd később bekötözött fejjel tér

Szalay Gyári ll.

▼Issza. A 19. percben a kitörő Auer elől 
lábravetéssel ment, a labda az offszájdon

Biri 
álló

A Hungária a szezon gólrekordjával győzött
Hungária - Kispest 6:0 (2:0)

Baljóslatú felhők lebegnek a Hungária fö
lött, újabb vereség kisértett. Az a háromezer 
ember, aki a főváros egyetlen futball-attrak- 
ciójára kiváncsi volt, pikantériát sejtett a Kis
pest elleni mérkőzésben.

Es a pikantéria be is következett, de ellen
kező előjellel, mert a Hungária régóta 
mutatót olyan lelkes és feltétlenül győzni 

akaró energiát, mint éppen vasárnap.
Az első félórát káprázatos iramban és gyilkos 
tempóval arra használta ki a kékfehér-gárda, 
hogy ellenfelét lelkileg és fizikailag teljesen 
összetörje. Közben szebbnél szebb helyzetek 
alakulnak, Cseh kapufát lő, a lövések jobbra 

tombol és gyönyörködik. Az egyetlen kellemet
len jelenség a pályán a biró, aki érthetetlen 
Ítéleteivel majdnem ismét botrányba kergeti a 
közönséget. Amikor az „őrlési időszak'' befe
jeződik, a Hungária hozzálát nagy pozíció
előnyének realizálásához. A 25. percben

Kiéber szabadrúgását Haár remekül dobja 
a középre és Ticska magasra szökkenve, 

védhetetlenül befejelf. DO.
A Hungária továbbfolytatja a ragyogó akció-

TÍCtUA

S notGoHyi

’Lélcgzctállitó tempóban születik meg a ne
gyedik gól. Hirzer—Ticska—Hirzer—Cseh.

Elsőrangú futballattrakcló volt.

kát, a Kispest sehol sincs. Igaz ugyan, hogy 
Konyor egy kis lendülettel gólt lőhetne, de

ltát ... hol ez a lendület? 
Ezzel azután a Kispest 
l>e. is fejezi aktivitását és 
megadja magát sorsúnak. 
A 45 percben, közvetle
nül lefújás előtt,

Hirzer remek moz
gása hoz eredményt 
és Cseh fürgén lövi 

a második gólt.
Szünet után Hirzer 

nagy bombájával kezdő
dik a második félidő, 
majd a 6. percben

Haár ügyesen átdolgozza magát a kispesti 
védelmen, közvetlenül a kapufa tövéből 
bead és Cseh a vetődő Dénes alatt nagy 

nyugalommal fejezi be az akciót. 8:0. 
kénessel valami baj van. Sokat hibáz, közvet
lenül a harmadik gól után egy felesleges öklö- 
léssel majdnem újabb gólhoz juttatja a Hun*

A „beteg" Attila bravarta
Attila—Budai „11" 3:0 (3:0)

Miskolc, október 11.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) A miskolci sportközönség körében 
vasárnapra kelve nagy riadalmat kelteit az a 
hir, hogy a csapat öt standardjátékosa, köz
tük Szemző, a kapus, a sérültek listáján sze
repel. Bár vasárnapra megnyugtató hírek 
keltek szárnyra, hogy a sérült játékosok 

Szerdán este lél l> órakor először

orosz bohözat-oslOk oz ui színházban CSEHOV: Laánykáréh. KATAJEV: A kör
FSoservplők; MAnAroa Oiaa. Onolya BtmI, KnrAtMu Piri, BaraAnyl. Baróthy, Patt. Apáthy. 

HondMdk: Vajda Pál, SomlAr Zalgmaad.
HyUvdnea főpróba: szerdán d. e. HÍ1 órakor. Jegyek a nlnbáz irodájában

minden este* Az AllamUgydbmz

P. Szabó elé pereg, akt egy lépésről at üres 
hálóba vágja (5:3). A kerületiek erősen rekla
málják a gólt, de a birő nem tágít. Rövid idő 
múlva a dribliző Spitset Werntr elnyomja, a 
bíró kissé tulszigoruan 11-est Ítél, amelyet P. 
Szabó értékesít góllá (6:3). A 33. percben 
Fenyvesit Kvasz elgáncsolja, a 11-es most jo
gos s ebből fílrl remek gólt is rúg (6:é). A 
29. percben Kvasz és Zilahy összefutnak, a 
biró általános meglepetésre kiállít la az újpesti 
centerhalfot Három perc múlva P. Szabó mfl- 
esést produkál s a biró — bogv jóvátegye 
előbbi elhamarkodott Ítéletét — Wernert zárja 
ki a játékból. A közönség tüntetőén fütyül 
a biró Ítéletei miatt s a meccs ts teljes una 
lomba fullad A mérkőzés utón a kerületiek 
öltözőiében a vezetők szinte magukon kivül 
vannak s éles szavakkal kritizálják Halász 
Jenő működését, aki szerintük nagyon ki
engedte a kezéből a meccset.

gáriát, de Barátky peches: a lövés félremegy. 
A Hungária állandóan a tizenhatoson tanyát. 
Cseh régen látott testcselei nagy tapsra ragad
ják a közönséget.

