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Edison vasárnap meghalt

Kozarek vasárnap atuette a bitőfát
Hvugodfan aludtak a bankrablók, akik ma reggel statórlólls bíróéig 
eló kerülnek — Ondi a bitóla órngókóban látogatók után erdekiódOU

Vasárnap délelőtt megtörténtek a királyi 
ügyészségen mindazok az intézkedések, ame
lyek a hétfői-statáriális tárgyalás előkészíté
séhez szükségesek. A Kereskedelmi Bank 
szabadságtéri fiókjában csütörtökön megkí
sérelt bankrablás tettesei, Ondi Sándor, és 
Bónya József péksegédek a fogház két kü
lön'zárkájában mitsem tudnak arról, hogy 
személyükkel kapcsolatosan mik történnek. 
Bary Zoltán dr. királyi ügyész szombaton 
délben értesítette a rögtönitélő bíróság elnö
két, Töreky Géza dr. törvényszéki elnököt, 
hogy a két bankrablót a királyi ügyészség a 
rögtönitélő bíróság elé utalta Töreky Géza 
dr. a statáriális szabályoknak megfelelően, 
nyomban intézkedett, hagy a rögtönitélő bí
róság hétfőn reggel 9 órakor üljön össze. A 
rögtönitélő tanácsnak Töreky elnökön kivül 
négy tagja van: dr. Méhes Ignác, dr. Paulay 
Gyula, dr. Posta Lajos és dr. Eigcn Kálmán 
törvényszéki birák.
Mig egyrészt a királyi ügyészség megtette a 
szükséges intézkedéseket, hogy a hétfői 
tárgyaláson ne csak a bankrablás fényére, 
hanem a hátterére is világosságot derítsen, 
addig másrészt ennél messzebbmenő intéz
kedést tett. A statáriális eljárás szabályai

>

hóhért, hogy hétfőn reggel 
királyi ügyészségen, 

vasárnap pedig tegye meg 
leteket a hétfői esetleges

Kozarek két segédjével 
királyi ügyészségen az akasztáshoz szüksé
ges „kellékeket", egy utalványt a bitófára 
és a szükséges kötelet. A gyüjtőfogház rak
tárából ki is utalták a bitófát, amelyet Ko
zarek előkészitetl a gyüjtőfogház hátsó ud
varán, de csak akkor állítja fel, ha erre 
hétfőn további utasítást kap.

Ondi Sándornak tetszik az érdeklődés
Ondi Sándor és Bóngt József mit sérti 

tudnak arról, hogy körülöttük mi történik. 
Égrikók sem tuda felfogni a statáriális 
bíráskodás komolyságát és azt, hogy vak
merő cselekedetükért milyen súlyosan la- 
Rolhatnak. Ondi az első emelet 13. számú 
cellában töltötte a szombatról vasárnapra 
virradó éjszakát.

Éjszaka nyugodtan aludt
«’s reggel öt órakor, amikor a fogházi éb- 
rcszlö felhangzott, a fogházi szokások iránt 
érdeklődött.

-- Mikor lehet látogatókat fogadni? — 
kérdezte a fogházőrtől.

Nagyon csodálkozott, amikor meghallotta, 
ho'fy senkinek sem szabad őt meglátogatni.

Délelőtt 10 órakor Ondi Sándort levezet
ték a fogház irodájába, ahol személyi ada
tait beírták a fogház tőrzskönyvébe.

Nevetve ment végig a folyosón és jól 
esett neki, hogy érdeklődéssel voltak 

Irányában.
— Nem kell engem félteni — mondta. — 

A pénzért csináltam mindent, mert pénzt 
akartam szerezni. Ezért nem kaphatok töb
bet. mint nyolc esztendőt.

Meghagyták a fogházörök ebben a fel
fogásában. Senki sem világosította fel ar
ról, hogy a statáriális bíróság nem szabhat 
ki nyolcesztendős büntetést.

Akinek « bünősséRŐt a rögtönitélő blrő- 
mrgállapilla. azt halálra kell ítélni, 

'agy Pédig azt kell megállapítani a rögtőn- 
itélő bíróságnak, hogy az ügy a rendes bíró

előírják, hogy a királyi ügyészségnek nem
csak a tanukat és orvosszakértöket kell 
statáriális tárgyalásra előállítani, hanem 

gondoskodni kell arról, hogy cmennyi
ben a vádlottak bűnösségét a rögtön- 
itélő bíróság megállapítja és a halálbün
tetést kiszabja, ez az Ítélet végrehajtása 

két órán belül megtörténhessék.
Éppen ezért gondoskodni kell a királyi 
ügyészségnek arról, hogy a vádlottak hit- 
felekezetinek lelkésze a halálbüntetés kihir
detése után rendelkezésre álljon, az állami 
ítéletvégrehajtónak pedig mód'ában legyen 
kötelességét teljesíteni. A királyi ügyészség 
vasárnap reggel értesitette Kozarek Antal 

a

a

I
jelentkezzék

az előkészü- 
kivégzéshez. 

vasárnap átvette

ság hatáskörébe tartozik. Ondi Sándor 
mindössze 21 esztendős

Texasban született
és amikor születési helyét a törzskönyvbe 
bediktálta, meg is jegyezték:

— Hát mi lehet abból, aki Texasban szü
letett, ha nem álarcos rabló?

Matuska rejtélyes sürgönye 
az ansbachi merénylet után

Vidám szilveszteri mulatság a merénylet előtt — Megtalálták a torbágyi 
bomba-koffer lakatját — Matuskát a törvényszék fogházába szállították

Bécs, október 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A Hétfői Napló munkatársa va
sárnap beszélt

Wahl Sándor dr.
udvari tanácsossal, a bűnügyi osztály főnö
kével, aki Matuska Szilveszter ügyéről n 
következő nyilatkozatot adta:

Mbtuska legújabb kihallgatása során 
a szombaton tett beismerő vallomásának 
helyességét vizsgáltuk át, ezúttal csak az 
ansbachi merénylettel kapcsolatban. Ma- 
tuska Szilveszter

Igazat mondott,
'mindkét alkalommal ö követte el az ans-

Anyját kilencéves korában veszítette el 
és tíz évvel-0X61011 tért vissza apjával együtt 
Magyarországba. Hajdúnánásra kerültek, 
ahol apja mellett nem volt a legjobb élete. 
Amikor az iskolákat elvégezte, az apja Deb
recenbe küldte pékinasnak. Egy darabig 
rendesen dolgozott is, az utóbbi időben 
azonban munka nélkül volt, kóborolt és 
pór héttel ezelőtt mostani sorstársával a 10 
éves Bónya József pékinassal együtt került 
Budapestre.

Bánya József helyzete lényegesen eny
hébb, mert

ő még nem töltötte be a huszadik évét,

Statárium vagy rendes bíróság?
a statáriális bíróság 

pedig leszállítja ille- 
rendcs bíróság ele

szándékos ember-

a 
so (Tőrre.

Jogászi körökben elénk vita folyik arról, 
hogy a két péksegédet 
el fogja-e ítélni, vagy 
tékcsségét és az ügyet 
utalja.

A királyi ügyészség 
ölés kísérlete és hatóság elleni erőszak 
büntette elmén állítja a két bankrablót 

a rögtönitélő bíróság elé.
mert menekülés közben revolvert fogtak 
rendőrre és az üldözésükre siető ~" 
Erre a két cselekményre valóban statárium 
van hirdetve és ha ezekben negállapitják a 
vádlottak bűnösségét, akkor Ondit halálra, 
Bányát pedig 10—15 évi fegyházra kell 
ítélni. Súlyosbítja helyzetükéi, hogy

a két bankrabló bél töltött revolverrel 
állított be a Kereskedelmi Bank szabad

ság-téri fiókjába.
Olyan jogászi felfogás is kialakult azonban, 

bachi merényletet. Azt a bizonyos bőrön
döt, amelyben Biatorbágyra vitte az ekrazi- 
tol.

az V. kerület egyik üzletében vette, 
a bőröndnek zöld-fehér bélése volt. A bő
rönd lakatját és zárját megtalálták a hol
mijai között.

A magunk részéről befejeztük a nyomo
zást és

Matuska Szilvesztert beszállítottuk ■ 
Landesgerlcht fogházába.

Eddig szól Wahl udvari tanácsos nyilat
kozata. A Hétfői Napló munkatársának ér
tesülése szerint, Schioeinltzer dr. rendőr
tanácsos még Bécsben marad.

tehát őt a statáriális bíróság sem ítél
heti halálra,

hanem — ha bűnösségét megállapítja, —* 
10—15 évig terjedhető fegyházat szabhat 
ki.

A fogházirodában különben
vasárnap többen érdeklődtek a bank

rablók iránt.
Bónya és Ondi több budapesti ismerőse, • 
barátaik, szomszédaik beszélgetési enge* 
délyt kértek a királyi ügyészségtől, de as 
összes kéréseket elutasították. A két bank* 
rablóhoz nem engedtek be egyetlen látoga* 
tót sem.

hogy amit a két péksegéd tett, az tulajdon-* 
képpen a rablás bűntettének egy minősített 
formája, amikor a rablóit holmi megvédése 
érdekében ölnek embert, vagy kísérlik ezt 
meg és ezért a rablásért a maximális bűn* 
teles életfogytig tartó [egyház. Mivel pedig 
ez a minősített rablás nem tartozik a statá* 
riális bíróság elé, viszont ennek a büntetése 
súlyosabb, mint a szándékos emberölés ki* 
séríetéé és a hatóság elleni erőszak büntet* 
léc ez bizonyos komoly jogászi körök 
felfogása, —

a rögtönitélő bíróságnak le kell szállí
tania illetékességét és az ügyet rendes 

bíróság elé kell utalni.

A rögtönitélő bíróság hétfőn reggel 9 áru
kor kezdi meg tárgyalást, ez a tárgyalás 
félbe nem szakítható^ tehát még a hétfői 
nap során eldől, hogy melyik jogászi felfo
gás diadalmaskodik.

A bécsi rendőrség különben 
vasárnap adta ki utolsó jelentését 

az ügyről és ez a jelentés igy szól:
— Matuska Ansbachra vonatkozó vallo

másából beigazold st nyert, hogy először de* 
cember 31-én Bécsbőí Nculangbachba uta
zott Itt a Hotel Schadelban szállt meg. Mi
előtt elindult volna a sínekhez, n hotel- 
kávéházban rövid ideig

szilveszteri mulatságon
— Johann Műller bécsi 

«1att jelentette be magát, 
írása megegyezik a jüterbogi merénylet 
színhelyén talált Írással Ez a merénylet 
azonban nem sikerült, mert idejekorán

vett részt 
kereskedő neve 
A bejelentő-lap
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A taaváaárlás bizalmi kérdés

TMMMEMEl
Olt mindenki megkapja ízlésének megfelelő ke 
veréket. Meinl a lenszaküzlet, melynek számos 
keveréke közül mindegyik elismerten elsőrangú.

észrevették. Matuska másnap reggel 
llzenrgyszavas táviratot adott fel 

Bécsbe.
— Azt állítja. hogy üzleti távirat volt, de 

arra nem emlékszik, kinek küldte. Hétfőre 
állapítják majd meg a távirat szövegét a 
bécsi fő postán tartandó vizsgálat során. 
Második merényletét január 31-én követte 
cl'. Ekkor előbb n Westbnhnhof gnrderobe- 
jában átöltözött. Magára vette a Budapesten 
vásárolt rövid bekecset, csizmát és préin- 
sapkát, régi ruháját pedig a pályaudvaron 
hagyta. A merénylet után Rekawinkelben 
aludt, majd a csomagot egy Vili, kerületi

Matuska kommunista
A főkapitányság politikai osztályán vasárnap 

délelőtt tovább folytatták n nyomozást Matuska 
Szilveszter előéletének pontos felderítésére.

Az eddigi kihallgatások már elegendő ada
tot szolgáltattak arra nézve, hogy Matuska va
lósággal

kétlakl életet élt
A rendőrségen intézkedés történt, hogy detekti- 
vek nézzék ót mindazokat a régi dossziékat, 
amelyeket n kornmün utáni években állítottuk 
Össze n kommunista bűncselekmények szerep
lőiről, hogy ezekben nz Iratokban szerepel-e 
Maluska neve. Természetesen ezeknek az Ira
toknak as átvizsgálása nagy munkát jeléül, de 
nagy fontossággal bír, mert ha kiderül, hogv 
Matuska tényleg szerepelt kommunista mozgal
mukban, akkor már közelebb jut a 
annak n megállnpitósúhoz, hogy

tulajdonképpen kik Is pénzelték a 
toa vasúti merényleteket.

Több belvárosi kereskedő, akinek 
s Kuria utca t. számú ház környékén volt üz
lete és Ismeretségben állott Matuskával, akinek 
tudvalevőleg füszerkereskedése volt, azt kö
zölte a rendőrségen, hogy Matuska előttük 
több alkalommal különös kijelentéseket tett 
annakidején.

Azt hangoztatta, hogy a fennálló társa
dalmi rendnek el kell pusztulnia és helyéi 
egy uj világnak kell elfoglalnia, ahol min-

rendőrség

soroza-

1926-hnn

hotelbe vitte. Itt átöltözött és az Ansbach- 
ban használt ruhákat elégelte.

Mit mondanak Bécsben 
• kiadatásról?

Matuska Szilveszter beismerő vallomása 
után előtérben áll a kiadatás kérdése.

Dr. Valentin Rosenfcld, Béca egyik leg
ismertebb krlmlnalistája 

nyilatkozott erről a Hétfői Napló bécsi 
tudósítójának. A bécsi kriminalista szerint, 
Ausztria a legtöbb országgal olyan megálla
podást kötött, hogyha valamelyik bűnöst 
kiadják, nem szabad halálra Ítélni, mert 
Ausztriában nincs halálbüntetés. Ami a ki
adatás sorrendjére vonatkozik,

a prioritás Magyarországot Illeti meg
— mondotta Rosenberg dr.

Szanatóriumba viszik 
Matuskánét

Mint a Hétfői Napló munkatársa értesül, 
Matuska Szilveszter feleségét hozzátartozói

egy Bécskürnyékl szanatóriumba szál
lítják.

Matuskáné idegeit ugyanis az események 
annyira megviselték, hogy ápolásra van 
szüksége. Az asszony teljesen vagyontalan, 
atni vagyona Matus kának van, nz még bűn
ügyi költségekre is kevés lesz és még hátra 
van a vasúttársaságokat ért kár nagy ösz- 
szege.

kapcsolatait kutatják
dcnkl egyenrangú lesz.