Cseh minden egyes mozdulata veszélyes s 
Ticska nem mozogna még kissé Idegenül 
a balösszekötőben, rostává lőhetnék a kis

pesti kapui.
A 27. percben Cseh ismét ötletes s az átlépett 
labdáját Barátky nagy lövése fejezi be. A 33. 
percben

Hirzer és Ticska négyhuzásos összejátéka 
következik, az akció ellenállhatatlan: a 
„Kicsi" a berobogó Cseh fejére teszi a lab
dát és Dénes még ha Jói helyezkedne Is, 

tehetetlen lenne. 4:0.
Utána Barátky lövései zugnak Dénes felé, keltő 
ezek közül gólt is érdemelne. A 40. percnél 
tartunk már, a Hungária tábora lassan haza-

A „Kicsi" nagy formában van. Csinál, amit 
akar. A 45. percben például gólt akar. Cseh 

megszerzi örömét. 2:0.

indul, de ugylátszik a kékfehérek harcikedve 
még az utolsó öt percben is erősen lobog.

Harmlncméleres lapos szabadrúgása fütyül 
a kapu felé, Ticska készül a labda továbbí
tására a Igy Dénes kénytelen esukamozdu- 
lattal előredobni magát, de Ticska ravasz 
és lövés helyett átlépi a labdát, amely az

1

elnyúló Dénes felett Így érintés nélkül jut 
a hálóba. 5:0.

De még ez sem elég, mert befejezés elölt két 
perccel Ticska sistergő lövést küld jómessziről 
a kapura,

a labdát ugyan Dénes fogja, de a melléről 
kipattan s abefutó Barátky közvetlen kö

zelről nagyvldámau a hálób küldi. 6:0.
A Hungária

nagy gólarányu győzelmét elsősorban is a 
szinte kimeríthetetlen jálékkedvének köszön
heti, amely a Kispestből teljesen kiölte a tel
ket. A csatársornak minden tagja jól végezte 
a jeladatát s ha Ticska megszokja a balössze
kötő helyét, akkor Cseh ötletes és nagyvonala 
irányítása mellett még sok szép eredményt tud 
elérni a kékfehér csapat. A védelem Kocsis 
formábajöitével szinte bevehetetlen, úgy, hogy 
ma a kékfehér csapat leggyengébb része két
ségtelenül a fedezetsor. Kiéber már megközelíti 
azt a fokot, amely elegendő lesz a nagy csa
tákra is, de Sebes és Rebró még egy kis csi
szolásra szorul.

egy része némiképpen rendbejött, a közön
ség mégis szorongó érzéssel indult a Nép
kertbe.

Amikor tehát a biró sípja elindította a já
tékot, a meccs a Budai 11-esnek állt. A kö
zönség megadással szemlélte, hogy a budai 
csapat egymásután teremti meg az egészsé
ges gólhelyzeteket, ám a budaiak ofTenzl- 
vá.ja mégsem volt hosszuéletü. A 3. percben 
megindult az Attila első támadása, amelyből 
meg is született a miskolci csapat vezető 
gólja.

Plmpl beadását Csere laposan továbbítja 
Nemeshez, aki a döntő pillanatban el
esik, de van annyi ereje, hogy fekvő 
helyseiben a kifutó Lantos mellett a 

hálóba fejelje a labdát.
A közönség hatalmas üdvrivalgással köszön
tötte a váratlan gólt, a csapatnak pedig való
sággal szárnyakat adott a gyorsan elért 
eredmény. A budai csapatot alaposan beszo
rították, Lantosnak nagy és nehéz helyze
tekben kellett minden erejével védenie.

A 20. percben ismét gólhoz jut az Attila. 
Moharos hendsze miatt a biró a 16-osról 
szabadrúgást ítélt az Attila javára és

Vadász szabadrúgása egyenesen a há
lóba került.

A morális siker most már fokozott mérték
ben lelkesítette föl a miskolci csapatot, 
amely alig két pere elteltével már a harma
dik gólt is megszerezte.

Csere kornere a hátrahuzódott Szldor 
elé került, aki kapásból a Jobb sarokba 

Irányítja a labdát.

A második félidő egyenlő erejű csapatok 
küzdelmét mutatta. A budaiak kemény har
cot folytattak a tiszteletgól elérése érdeké
ben. Ezt majdnem el is érték, mert a biró 
Szemző faultja miatt a budaiak javára tizen
egyest ítélt. Polgár lövését azonban a kapus 
kifogta.

A miskolci csapatban a közvetlen véde
lem és Vadász volt a legjobb. A budai csa
patnál pedig a Kártpáti-flvérek és a belső 
trió tűnt ki.

Miért tűzfészek Bécs—Budapest—Prága ?
Európa futhallpályáin a szenvedélyek viha

rai zugnak keresztül, szinte azt mondhatnék:
divat tett a botrány.

Bécs—Budapest—Prága, három futballcentrum, 
mindháromban kikulturált, szakértő közönség 
mégis mind a három tűzfészek. Ahhoz, hogy 
orvosszert találjunk a — kétségen kívüli — 
szégyenletes duhajkodások ellen, ismerni kell 
az okokat, amelyek ezt a hangulatot megterem
tették. Az alábbiakban Csányl József dr., a 
futballunk filozófiájának atyja mondja el érde
kes megállapításait s egyben válaszol is Bécs- 
nek, ahonnan némi dühhel, sok rosszindulattal 
és rágalommal szóltak Budapest felé az elmúlt 
vasárnapi mérkőzéssel kapcsolatosan.