A rendőrségi köröket legjobban a kiadatás 
kérdése foglalkoztatja. Várják, hogy össze
üljön a nemzetközi jogászbizottság, amelyik 
megvitatja a kiadatás kérdését. Bizonyára nagy 
vita fog keletkezni afelett, hogy

Ausztria, Németország vagy Magyarország 
kapja-e meg Matuskút, 

de vasárnap nz a vélemény alakult ki Buda
pesten, hogy ez a bizottság más döntést nem 
hozhat, mint azt, hogy Magyarországnak adják 
ki a tömeggyilkost.

A budapesti rendőrség nyomozása tizenegy 
terhelő vallomást nyújtott Matuska tor- 

bágyl bűnössége mellett
Ez mór magábanvéve is elegendő lenne, hogy 
Budapestre hozzák Matuskát és itt fejezzék be 
o nyomozást. De még egyéb érvek is cmelleti 
szólnak. Magyar rendőrség nyomozta n vasúti 
merényletek tettesét, Magyarország területén, 
Biutorbágvon történt a tömcggyilkosság és u 
tettes magyar állampolgár.

A budapesti rendőrség, dacára, hogy mór a 
nyomozás első napjában eljutott Matuska sze
mélyéhez, azért tudta csak október 7-én szol 
gálfalni a bécsi rendőrségnek a fontos vallo
másokat és egyéb nyomozati megállapításokat, 
mert két ízben jelentette ki a bécsi rendőrség, 
hogy Matuska ióravaló családapa és a gyanú 
legkisebb árnyéka sem férhet hozzá.

lését célzó tárgyalásokat vezette. <> 
LIBER ENDRE alpolgármester 

a következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

__ A készülő lakbérszabályrendeletben 
egyetlen szó sincs olyan rendelkezésről, 
amely előírná, hogy csendőr, rendőr vagy 
más hatósági alkalmazott lehet csak házmes
ter.

A lakbérszabályrendelelben házmester
szakasz nincsen.

A szabályrendelet abban a formában kerül 
a törvényhatósági tanács és azután a köz* 
gyűlés elé, amilyen formában az még a nyárt 
szünet előtt nyilvánosságra került. Mindenkit 
megnyugtathatok,

■ fővárt?* vezetősége részéről Ilyen terv 
egyáltalán te! sem merült és ■ fővárosi 
lakbérszabályrendeletben Ilyen házmes

terszakasz nem is lesz.
Llber Endre alpolgármester nyilatkozata 

azt jelenti, hogy a főváros a házmestersza
kasz gondolatát elutasítja.

meghalt Edison
Keserves ha’áttusa után halt meg a nagy varázslót 

1326 találmány zseniális mestere
Newyork, október 18. 1 

(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) Edison Alwa Tamás, a világhírű amerikai 
"" •* * néhány perccel, anélkül, hogy eszméletét visz-feltaláló, vasárnan délelőtt tíz óra után 

szanyerte volna. — meghalt.

ta-A távirat, amely Nesvyorkból érkezett, 
Ián nz emberiség legnagyobb feltalálójának és 
egyik legnagyobb jóllevőjének halálát jelenti. 
A kifürkészhetetlen sors csak

lioeszu és keserves haláltusa után 
juttatta ennek a fáradhatatlan munkás ember
nek végre az örök nyugalmat.

Edison nyolcvannégy évet élt 
és munkás évtizedei a legértékesebb találmá
nyok egész tengerét adták az emberiségnek.

Mint földhözragadt szegény csalód hetedik 
gyermeke látta meg a napvilágot és tízéves 
korában már mint

vasúti uj-ságárusltó gyermek
kereste a kenyerét. Később távirósz lesz, majd 
nyomdász — feltalálja a táviró tökéletesítésére 
szolgáló

első találmányát,
amelyet gyors egymásutánban követnek a töb
biek.

Az első nagy jövedelme negyvenezer dollár 
— ezt egy elmés tőzsdei jelzőkészülékkel ke
resi. Az utolsó félsl^zad alatt átlag kétheten* 
ként szaporította találmányainak sorát és 

összesen 1328 szabadalom fűződik az ő 
nevéhez.

Találmányainak összértékét tizenhatmillió dol
lárra becsülik. Legjelentősebb találmánya a 
villamosvilágltás körébe vág, de az ő nevéhez 
fűződik

a villamosvasút, a mozgógép, a telefon, a 
rádió, a cementbeton, a fonográf 

és a különböző dinamók és motorok tökélete
sítése Is.

A most elhunyt nagy feltalálónak öt gyer
meke volt. Utolsó éveit West-Orangeban lévő 
huszonkélszobús kastélyában töltötte. Itt dol
gozott utolsó találmányán, a mesterséges gumi 
előállításán, amelyet már nem tudott befejez
ni. Karosszékében párnák közölt

dolgozószobájában várta a halált, 
amely hosszú küzdelem után vetett végeit' 
munkás életének.

A budai dunapartí villamos
gázolás rejtélye

Egy tébolyodott ember borzalmas öngyilkossága
főkapitányság sérülési oszlóivá mára fel-

Miért jött Budapestre ülésezni az A-alap 
intézőbizottsága

300.000 dollárt már befizettek az optánsok részére a bázeli bankbe
At elmúlt héten, mint ismeretes, Buda

pestre érkezett a népszövetségi A-alnp bizott
sága és itt az elmúlt héten tanácskozásokat 
folytatott. A bizottság eddig összesen há
rom illést tartott és pedig az elsőt és máso
dikat Párizsban, a harmadikat Genfben, 
úgyhogy budapesti tanácskozása a negyedik 
• bizottság létesítése óta.

Az A-olap bizottsága egv francia, angol, 
olusz és magyar megbízott bői áll; nz a kö
rülmény, hogy váratlanul Budapesten foly
tatja tanácskozásait, arra magyarázható. 

................................ . Béla, a 
a Népszövetség 
ülésezései miatt

hogy n magyar delegátus, Imréiig 
N'emtefl Bank igazgatója 
pénzügyi bizottságának 
ide van kötve Budapestre. Mivel n bizott
ságnak bizonyos Irányelveket kellett meg
állapítania, szükségesnek tartották a mos
tani tanácskozásokat és ezért látogattak el 
Budapestre.

Az A-alap intézőbizottságának tulajdon
képpen három kérdésben kell döntenie és 
pedig:

a földárakról, n kisajátítással kapcsola
tos károkról, illetőleg az ennek követ
keztében elmaradt haazonöaszegről, va
lamint meg kell óllnpltnnlok a szorzó

számot, 
amelynek alapján a kártérítési összegek 
fizetendők lesznek. Az A-alapnak, illetőleg 
a bázeli nemzetközi banknak — amint ér
tesülünk — már bizonyos összegek rendel
kezésére is állnak,

mert a nagyhatalmuk és a klsantant 
körülbelül háromszázezer dollárt befi

zettek már az A-nlap céljaira 
Ez az összeg azonban nagyon csekély há
nyada annak, amire a kártalanítás folya
mán szükség lesz, mert hozzávetőleges szá
mítás szerint kétszázmillió aranykoronát 
tesz ki az az ősszeg, amelyet a: optánsok 
kielégítése igényel.