— A Középeurópai és az Európa-Kupa meg
szervezésének megvolt az az előnye, hogy a 
mérkőzések iránti érdeklődést nagymértékben 
felfokozta, a résztvevő országot a legnagyobb 
erőfeszítésre késztette é* a versengést ezekért a 
nagyértékii és nemzetközi hírnevet jelentő dija
kért mintegy nemzeti üggyé lette. Ez a cél le
begett at alapítók előtt s ezt a célt el is érték.

Eszel szemben azonban az árnyoldal sem 
maradt el

Éppen ez a fokozott és kiélezett versengés te
remtett oly légkört, amelyben a küzdelem heve 
néha a megengedettnél magasabbra csapott fel 
s a nézők sem tudták megőrizni azt a nyugal
mat, amelyet egyébként tanúsítani szoktak.

A sajtó Is, amely természetesen megfelelő 
módon kiveszi a részét ■ mérkőzések fon
tosságának kiemelésében, akarva — nem 
akarva szintén hozzájárult ahhoz, hogy a 

légkör izzó és feszült legyen.
Ezek a tényezők a szülőokai azoknak a sajná
latos kilengéseknek, amelyek ezekkel a dijmér- 
kőzésekkel kapcsolatosan először Bécsben, 
majd Budapesten és utoljára Prágában is elő
fordultak.

— A bajokon részben technikai Intézkedé
sekkel kell segíteni, részben pedig oly intézke
désekkel, amelyek a küzdelemben résztvevő 
felek és a küzdelmet szemlélő közönség kedé
lyének lecsillapítására alkalmasak. A technikai 
intézkedések* a pálynberendezések tökéletesí
tése, amely a turbulens elemek garázdálkodását 
megakadályozzák és a rendfenntartó szervek 
oly intézkedései, amelyek lehetőleg már pre- 
ventive akadályozzák meg a botrányok kitöré
séi. Egyéb intézkedések tehetnének pedig a já
tékosok és a közönség oly irányú befolyáso
lása, hogy még a leghevesebb küzdelem köze
pette sem feledkezzék meg *1 lovngias küzde
lem feltétlenül kötetes szabályairól, illetve

■ hazai csapattal való legszenvedélyesebb 
együttérzés st feledtesse azokat ■ határo
kat, amelyeket as ellenfél és a bíróval 

szemben feltétlenül respektálni kell.
E téren a sajtóra hárul talán a legnagyobb fel
adat: meg kell találni azokat a formákat, ame
lyek az érdeklődés fi lkel lése és a buzdítás mel
lett mindig figyelmeztessen a sportszerű 
magatartásra is.

— Ami végül a magyar—osztrák-mérkőzéssel 
kapcsolatosan történt sajnálatos Incidenst Illeti, 
e tekintetben csak arra az egyébként közismert 
tényre akarok utalni, hogy

az osztrák csapat játékosait nemcsak hogy 
nem érte semmiféle bántódás, de egyálta
lán nem Is mutatkozott ellenük ellenséges 
érzület és nem fenyegette őket semmi for

mában veszély.
Ilyen természetű sérelmet nem is tudott fel
hozni az osztrák Szövetség egyik Budapesten 
járt képviselője sem,

annál különöseim és majdnem érthetetlen 
tehát, hogy miért Játszották oly mértékte
lenül a felháborodottat éa miért vette a 
vacsora szónoka, Melsl oly tüntetőén a vé

delme alá a bírót, 
akinek nz MLSz képviselője megfelelő elégtételt 
nyújtott Az embernek szinte az az érzése, hogy

■■ osztrák vezetők haragja nagyon közel 
járt a möfrlháborodáshoz, amely mögé nem 
elég ügyesen rejtették el a mérkőzés szá
mukra csak féléikért Jelentő eredménye 

felett érzett elkeseredettségüket.
Biztosra veszem, hogv abban a mértékben, 
ahogy belenyugszanak csapatuk várt kitűnő 
sxerplésének elmaradásába és érvényesül brn- 
nük a sportszerű felfogás, oly mértékben fog

otthonában játszó

Opata

A Somogy lelkes védekezését 
a Bocskai csak tizenegyessel 

tudta megtorolni
Bocskai—Somogy 1:0 (0:0)

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen* 
tése.) Nagj számú közönség gyűlt össze a nagy* 
erdei pályán, hogy az ismét 
Bocskai játékában gyö
nyörködjék. A publikum 
azonban nem kapta azt, 
ami vért, mert a hazai 
csapat, ha fölényben is 
volt.

■laposan próbára tet
te a nézőközönség

Idegeit,
csatársorának tehetet
lensége miatt. Egyedül 
Opata játéka érdemel 
elismerést, míg Somogy
csapatában főként a követlcn védelem felelt 
meg.

Az első félidőben a Bocskai sorozatosan tá
mad, de tehetetlen belsői mialt nem tudja 
fölényét gólokra váltani. A 45. percben Opata 
érintés nélküli kornere a hálóba jut, de mivel 
Teleki akadályozta Erdőst a védésben, a biró 
nem adja meg a gólt. Szünet után a Bocskai 
fölénye még jobban állandósul, de a belsők 
lehetetlensége szintén ezzel arányos. Végre nz 
utolsó percben Teleld átadását Miklós kézzel 
úti le s a megítélt tizenegyest Markos bomba
szerű góllá értékesíti. Kezdésre már nincs is 
idő. A Somogy csapata nagyon leverlen ment 
az öltözőbe, de a Bocskai sem büszkélkedett 
a győzelemmel.

ják majd a budapesti eseményeket is kevésbé 
sötét szemüvegen át látni és belátni, hogy at 
MESz-szel való sportviszony esetleges megza
varására vezető intézkedések semmivet sem 
indokolható hibái jelentenének részűkről.

Kocsis Antal 
kolozsvári győzelme

Kolozsvár, október 11.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Vasárnap délelőtt folyt te nagyszámú kö
zönség jelenlétében a bantamsulyu magyar pro
fesszionista bajnok Kocsis és a bukaresti 
Oprescu közötti boxmérközés. A 10 menetes 
mérkőzés Kocsis fölényes pontozásos győzelmé
vel végződött.

Az első menetekben Kocsis láthatóan taka
rékoskodott erejével és Igy ezekben Oprescu 
volt látszólag jobb. A későbbi menetek során 
Kocsis mindjobban belefeküdl és végül is fölé
nyes győzelmet aratott román ellenfelével szem
ben.

A síronfúli rejtelmek 
beszélő tilmcsodája 
B. Stoker izgalmas 

regénye nyomán

O

Premier 
mai

o
Kizárólag
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Zombory Ödön és Tunyoghy József 
a két magyar szabadstilusu birkózó 

Európa-bajnok
Magyarország első a pontversenyben

Az MBSz rendezésében három napon át 
döntésre körűit szabadstilusu Európa-birkózó- 
bajnokság vasárnap este 10 órakor véget ért. 
Az igen izgalmas küzdelmek a magyar színek
nek dicsőséget hozlak, amennyiben

■ pontversenyben az első helyen végez
tünk.

Egyénileg Zombory Ödön és Tunyoghy József 
szerepeltek a legjobban. Mind a

két magyar Európa-bajnok lett a súly
csoportjában.

A verseny utolsó napjának eseményeiről az 
alábbiakban számolunk he:

Szombaton este tanácskozásra ült össze a 
Magyar Birkózó Szövetség vezetősége Mr. Long- 
hurst-tel, a Nemzetközi Szövetség főtitkárával 
és a tanácskozás ugy döntött, hogy — nz indu
lók váratlanul nagy számára való tekintettel — 

az európabajnokl selejtező küzdelmekéi 
vasárnap délelőtt Is folytai ja.

Vasárnap délelőtt igen komoly küzdelmek foly
tok é^ a vesztesek nagyrésze a további ver
senyből kiesett.

A magyar színek képviselői közül a léysuly- 
ban

Zombory Ödön győzött ■ svéd Wlngroen 
ellen pontozással

és igv Zombory a döntőbe került.
A pehelysúlyban
Fehér Jenő csak pontozással tudott p,’. fizni 
a svéd Thclnnjler ellen és Igy n további küz
delemből kiesve, sulyesoportjában a har

madik helyre került.
Váratlanul gyengén szerepelt múlt évi könnyű
súlyú Európábajnokunk, Kárpáti Károly, aki 
vasárnap délelőtt

pontozással vereségei szenvedett a finn 
K. PlchlaJainVkltől.

Kárpáti ugyancsak a harmadik helyre került. 
De váratlan vereség'érle Zombory Gyulát is, aki 
kétnapos remek szereplése után délelőtt a fran
cia Pacome-tól pontozással kikapott.

A középsulyban Péterfy erős küzdelem után 
pontozással kikapott a finn Lünktől.

A további délelőtti eredmények n következők, 
pehelysúly: II. Plchlajaműkl finn győz Chas- 

ion francia ellen.

A magyar futball világviszonylatban is 
visszaszerezte vezető pozícióját...

A magyar—román ninalőrválogalott mérkő
zésre fclulazotl Budapestre a román sportélet 
számos kiválósága. A ioihóii vendégekkel jött 
a temesvári proflcsaput igazgatója, Balázs Dé
nes műegyetemi tanársegéd is. aki a kontinens 
futbnlljánnk egyik legkitűnőbb ismerője. A 
nngykoncepclóju sporlvezér véleményét rendkí
vül értékes és objektív megnyilatkozásnak ve
hetjük. Balázs mérnök a következőket mondotta 
a Hétfőt Napló munkatársának: ■

— A magyar—román sportbéke véglegesnek 
teklnlhelö-c?

— A 'Magyarország—Románia és a Ripen
sia—Szeged FC mérkőzésekkel ismét létrejött 
a kölcsönös érintkezés a kél szövetség között. 
A Ripensia elsősorban azért kötötte le ezt az 
anyagilag nem indokolt meccset, hogy demon
strálja a magyar közvélemény előtt:

békeszándékunk nemcsak formalitás, ha
nem komoly valóság.