E hó végén különben már ülésezni fog a 
magyar-román vegyes döntőbíróság is, 
amely előtt az optánsok huszonkét keresete 
fekszik és vár a döntőbíróság ítéletire.

A főkapitányság sérülési osztóivá mára fel
derítette annak a titokzatos öngyilkosságnak a 
hátterét, amely csütörtökre virradó éjszaka 1 
óra tájbnn történt a budai Dunaparlon.

Mint ismmereles a késő éjszakai órákban 
egy 65—70 év körüli, egyszerűen öltözött férfi 
a Fírnne-szólló előtt

átvetette magát
a gyalogjárót a villamossínektől elzáró vaskor
laton és a Lánchíd felől jövő 53-as jelzésű 

villamos elé vetette magút.
A villamos vezetője nem vette észre a sínek 
között fekvő embert és igy nem tudta elhárí
tani a katasztrófát A motoroskocsi és a pót
kocsi kerekei is keresztülmentek a halálra 
szánt, idős férfin, akinek

holttestét borzalmasan összeroncsolt álla
potban tűzoltók szedték ki a kerekek alól.

A helyszínre kiszállt rendőri bizottság nem 
tudta megállapítani a halott kilétéi, mert zse
bében egy munkakönyvön és rózsafüzéren kívül 
mást nen» találtak. Másnap a törvényszéki 
orvostani intézetben újból átkutatták a halott 
zsebeit és figyelmesen átlapozták nz i. 
vet, bálba valami feljegyzést tulálnnk

rt ■■moll 
imakönv- 
k benne. I

Az egyik lapon egy szentképre feljegyezve a 
következő cimet találták: Suarba Istuán, Ercsi* 
ut 9.

A nyomozás során megállapítást nyert, bogy 
az öngyilkos valaha jobb napokat látott. Jó* 
módú iparos volt, aki vagyona túlnyomó ré
szét hadikölcsönbe fektette. Visszatérve a hábo* 
niból, teljesen tönkrement és évek során még 
súlyosabb anyagi viszonyok közó került. Min
denét felélte és mint alkalmi munkás kereste 
kenyerét, öregsége azonban megakadályozta őt 
a munkavállalásban, a remegő kezű, gyenge 
látású munkás nem kellett sehol sem. Svarba 
az utóbbi hetekben minden idejét különböző 
templomokban töltötte. A vallásban keresett 
vigaszt és valósággal

vallási tébolyba esett.
Állandóan a túlvilágról beszélt ismerőseinek és 
azért imádkozott, hogy mielőbb meghaljon.. 
Miután ez a vágva nőin teljesült, erőszakos 
módon vetett véget életének.

Egész délután templomban volt, azután órá* 
kon keresztül viaskodott magában, hogy mi
lyen halálnemet válasszon? Végül is n legbor- • 
zalmasabb öngyilkosságra szánta magát; a 
villamossal fejeztelto le magát ...

Erdélyi Béla fegyházból irt levele 
alapján perújítást kér a másfélévi fegyházra 

ítélt Filó József

Llber Endre
A főváros nem akar házmester-szakaszt

alpolfltrmesler klletentl. hagy i Mvíros Iskbírrcnileletében sző sem 
lesz csendőr- vagy renddr-htzmesterekrOI

közönsége körében általánosA főváros 
megdöbbenést keltett nz a bír, hogy a ké
szülő /Óvárosi lakbérszabálgrcndcletbcn egy 
olyan szakasz is szerepelni fog, amely elő
írja, hogy házmester csak csendőr, rendőr, 
hatósági alkalmazott vagy fővárosi altiszt

lehet. Eltekintve attól, hogy ez nr intézke
dés erősen sújtaná a háztulajdonosokat, 
amiatt is aggodalmas hangok hallatszanak, 
hogy a házak lakói a: ul rendszer beveze
tése következtében, állandó ellenőrzés alá ke
rülnének.

A Hétfői Napló munkatársa éppen azért, 
mert a főváros közönségének legszélesebb 
rétegeit érdeklő kérdésről van szó, l.iber 
Endre alpolgármesterhez fordult felvilágosi- 
lásért, aki n lakbérszabólyrendclet elökészi*

Bőrruhák

Erdélyt Béla bűnügye már hónapokkal ez
előtt végképpen lezáródott s az életfogytig tartó 
fegyházra ítélt pesti „aranyifju"

a sopron-kőhidal fegyintézetben tölti bün
tetését.

Egyidőbcn szó esett arról Is, hogy perújítással 
próbálkozik Erdélyi, később azonban elhallgat
tak ezekkel a hírekkel és a perújításból egy
előre nem lett semmi

Annál* meglepőbbek azok a hírek, amelyek 
Ismét Erdélyi Béla bűnügyének eseményeivel 
foglalkoznak. A rég lezárt bűnügynek ugyanis 

ujabb érdekes eseményei vannak.
Emlékezetes, hogy Erdélyi Bélát feleséggyilkos- 
ságon kivül váltóhamisításért is elítélték több 
bűntársával együtt. Ezek közölt volt Filó 
József Is. akire a Kúria másfélesztcndci bör
tönbüntetést szabott ki okiralhnmlsilás hűn- 
tetto elmén. Filó mindczidcig szabadlábon 
volt, de

a napokban Idézést kapott, amelyben fel
szólítják, hogy logcrős büntetésének kitöl

tése miatt jelentkezzék.

Filó erre a behívóra azzal a meglepő elható 
tolással felelt, hogy perújrafelvételt kér bűn
ügyében.

Ezen ■ héten nyújtja be. perujrafelvétcll 
kérvényét a törvényszékhez 

és ebben uj tanukkal és ujabb dokumentu
mokkal próbálja bizonyítgatni, hogy nem kft* 
vett© el azokat a bűncselekményeket, me
lyekért elítélték. Filó József perújításának kér- 
vényében van egy nagyon érdekes és feltűnő 
irás is:

Erdélyi Béla levele,
amelj-et tegnap kézbesített ki a posta Filő védő
jének, dr. Róth Bélának. Erdélyi a sopron
kőhidai fegyházból irta néhány nap előtt ezt a 
levelet és ebben

mentegetni Igyekszik társának szerepét
Hogy mi adott Impulzust Erdélyi Bélának arrA» 
hogy évek múltán elítélt bűntársának védel
mére siet, azt nem tudni. Tény, hogy • frgX* 
házból levelet irt és most c levél alapján * 
másfélévre Ítélt Filó ártatlannak érzi magát 
perújításért folyamodik . . .

Kari I

Mtryek, urak én Byermokeknek 
elsőrangú kivitelben és mtnflságben 
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Öngyilkos lett Kocsis Pai. 
az arisziokraia dámán szanoia 

Ketozer pengős uaitOfoiszOlltas miatt ment a halaiba

megrendelőit vesztette 
művészvilág tagjai meg
szabómester elkeseredve 
alkalommal ismerősei

és más Jómódú meg

Kocsis Pál hntvanesztendős szabómester, 
Budapest egyik legnagyobb női dlvatszalón- 
jának tulajdonosa, vasárnapra virradóra 
világitógázzal megmérgezte magát és mire 
az öngyilkosságot fölfedezték, már halott 
volt. Kocsis Pál tragédiája mindenütt a leg
nagyobb részvétet keltette s megdöbbenéssel 
beszélnek az emberek arról, hogy tulajdon
képpen azért kellett megválnia az élettől, 
mert több mint harmincezer pengő kinn
levőségét nem tudta behajtani s

kétezer pengőnyl váltótartozása volt az 
az összeg, ami miatt végzetes tettét el

követte.
A hatvanesztendős szabómesternek hosszú 

éveken keresztül a Belvárosban volt fényes 
divatszalónja. Harminc munkással dolgo
zott és

szalónjában az arisztokrácia, pénz- és 
művészvilág hírességei dolgoztattak.