Ar érintkezésnek r román hatóságok részéről 
megállapított uj rendje nz. hogy n lekötött mér
kőzéseket tíz nappal előbb be kell jelenteni a 
rendőrhatóságnak.

— Milyen Impressziói vannak a vasárnapi 
kellős sálogalott meccsről?

— .ír amatörváloyntott mérkőzés a magyar 
amatőr/utball nagy sikere volt, sokkal nagyobb, 
miként a sajtó méltatta. A román csapat nagy 
indisznoriclóvnl küzdött, mninck okát nemcsak 
a halfsnr szerencsétlen összeállításában kell ke
resni, hanem abban a körülményben Is. hogy n 
fiatal játékosok túlzottan meg akarták mutatni 
a nagy futballinlclllgcncióju budapesti közön
ségnek: mit tudnak. Inkább technikáitok, ami 
az orkánsrerü szélben döntő hiba volt mert 
egyszerű és gyorson felépített akciókkal széni- 
t.ni tudtak volna az eredményen, amit n Je- 
Irn körülmények között feltétlenül reálisnak 
kell elismerni. Ar október 4 Ikt na/ol a magyar

KARPITOSBÚTOROK 
kzalóngarni túrák 
klubRarnltúrák I 
jebódloszékek 
rekamlék I 
toodern fotelok

düs választékban, 
legelőnyösebben
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Könnyüsuly: Dellos franci* pontozással győz 
Lemke német ellen.

Klsközépralyt Földeák német a 7. percben 
tussal győz Rosen Belgium ellen.

Nagyközépsuly: Kybuls Svájc pontozással 
győz Jourland francia ellen.

A szabadstilusu Európá-birkózóbajnokságok 
döntőire este 7 órakor került a sor zsúfolt ház 
előtt. Az egyes számokat Papp László dr. kon
ferálta be. Az esti eredmények a következők: 
a légsuly döntőjében az Európabajnok Mollin 
(belga)) ellen Wingre.cn (svéd) pontozással 

győz. Ennek ellenére Wingreen kiesett 5 rossz 
pontjával.

A nagyközépsuly középdöntőjében Kyburz 
(Svájc) és a finn Zuuks remek küzdelmet vív
lak; pontozással győzött a svájci birkózó.

A kőnnydsuly döntőjében Mindez (svájci) 
Pichlajamáki ötszörös Európabajnok és olim
piai bajnok végig egyenlő erejű küzdelmet vív
lak. nagy meglepetésre Mindez győzött.

A kisközépsuly döntőjében Zombory Gyula 
délelőtti lábsérülése miatt nem indult.

A magyar származása, német színekben 
Induló Földeák leli tehát Európabajnok.

A kisnchézsuly 2. és 3 helyéért a svéd 
Sőderquist a belga Defcrnnel mérkőzött, a svéd 
pontozással győzött. A nehézsúly 2—-3. he
lyért a belga Char'te és a magyar Vargha 
mérte össze az erejét. A 130 kg-os belga 5 perc 
nlnlf tussolta magyar ellenfelét. A légsuly 
döntőjében Zombory Ödön és a belga Maliin 
találkozott. A magyar birkózó több ízben haj
szál híj ián tussolta ellenfelét. Végeredményben 
Zombory megérdemelten jutóit európabajnoki 
elméhez. A nagyközépein döntőiében Kyburz 
a magyar Péter ff yt a 12. percben tussolta.

A szabadstllu<u birkózó Enrópa-bajnokság 
részletes sorrendje:

Pehelysúly. 1 H Pichlajnhifiki (Finnország)
2. Shasson (Franciaország), 3. Fehér Jenő 
(Magyarország).

Köhnyüsuly: 1. Minder (Svájc), 2. K. Pichla- 
iamfiki (Finnország, 3. Kárpáti Károly 
(Magyarország).

Kisközépsuly 1. Földeák János (Német
ország), 2. Zombory Gyula (Magyarország), 3. 
Rosscn (Belgium).

Léosnhi: 1. Zombory Ödön (Magyarország).
2. Mollin (Belgium), 3. Wingreen (Ss-éd- 
ország).

Nagyközépeit/: 1. Kyburz (Svájc), 2. Péterffy 
(Mngvarországj, 8. Luuko (Finnország).

Kisnchézsuly: 1. Tunyoghy József (Magyar
ország), 2. Sőderquist (Svédország), 3. Defetn 
(Belgium).

Nehézsúly 1 RiirH (Svd’c), 2. Charll? (Bel- 
citfml, 3 Vargha József (Magyarország).

Az európabajnokl blrkozóverseny helye
zési sorrendje:

1 Magyarország 13 pont, 2. Svájc. 9 pont,
3, Finnország, 4. Svédország, 5. . Németország, 
6. Franciaország, 7. Belgium.

a magyar futballisták világ- 
visszaszerezték vezető pozíció- 

lesznek-e ujabb proflalaku- 

elmult évben elsősorban azért

futball nagy diadalnapjának kell tekinteni és 
nem vitás, hogy ..it-c-
viszonylatban is 
jukat.

— Erdélyben 
latok?

— Nálunk az —. ....... --------- ...
nem jött léire több pre fialakulat, mert a szövet- 
ség át akart térni az olasz rendszerre és tág 
teret nyújtott nz amatőrelveket nagyon lazán 
kezelő egyesületeknek, mintegy átmeneti időt 
engedve az olasz rendszer megvalósításához. Az 
1932—33-as évben Románia 16 legjobb egyesü
lete fog a nemzeti bajnokságért küzdeni olyan 
módon, amint azt Olaszországban látjuk

és minden egyesületnek jog* ugy
amatőr, mint professzionista játékosokat 

szerepeltetni.
Az utóbbiakat a szövetség nyilvántartja s azok 
egyesületet csak akkor cseíélhetnek, ha ehhez 
anyaegyesületük beleegyezését megszerezték. A 
Rlnensia természetesen résttvesz ebben a baj
nokságban.

— MUyen rezsivel doigoalk ai egyetlen profl- 
egyeslllel?

— A rendkívül nehéz gazdasági helyzet nyo
mása következtében a Ripensia olymódon Igyek
szik életképességét biztosítani. hogy flr. rezsi
jét havi 100 000 leiről 35.000 leire redukálta. A 
csapatot bizonyos fokig érdekközösségbe vonta 
a klubbal, úgyhogy minden mérkőzés jövedel
mének 25 százaléka a csapaté a fi tüzeléseken 
kivül, ami haszonrészesedés a prémiumot he- 
lyctlesili. Ez n 25 százalék nem kerül azonban 
egyenlő arányban felosztásra, hanem mérkő
zésenként a mutatott játéknak megfelelően. A 
feloszlás arányát egy. háromtagú bizottság csel
ről-,cselre dönti cl. Megtörténhetik, hogy egy 
nagyobb mérkőzésen, amikor a felosztásra ke
rülő összeg például 30.000 lei, a csapat egyik 
topja négyezer lei részesedést kap. a mdsil 
semmit, vagy esetleg büntetést szenved.
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valamennyi cinpatát. Temesvár mindig jó piac 
▼olt. nálunk mindegyik csapat megkapta a ma- 
gáét (néha gólokban isi), panasza senkinek seiu 
lehetett. Remélem az újra helyreállított ma
gyar—román sportbaráti kapcsolatot a jövő
ben nem fogja semmi megzavarni. (gl.)

Megalakul a íutballszövetség 
kilencedik alszövétségé

Nagykanizsa, október 11.
(A Hétfői Napló tudósítójának (elefonjelen- 

tése.) Az MLSz délnyugati alszövctségének 
komplikált beosztása és az utazási nehézségek 
arra a gondolatra indították a délnyugati al- 
szövetség egyesületeit, hogy még egy kerület 
szervezési munkálatait kezdjék meg. A Bala
ton kőiül fekvő futballegyesületek elhatároz
ták, hogy az utazási nehézségeket áthidalandó, 

fölállítják a balatoni alt Követségei.
Az uj kerületnek a tervek szerint Nagykanizsa 
lenne a központja és a kerülethez csatolnák a 
következő városokat: Zalaegerszeg, Tapolca, 
Keszthely, Balatonfüred, Siófok és Zalaszent- 
gróf. Valószínű, hogy a mozgalomhoz csatla
kozik még a nyugati kerületnek néhány fut- 
ballvórosa is.

A CSEH FUTBALLDAJNOKSÁG.
Slavia—Ccchie Kariin 3:2. Sparta—SK Kladno 
6:2, Bohemians—SK Nachod 0:0, Teplilzer FC 
—Viktória Pilscn 1:3 Rakovnik—SK Liben 3:3.

AUTÓNAPLÓ
I. C. Wrigth világrekordkisérlete 

nem sikerült
Az 1931. évi őszi kilométer láncé

Vasárnap tartották meg a Kir. Magy. Auto
mobil Klub rendezésében az őszi kilométer
versenyt a táti betonpályán. A ragyogóan szép 
időben az autó- és motorsport rajongók százai 
vonultak ki autón és motorkerékpáron a táti 
betonra. Sopronból, Győrből csoportokban jöt
tek le, hogy az izgalmas küzdelemben bővel
kedő versenyt érvezzék. A győri autóklub cso
portja magával hozta a legjobb motoros ver
senyzőjüket. Kiss Lajosi, aki bár először szere
pelt a táti betonón, mégis 165 km-en felüli se
bességet ért el, sőt egyik menetben 169.75Ö km- 
rel futott Rudge gépével. A magyar motorosok 
közül Lakavecz Ferenc, Gutschy Károly, Wit- 
lenberg József is igen kiváló időket értek el a 
teljesen szélcsendes időben.Strasser Sylton kis 
500 km* gépével 113 km-t is futott.

Hartmann László, a magyar bajnok és álló- 
starton vllágrekordcr többszöri menésével 
sem tudott 184.560 km-nél jobb eredményt 
elérni, pedig Ötszöri száguldása alatt gépé
ből mindent kivett és nem rajta mulatt, 

hogy a jobb eredmény elmaradt.
Kremml cseh versenyző repülő- és állóstartos 
kilométereredményei kis Wykow gépével ki
válóak.