Az üzleti becsület, lelkiismeretesség minta
képe volt Kocsis. A gazdasági válság azon
ban az « üzletmenetét is érintette és főleg 
a középosztálybeli 
el. A mágnások, a 
maradtak, de a 
hangoztatta több 
előtt, hogy

több gróf, báró ___
rendelője többszöri kérésére sem volt 

hajlandó fizetni
és igy abba a furcsa helyzetbe jutott, hogy 
ő, akinek tartozásait jóval felülmúlja kinn
levősége, súlyos fizetési nehézségek közé 
jutott és igen

■zégyeltc, hogy nem tud eleget tenni 
kötelezettségeinek.

Hitelezőinek természetesen hiába mondta, 
hogy jómódú megrendelői késnek a fizetés
sel, nem fogadták el az érvelést és többször 
is fölszólították Kocsist, hogy tegyen eleget 
fizetési kötelezettségeinek. L'gy próbált se
gíteni a bajon, hogy feladta nagy eskütéri 
szalónját és kisebb helyiségbe költözött, 
•hol kevesebb a házbér.

Május 1-én költözött ki a belvárosi he
lyiségéből Kocsis s a Szabadság-tér 5. számú 
ház első emeletén béreli ki három szobát, 
amelyek közül kettő műhely volt, egyben 
pedig feleségével és egyik felnőtt fiával la
kott. Kocsisnak öt gyermeke közül ugyanis 
wak egy volt odahaza. Három leánya férj
nél van, közülük az egyiknek ugyancsak 
jónevü divatszalónja van a Belvárosban.

Amióta az uj otthonába költözött Kocsis, 
feltűnően lehangolt volt, ö, aki évtizede
ken keresztül a Belvároshoz volt szokva,

nehezen tudta beleélni magát, hogy 
más környéken, kis lakásban, szerény 

viszonyok között kell meghúzódnia. 
Nem egyszer hangoztatta családtagjai előtt, 
hogy ő a jószívűségének áldozata lett, nem 
lett volna szabad túlságos hitelt adni egyes 
megrendelőknek, de viszont a szalón elő
kelő látogatói megsértődnek, ha azonnal 
számlát prezentálnak nekik.

Az utóbbi hetekben mintegy 12.000 pen 
göre rúgott Kocsis adóssága és

hétfőn délelőtt egy 2000 pengős váltója 
Is lejárt volna.

Ugyanakkor Kocsis követelése a 30.000 
pengőt is jóval felülmúlta. Szombaton egész 
nap pénz után futkosott, hogy a váltót ki 
tudja fizetni, de egésznapi szaladgálása 
eredménytelen maradt, mert alig 200 pen
gőt tudott behajtani követeléseiből. Elkese
redetten hangoztatta felesége előtt, hogy 
nem tudja mi lesz hétfőn,

▼ele még soha nem fordult elő, hogy 
váltót ne tudott volna beváltani, 

haladékot pedig nem akarlak neki adni
Este a rendes időben lefeküdt és vasár

Mi maradt nekünk 
ezekben a zord idők
ben? Talán már csak 
az otthon meghitt 
hangulata, jó könyvel, 
a kedves társaság vi
gasztaló derűje és n 
dohányzás gond űző 
kedvtelése. Öli, ma iga
zán áldás a szivar és 
acigaret ta, a párperces 
boldog inegfeledkezés 
mindarról, ami küz
delmes napjainkat 
most betölti. I)e még 
a dohányzás örömét 
Is megmérgezheli a 
nikotin. Tegye zavar
talanná ezt az él veze
tetés szívjon Nikotcxct 

nap reggel már korán talpon volt Kocsis. 
Az utóbbi időben már csak tíz alkalmazot
tal dolgozott. Vasárnap ezek közül kettő 
már a kora reggeli órákban bejött a mű
helybe, de azzal küldte el őket, hogy uosdr- 
nap szünetel a munka és csak másnap reg
gel jelentkezzenek.

Ezután feleségéhez azzal a kéréssel for
dult, menjen Pestkörnyékén lakó rokonai
hoz és próbáljon tőlük pénzt kölcsönkérni. 
Az asszony el is távozott s az idős szabó
mester egyedül maradt a lakásban.

Délelőtt 11 óra tájban egy uriasszony 
csöngetett be a Kocsis-szalon ajtaján. Ké
sőbb azonban észrevette, hogy’ az ajtón 
egy cédula van a következő szöveggel: „Rá
kos palotán nagyok, csak délután leszek itt
hon".

Az uriasszony erre eltávozott. Félegy le
hetett. amikor Kocsis fia, aki már korán 
reggel elment hazulról, hazatért. Különös
nek találta a cédulát, mert ugv tudta, hogv 
csak édesanyja egyedül ment ki Rákospa
lotán lakó rokonukhoz.

Bccsüngctett a lakásba.
majd miután a csöngetésre semmi válasz 
nem érkezett, megnézte, hogy az ajtóban 
nincs-e belülről bent a kulcs. A kulcsluk* 
ban azonban a kulcs helyett legnagyobb

Kendőri nyomozás egy kisfiú 
titokzatos halála körül 

Felboneolják a megfulladt gyermek holttestét
Szombaton, a késő éjszakai órákban izga

lomtól remegő, egyszerű ruhás asszonv állí
tott be a Rökk Szilárd-utcai búbaképzö inté
zetbe. Karjaiban egy pólyába burkolt gyerme
ket szorongatott

— Az ügyeletes orvos urat keresem sürgő
sen, — fordult a portáshoz, — a kisgyerme
kem szeretném megvizsgáltatpi vele.

A portás az inspekciói orvos szobájába ve
zette az asszonyt, aki megvizsgálta a kisgyer
meket, azonban már nem tudott segíteni rajta. 
Az orvos megállapítása szerint

az egyéves fincska fulladás követkéz lében 
hn.lt meg.

Miután a fulladás okát az orvosi vizsgálni nem 
tudta megállapítani, nz orvos köleksségsze- 
riien jelentést telt az esetről a főkapitányság 
központi ügyeletének, A főkapitányságról <le- 
tekllveket küldtek ki nz asszonyért és kihall- 
kalás végett előállították a központi ügyeletre.

Az asszonv elmondotta, hogy Vargha János- 
nénnk hívják, negyvenesztendős mosónő, a 
Rökk Szilárd-utca 41. szánni házban lakik 
unokrtöccsével. takarításért Egveszlendös Sán
dor nevű fiacskáját este 9 óra tájban meg
fürdette, azután lefektette. Miután sürgős vn-

,,Négy nap alatt nem hozhatjuk rendbe 
a világegyetemet ‘

Pierre Laval nyilatkozata amerikai utjának előestéjén
Párizs, okt. 18.

f.4 Hétfői Napló tudósitójától.) Egy mi
niszterelnök óceántuli útja már akkor is 
eseményszámba megy, ha nem olyan tör
ténelmi jelentőségű, mint ahogyan most 
Pierre Limai amerikai útját minősitik.