I. C. Wrlght, aki 242 km-es sebességgel 
tartja Hemrc után már több, mint egy éve 

a világrekordot, négyszer próbálkozott.
Először 270 km-t is futott odafelé, de mire a 
célhoz ért, leakadt a második hengerdiigattyu- 
ia és álló motorral ment át a célon. A máso
dik menetnél odafelé kilyukadt az újonnan 
beszerelt dugattyú is.

A harmadik menet 204 km volt, de a cél

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek 
Kartárs könnyen nyerte 

a Szent László dijat 
kétévesek legértékesebb versenye adott jeA kétévesek legértékesebb versenye adott je 

lentőséget a végéfelé járó lovaregyleli szezon 
vasárnapi versenyeinek. A 40.000 pengős dijat 
Harkányi Sándor báró Kartársa nyerte meg 
könnyen Casanova és a favorit Tempó előtt. A 
Kúpost istálló által Karfőrsnrfl jobbnak hirde
tett s e vélemény alapján sokáig favorizált s 
ma is másodsorban fogadott Vindobona, a 
sampion Sejballal nyergében, nemcsak helye- 
zetlenül, hanem mindvégig dicstelenül szere
pelt. Az utolsó napok eseményei miatt Kartárs 
győzelme nem volt, de nem is lehetett szimpa
tikus a közönség szemében. Az istálló ugyanis 
a máskor nagy titokban tartott zárópróbáról 
meglepően nyilvánosan adta 1c híreit és véle
ményét. amely szerint a zárógalopban Medúza 
és Vindobona könnyen verték Kartársat. Ezek 
a hirek nemcsak a közönséget, de a szakembe
reket ly félrevezették, mert senki sem tételez
hette fel, hogy olyan ügyes tréner, mint a több
szörösen próbált Kaposi és a vele egyenlő 
klasszisa veje, a pálya legjobb lovasa Sejbal. 
még azt sem tudják megállapítani, hogy me
lyik a jobb ló istállójukban. A program többi 
száma sem kedvezett a közönségnek, mert n 
favorilok sorra vereséget szenvedtek. A rész
letes eredmény a kővetkező:

I- FUTAM: 1. Pauly H. Csak előre (1K) 
Esch, 2. Admirális (pari) Gutái, 3. Gcorgettc 
(A) Balog. Fm : Néni Szigetvár. Tol.: 10:30, 
15. 14. — II. FUTAM: 1. Cscnjcllcs R. Búza
virág (3) Blackburn 2. Kururz (2%) Balog, 3, 
Daru 16} Teltschik. Fin.: Medúza, Ararat, l<cr- 
mia. Kucagánv, Türelem. Csicsóné, Lovesong, 
Pervesztes. Tol : 10:78, 25. 19, 23. — HL FU
TAM: 1. Harkányi S. báró Karián (8) Gutái,
2. Casanova ’ (3) Balog. 3. Tempó (2) Bsch. 
Fm.: Gin. Jősnő, Vindobona. Tót : 10:56. 26. 
29 — IV. FUTAM: 1. hsekntz Gv.-né Sri t tv a- 
vér (51 Csuta. 2. Rnfna (3) Gulol. 8 Lelkem ‘(4) 
Sejbal. Fm.: Tékozló. Nirvána. Vágjad. Toron- 
dór. Fiamén. Tol : 10.117, 25. 18. 17. — y.

BÉCSI FUTBALL.
I. Liga: Hakoah—Vienna 1:1, (0:0), Ausztria 

—Wacker 1;1 (1:0), WAC—Nicholson 4:1 (j-m 
WAC—Rapid 2:0 (0:0), Admira—Slovan 2 ő 
(1:0).

X Utvonalrekord a begymászőbajnokságoiu 
A Budai Kerékpár Egylet rendezésében vasár* 
nap került eldöntésre Magyarország 1931, évi 
kerékpáros hegymászóbajnoksága, melynek elő
futamait az elmúlt vasárnap futották le. A 
bajnoki döntő startja délelőtt >/il0 órakor volt 
az Istenhegyi-ut és a Kékgolyó-utca kereszté, 
zésénél. A ragyogó napsütés számos érdeklő, 
dőt vonzott a pálva mindkét oldalára.

Magyarország 1931. évi kerékpároshajnok’sá- 
gát Németh Miklós BSE 9:31 mp. alatt nyerte 
és ezzel megjavította az általa tavaly felállt, 
főtt 9:55 mp-es utvonalrekprdot. 2. Kaczián 
Pestújhelyi SC 9:30 mp. (ugyancsak a régi 
rekordon belül futott). 3. Mikó II. BSzKRT 
9:56 mp. 3. Poósz Diadal 10:04. 5 Szenes MTR 
10:11 mn. 6. BaPa P Viktória 10'12 mn,

X Slelnernek alszártörése van. Ezt állapitól. 
Iák meg a Glück-sznnalóriumhnn, ahová az 
Óbudai játékost beszállították. Kívüle még be
szállították Sikholz (Spárla) játékost, akit 
hasbaruglak, Fekete (Szondv) játékost pedig 
bokarugássnl került a szanatóriumba.