Nem csoda tehát, ha az, utazást megelőző 
minisztertanácsok, sajfófogadtatások, az el
indulás, sőt maga az utazás további élappe- 
jait, Pierre Laval minden lépését, minden 
mondását, legkisebb mosolyát és legapróbb 
arcrándulását a riporter állandóan jegyzi, 
a fotográfus lencséje megállás nélkül le
kapja és a fdmfclvcvőgép szünet nélkül 
rögzíti.

Az aktualitást faló háromfejü hidra : a 
sajtó, a fotóriporter és a mozioperotör szá
mára tehát külön attrakciót jelentett a mi
niszterelnök szalonjában

az amerikai ut előtt lefolyt sajtófogad
ta lás.

Érdekességét emelte az, hogy Pierre Laval 
először beszélt mikrofónba

A miniszterelnök majdnem oly erős do
hányos, mint Briand. Most is füstöl, mig 
közben az előkészületek folynak. A rüp- 
pedő szőnyegen ott kígyóznak már a fel
vevőgép csövei. Óriási reflektorokat cipel
nek a fllmfelvevéshez. Es mint valami gép
fegyveres osztag, „vigyázz" állásban vár a

K
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meglepetésére egy olló 'égét fedezte fel. Iz
gatottan rohant le a házfelügyelőhöz, mert 

rossz sejtelmek vettek erőt rajta,
tudva azt, hogy édesapja napok óta feltű
nően lehangolt volt.

A házfelügyelő lakatost hivatott 8 azzal 
együtt fölnyitották az ajtót. A lakatos meg
állapította, hogy a kulcslukbap tényleg egy 
kisebb olló vége volt bedugva, amelv meg* 
nehezítette a lakásba való bejutást. Már az 
előszobában

fojtó gázszag terjengett.
Óvatosan nyitottak be a konyhába s da
rára, hogy olt sötét volt, nem mertek gyu
fát gyújtani, mert attló tartottak, hogy rob
banás következik be. Tapogatódzva jutot
tak cl a villanykapcsolóhoz, felgyújtották a 
villanyt, s ebben a pillanatban megrendítő 
kép tárult eléjük. A konyhában egv asztalra 
volt helyezve az a vasaíódeszka, amelyiken 
Kocsis szokott dolgozni. Ezen

a vasalódeszkán hanvattfekve, párnával 
a feje alatt feküdt holtan KOfSls Pál.

Teljesen tetőlől-talpig feketébe öltözött, fe- 
kefe nyakkendőt nett fel. A konyhában és 
a mellette levő műhelyben nyolc gázcsap 
van, mind a nyolcat kinyitotta és a kiszi
várgó gáz megölte. Búcsúlevelet nem ha
gyott hátra. Ellenben a konyhaasztalon pár
soros írás feküdt, a következő szöveggel:

— Kérem a váltót hétfői napon ren
dezni. ellenkező esetben periünk.

Ez a pársoros irás szolgál magyarázatul 
az ismert fővárosi divatszalon-tulajdonos 
öngyilkosságához.

salnivalója volt. kiment a konyhába, ahol 
hosszabb ideig dolgozod. Amikor visszatért a 
szobóba, . . .

feltűnt neki, hogy kisgyermekének a feje 
nem látszik ki a takaró alól.

Odasietett az ágyhoz, felemelte a takarót és 
nlnlta mozdulatlanul feküdt a gyermek. Na
gyon megijedt, felkapta és a közéiben lévő bá- 
baképző intézetbe sietett.

Vargháné sírástól elcsnkló hangon mondta 
jegyzőkönyvbe n történteket, nagyon fájlalta a 
Kisgyermek hirtelen halálát.. Míg uz éjszaka! 

megindította a rendőrség n nyomozást 
és kihnllcalásaknl-eszközöllek a Rökk Szilárd- 
Utcai lakásban is.

Vargháné rokonai is ngy adják elő a dolgot, 
hogy a kisgyermek blzpuvára forgolódott az 
ágyban, miközben a takarót teljosen a fejére 
húzta s alvói közben megfulladt. A vlzsgálaf 
tovább folyik n haláleset körülményéinek pon
tos niegájlapitásóra. A rendőrség

elrendelte n kisgyermek holttestének tör- . 
sénysz.ékl boncolását

és annak eredményétől teszik függővé a to
vábbi lépéseket.

fotóriporterek hadit. Mert ezt az rklnsl, 
amikor Laval a „nití.ró '-bn beszél, hiég kell 
örökítem. ' .

Az Íróasztalon, csodaszép kékszinü sév- 
rosl vázában hosszuszáru bársonyos vörös 
rózsák kacérkodnak n sok irat, könyv és 
újság között. Egy fehér, mcllvérles. frak- 
kos lakáj méltóságteljes gesztussal felemeli 
és elviszi n virágokat. Télre poózis. Jön a 
renlilús: a gép. Már helyezik is Laval elé a 
inikrofónt

Előbb a párizsi leadóállomás speakerje 
jelenti a hallgatóságnak, hogv

Franciaország miniszterelnöke beszél.
A reflektorokat bekapcsolják. Tropikus 

napsugár és cgyenlitői hőség árad szerte 
ebből a mesterséges fényforrásból.

Laval csengő hangon, jól klhnngimlyozva 
olvassa fel mondanivalóját. Az első bekez
dés udvariassági bizonylat át a tengeriül™ 
i melyet néhány perc múlva angolul is hall
gathat néhány millió ember).

— Elfogadtam nnnak az embernek és an
nak a népnek meghívását, melyhez annyi 
emlék, a becsülés és a barátság szoros kö
telékei fűznek...

Ez az utazás — mondja többek kö-
tolt,

ne keltsen túl nagy reményeket. Őriz
kedjünk az Illúzióktól.

A reflektorok tüzelnek és fényükben o 
miniszterelnök barna cigányos 
sötétebbnek, tradicionális fehér 
dője még hószinübbnek látszik. Homlokán 
izzadság gyöngyözik.

A beszéd utolsó monduIának befejező 
szava:

arca még 
nynkken-

Béke!
Laval, a szenvedélyes dohányosok türel
metlenségével gyújt rá egy uj cigarettára. 
A reflektorokat kikapcsolják. Szinte lom- 
oltott félhoniálvnnk tetsző a nagv csillárok
ból ömlő szelíd világítás.

— Elnök ur bizakodó hangulattal néz 
amerikai útja elé? Vár valami érdemlegest 
föle? — kérdezzük Pierre Láváit, amint

Rákóczi-ut 76.
(Alsó erdősor sarok)

Harisnyák, 
kötöttáruk, 
kesztyűk 

és tricot-áruk 
elsőrangú szaküzlete

Tökéletes választék minden szinti 
és nagyságú 

ajb 
márkás női harisnyákból

Gyermekharisnyák — térdzoknik

Kötött ruhák — kötött kosztümök 
pulloverek hölgyek, urak és gyér 

mekek részére

Kesztyűk hölgyek, urak és gyer
mekek részére

Női-, térti- és gyermekalsóruhák 

Retormnadrágok (müselyemből) 
hölgyek és gyermekek részére

Habselyem reformnadrág

A főváros 
legdivatosabb 

szaküzlete 

kedden, 
ehó20án
délelőtt 10 órakor 

nyílik 
meg

egy pillanatra sikerül közelébe kerülni.
— Mint ahogy beszédemben I* megmond

tam.
négy nap alatt Washingtonban nem 
hozhatjuk rendbe a világegytctn bujuit.

De megvitathatjuk és gondolatainkat kicse
rélhetjük ..

Ki optimizmus lehűl nem csilingel ezüst 
csengőn most se a francia miniszterelnök 
ajkairól.

Meglátjuk majd, mii hor a népv nap a 
gondok közt roskadozó világegyetemnek'.

Mándy Ilona.
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veres revoivares botrány 
egy nagyiemDlomutcal hazban 

niw uios irarmuvuz Mwaa tóval raun a aioniszeaara. 
aait auvoaan moflaaöultett

Izgalmai, véres botrány játszódott le va
sárnap a kora esti órákban egy józsefvárosi 
bérházban. A Nagytemplom-utca 23. számú 
ház egyik clsőeniclcti lakásában lakik esz* 
tendők óta Nagy Lajos 49 éves iparművész 
a feleségével. Nagy az utóbbi időben gyak
ran tért ham ittas állapotban, feleségére 
támadt és a szerencsétlen asszony legtöbb
ször a szomszédokhoz menekült. Vasárnap 
délután félhat órakor Nagy Lajos ismét itta
san érkezett haza s

az asszonyra támadt.
Nagyné, hogy férje brutalitását elkerülje, 
kiszaladt a szobából és nz egyik mellék
helyiségbe rejtőzött cl. A részeg ember azt 
hitte, hogy felesége ismét a szomszédokhoz. 
Gyárik József iparos lakásába menekült s 
he akart rontani Győriék lakásába. Mielőtt 
azonban kiment a lakásból.

magáhoa vette revolverét.
Gyárik József és felesége a konyhában 

tartózkodtak, amikor Nagy Lajos döröm
bölni kezdett nz ajtajukon, a következő 
pillanatban előkapta revolverét s kétezer 
egymásután belőtt a konyha ajtaján. Az 
első lövés a fnlba furódott.

Vay Kázmér bűntársának: 
Balássy csendőrszázadosnak bűn
ügyében háromhetes zárt tárgyalás 

után holnap lesz ítélet
Mialatt a büntelőtörvényszék Szemdk- 

lanácsa előtt Vay Kázmér miniszteri taná
csos és társainak bünpere folyik, a honvéd
törvényszéket is a belügyi építkezési pana
mák foglalkoztat fák és itt már minden rész
letében a biróság előtt áll ez a monstruózus 
és szövevényes bűnügy.

Hetek óla folyik már a hadbíróságon 
Balássy Lászlónak, a volt gazdászati 

csendörszátadosnak tárgyalása.
Balássy a belügyminisztériumban teljesített 
annakidején szolgálatot és amikor Vay Káz
mér bűnügye kipattant, öt is letartóztatták 
• azzal a váddal terhelten került a honvéd
törvényszék elé, hogy rászívott a belügyi 
építkezési panamákban. Vesztegetéssel, ok- 
Irat hamisít ássál, csalással vádolták Bnlóssyt, 
akinek ügyét szeptember végén kezdte tár
gyalni a honvédtörvónyszék és három hete 
tárgyalja. Az első tárgyalási napon a vád 
és védelem képviselőjének indítványára

a bíróság elrendelte a zárt tárgyalást 
a azóta a nyilvánosság kizárásával folyik a

J sztratoszférában fopnaű nemsokára 
áözleáedni az ötszáz fotométernél 

nagyobb sebességű repülőgéped 
Besxilgetií haló Balbo olasz légügyi minisxlerrel

Itslo Balbo, ax nlniz légügyi miniszter háttal 
a unton kandallójához dói, kereszt befon ja a 
borját és mosolyogva fordul az újságírókból, 
•kiket vasárnap délelőttre invitóll magához • 
Dunnpnlotábo.

— Uraim. Itt áll a vádlott és várja a kérdá- 
•eket...

Fényes avlatlkus-tábornokl egyenruha van 
rajta, megrakva rengeteg kitüntetéssel. Ott tűn- 
dökllk mellén sz elsöosztdlyu magyar érdem 
rend is.

— Ml volt a« emlékezetei óceáni utón excel- 
lenrlAd legmélyebb Impressziója? — hangzik • 
kérdés,

Balbo egy pillanatnyi elgondolkodás után 
mondja:

Az Indulás fioláméból, az afrikai portu- 
Cl Guinea partjairól. Vaksötét éjszaka volt, a 

ngert vihar korbácsolta éa — ez volt az első 
eset, hogy ezerlőcrőa hldroplánok olyan pél
dátlanul nngy megterheléssel emelkedtek a 
levegőbe. Drámaian irgalmas pillanatok voltak, 
de szerencsésen túlestünk rajtuk...

— Hogy látja rxccllenciád a repülőlechnika 
Jösó fejlődéséi?

— Szerintem 
a repülőgépé ■ Jövő.

A Zeppelin minden bámulatot megérdemlő tel- 
Ícsilinényel egy személynek, a valóban kivéts 
es tehetségű Eckenernek köszönhetők De • 

Jövő mégis csők a repülőgépeké. Bukarestben 
előadást lurlollnm, melyben kifejtettem, hogy 

•Ma::- cs íin-zsrísBizaro 
m cjyo.lm W olalM iflm'tft hideg, IAgb«MU, 

<w<|m<Jék, por, pluoX ellen. 

tmaioan.'ai <n»g assritts
ManaroretAgl veiArUnvlMlet: V.,Zrlny!«at«a 1. 

tUreahaw palota). Telefon i

Wrv. yőrt.

a második golyó azonban eltalálta a* 
ejtő közelében ülő Győrinél, aki esz

méletlenül esett össze.
A revolver golyója a szerencsétlen asszony 
vállába furódott és súlyos sebet ejtett rajta. 
Nhcv Lajos ezután elmenekült Győriék la
kása elől és

a lépcsőházban lövöldözött tovább, 
mindaddig, amig revolverében golyó volt. 
A revolverlövések zajára öszeverődött a ház 
és a házfelügyelőnek a lakók segítségével 
sikerült megfékeznie a lövöldöző, kiabáló, 
ittas férfit. Rendőrt hívtak, aki azután a 
Vili, kerületi kapitányságra állította elő 
Nngy Lajost, innen pedig a főkapitányságra 
kisérték. A főkapitányság központi ügyele
tén azonban

nem lehetett kihallgatni Nagy Lajost, 
olyan részeg volt.

Egyelőre őrizetbe vették s ma, hétfőn dél
előtt fogják részletesen kihallgatni és dön
tenek majd további sorsáról.

Közben megérkeztek a lövöldözés színhe
lyére a mentők, akik a súlyosan megsebe
sült Gyárik Józsefnét a Szent István-kór- 
házba szállították be.

tárgyalás, amelyen rengeteg tanút hallgat
tak ki.