X Gvőzölt a bécsi kézllnbdacsapat. A bécsi 
1V-1T és a budnnesli MTE vasárnap délután 
játszotta |p k-ézilahdamérkőzését a bihariul! 
náh-áp. A bécsi csapat, inelvben 5 válogatott 
iálékos is szőrméit, 7:3 (5:3) arányban verte 
budapesti ellenfelét.

ntán kilyukadt az első henger dugattyúja.
A negyedik menetben nem is érte el a célt 
gyertyazavar miatt. A láncét Wright a hét va- 

[ lamelyik napján megismétli, mert, mint mon
dotta, nem megy el Magyarországból rekord
javítás nélkül, ami rúnknézve motorsport
szempontból óriási fontossággal bir.

A belügyminiszter képviseletében dr. Konct 
Endre miniszteri tanácsos jelent meg, mig az 
autóklubot a verseny rendezőin kivül, Lenz 
Albin tábornok és dr. Déghy Ödön képvisel
ték.

A Filmhíradó hangosfclvételt készített a ver
senyről. Az időmérést Derkovics László nagy 
hozzáértéssel vezette. A rendezés kifogástalan 
volt és a versenyt negyed négy órakor befejez
ték.

Kalmte Sándor
Részletes eredmények:
175 kcm Gutschy Károly TTC (Monet Go- 

yon) rep. km. 97.785 r. mf. 95.737. — 250 kcm 
Komlóssy Endre HAC (Monet Goyon) rep. km. 
118110 r. mf. 116.535. — 500 kcm Kiss Lajos 
Gyamc (Rudge) rep. km. 163.790 r. mf. 160.131 
rek. — Lukavccz Ferenc (Standard) rep. km. 
145.078 r. mf. 145.347. — 350 mk. Wiltenberg 
József TTC (Velocette) rep. km. 95.628 r mf. 
94.565. — 600 mk. Lukavccz Ferenc (Standard) 
rep. km. 111.282 r. mf. 110.785. — Automobil 
lók: 500. verseny Strasser Sylton (DKW-Syh 
tón) rop. km. 113.421 r. mf. 110.818. á mf. 
93.640 rek. (nemzetközi). — 2.3 vers. Kari- 
mann László KMAC (Bugatti) rep. km. 186.528 
r. mf. 183.514. — Sportkocsik: Georg Kreml 
rep. km. 108.187 rek. r. mf. 106.459 rek. á. km 
84.487 rek.

FUTAMk 1. Székesfehérvári vonatosztag Pici 
(5) Kaszián F., 2. Hortobágy (4) Csuta, 3.
Százszorszép (6) Fodor. Fm.: Dáma. Ralo. Wo- 
tan, Hopmester, Páratlan IL, Sárkány, Bonny 
Boy, Fonólány, Coqchita, Arme Gredl. Tót.: 
10:85, 24, 22. 23. — VI. FUTAM: 1. Lajtos E. 
Sdgligct (6) Rózsa, 2. Csipkerózsa (8) Balog. 3- 
Csopak (1J$) Gutái. Fm.: Péter, Verity, Srelin* 
’ek. Héra, Célzatos, Vallomás, Fuvolás, Taka
rodó. Tót.: 10:100, 25, 25, 15. — A kettőafoga- 

dások osztaléka ■ Búzavirág—Pici doublera 
5 :397.50.

★

Platthy József és Éber Amália 
győzelme az Országos 

Lovasmérkőzésekeo
A Nemzeti Lovarda szombaton és vasárnap 

rendezte ezévi utolsó lovasmérkőzését az or
szágos. tenyészállatvásártclepi állandó concours- 
pályáján. Az évzáró szabadpályai mérkőzések 
nagy közönség előtt folytak le mindkét napon. 
A szombati versenyeket a Kormányzó is végig*- 
nézte. Nagy érdeklődés nyilvánult meg a va
sárnapi hölgyek nehéz díjugratása iránt, me
lyet Éber Amália nyert njeg. Fáy Halász Ida 
még teljesen össze nem forrt tört ujja dacára, 
3-ik helyezést ért cl Berg Dleda báróné után. 
A befejező nap részletes eredménye a követ
kező:

I. Vadászugratás Indult 36 ló: 1. Szt. György 
•Málló Gerelyvitéz lovagolta Platthv József, 2. 
holtversenyben Krausz Ferenc Éjfél lovagolta 
Szarka Lajos és Báró Berg Tibor Michel lova- 
golta tulajdonos és Schaurek Ottmár Mr. Spo* 
kés lovagolta tulajdonos. — II.■ Díjlovaglás. 1« 
Szász Endre Gazdáné lovagolta tulajdonos, 2. 
Hnzslinszky Zoltán Lutri lovagolta tulajdonos,
3. Borotvás Endre Kobt kvagolta tulajdon0** 
III. Vrlovasnők nehéz dl/ngratása. Indult 23 lói 
1. Fodor Aladár Hannibál lovagolta Éber Amá
lia. 2. Gróf Vav Miklós Marcammv lovagolta 
Mró Berg Dleda. 3. pásztó istálló Fecske IL 
lovagolta báró Berg Dleda, 4. Fáy-Halász Ida 
Carmen tulajdonos.

A szerkesztésért és kiadásért felel: i
Dr. ELEK 1IVGÖ
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