Értesülésünk szerint Balássy bűnügyének 
tárgyalása mór befejeződött és

holnap, kedden délelőtt hirdeti ki a 
bonvédtörvényszék Ítéletét,

amelyet érthető érdeklődéssel várnak a bűn
ügy polgári vádlottjaj. Az Ítélethirdetés 
minden valószínűség szerint nyilvános tár
gyaláson fog történni, legfeljebb az indoko
lást ismertetik majd zárt tárgyaláson.

A honvédtörvényszéken lezáródó per után
Balássy Lászlónak a bUntetötörvényazék 

előtt Is szerepe lesz.
Vay Kázmér bűnügyében tanúképpen fog
ják kihallgatni Bnlássyt, aki már a tanú
kihallgatások első napján Idézést kap, hogy 
jelenjék meg a törvényszék elölt. Amennyi
ben a honvédtörvényszék ítélete után is 
fogságban marad Ralássv, a margitkőruti 
fogházból szállítják a törvényszékre, hogy 
tanúvallomást tegyen.

nz ötszáz kilométernél nagyobb sebességű uta
kat minden valószínűség szerint a magasabb 
rétegekben, azaz

tizenötezer kilométernél nagyobb magas
ságban fogják lebonyolítani.

Az alsóbb rétegekben felfokozott sebességgel 
már erősen érezni a levegő sűrűségét, helye
sebben ellenállását. Tehát szükségképpen a ma
gasabb, ritkább közeget kell keresni. Ehhez 
azonban két technikai kérdést kell előbb meg
oldani: a nagy magasságban is változatlan tel
jesítménnyel dolgozó gépet és a pneumatikus 
kamarát.

INGYEN 
kivin Idlbloni énnek • naay 
uAmu kó»»őnfliral melleit Ont 
•rdelklA kúl&ntaen fontos közte 

márnákat.
Sierenrsés holdna. eredméazn 
leti-a ÖN JÖVŐJE? Vájjon 
•Iker kísérte önt atereimében. 
hdia-xAc'ban, vAlla’koidKallan. 
terveiben. klvén->*(nlban? Vala
mint mái lantos Mrdéaekben. 
mebefcr* eéeve esak •« asatra 
l*(la adhat relvIMioaltést.

<)]

vallon 10 csillag alatt szatotett-o?
A hírnevet atitrotógus. akinek asztrológiai tanulmányai 
♦s tanácsai a világ minden réstéból a sokerer ktezAnA- 
irat égést Áradatát hívták eló. fogja önnek, ba lakás 
rímet ás srQletési adatait közli, a páratlanul álló mód 
srere alapján az ón életének és lAvcndAiének aitlrolóatai 
analízist küldeni, amelv emellett személtei ten.tesokai 
ós ulbnigatilásokat it tartalmat, mehek nemcsak meg 

| lerveté-él. hanem lelkesedését Is eló fogják Idézni. Az ó 
iMomébei tanácsai hatalmat adnak, hogs éleitől-ását 

srercnetós iiátoba változtassa Schrank Károly ur bc<»- 
hót írja: Höviden óswiefnglalvg. Ónról, mini asrtiológns 
ról nak earket írhatom- ..Az Ön bornstkópianulmáiix .» 
nsakl ludománvot alapokon énöl. alaposság, intuíció 
<*> nlaliláa, mély tudás és tökéletes uralma ti annji 
(Alóli. tetei Ont els'-'siláhu asztrológussá'' Tehát Miit 
érdekében, anélkül, hogy csak egv percet it késle'ednék. 
•■ónnal rendelje meg Ern«t O«kar Elu«». Akarirmlker.
Wlm, Ifi., t’nteee VladnhlgatM »J |0. Abtlg. Na. P I. 
Ttyen piuspektusát, közöl'a pontot (Intól és tzüitlést 
adatait.

Ezután • Juslice fór Hungary óceánrepülé- 
sére vonatkozólag tettünk fel kérdést

— A magyar Őccánrepiilés — mondotta — 
egészen rendkívüli teljesítmény volt, különö
sen, ha tekintetbe vesszük az ezzközök éa elő
készületek fogyatékosságát. A magyar repülök 
bebizonyították, hogy törhetetlen bittel éa bá
torsággal vágtak neki az útnak. Teljesítmé
nyük

az utolsó évtized egyik legszebb repttlő- 
brarurja volU.

Balbo végül még clmondla, hogy négy gépe 
még mindig Bukarestben van és ha ezek hol
napra Budapestre érnek, akkor már holnap 
hazarepül Olaszországba.

A snjtófogndás után Balbo autón kiment a 
Milcneumi-cmlékbcz és koszorút helyezett az 
Ismeretlen Katona emlékkövére. Tizenkét óra- 
kor megjelent az olasz fascio Arany János- 
utcai helyiségében, ahol a budapesti olasz ko
lónia nngy lelkesedéssel fogadta. PlgnatelH 
herceg üdvözlő szavai után Balbo nagyobb be
szédet mondott. Utána hosszabb ideig elbe
szélgetett a budapesti olaszokkal és különös 
szeretettel üdvözölte Albcrto fílanolát, a szegedi 
egyelem olasz lektorát, akiben családja egyik 
régi Ismerősét Ismerte fel. Balbo ezután részt- 
vett Arlotta olasz követ által tiszteletére adott 
dezsőnén, majd délután lóversenyen jelent meg.

liaguszabásu Katonai amset 
lepleztek le Japánban

Tokió, október 18. 
Tokióban ma reggel 

katonai paccaot lepleztek le.
A puccsal kapcsolatosan

kilenc fiatal tisztet letartóztattak
és rövidesen haditörvényszék elé állítják őket.

Hír szerint a fiatal tisztek fegyveres fölkelést terveztek a kormány ellen, amely
nek niandzsuriai politikájával nem értenek egyet és a polgári 
uralom helyébe

katonai diktatúrát akartak ültetni.
A kormány bizalmas rendeletben megtiltotta, hogy ■ puccs részleteiről a nyilvánosság 
számára bármilyen közlést tegyenek.

Csütörtökön dől el: emeli-e a főváros 
az üzemi tarifákat

Ezen a héten dől el az üzemi tarifák emelé
sének a kérdése, amely rendkívül közelről ér
dekli * főváros közönségét. A főváros tanácsa 
ugyanis csütörtökön tartja legközelebbi ülését, 
amelyen folytatják a jövő évi költségvetés ter
vezetének a tárgyalását Mielőtt a vita folyta
tódnék, Sipőcz Jenő polgármester ujabb ex 
pózét mond, amelyben válaszolni fog a takaré
kossági bizottságok előterjesztéseire.

Sipőcz Jenő polgármesternek ez a legújabb 
expozéja az üzemigazgatóságok részéről nía és 
holnap beterjesztendő jelentéseken épül fel.

Sipőcz Jenő polgármester a legutóbbi na
pokban leiratot Intézett a különböző üze
mek Igazgatóságához és felszólította őket 
arra, hogy a takarékossági bizottságok tör
léseire nézve tegyék meg észrevételeiket.

Hétfőn és kedden futnak be ezek a jelentések 
a polgármesteri hivatalba Sipőcz Jenő polgár
mesterhez, aki azután ezek előterjesztése

Sikkasztás miatt körözik dr. Szász Tibor 
helyettes főjegyzőt 

Hivatalos és magánpénzeket sikkasztott
A pestvidéki királyi törvényszék tegnap 

nyomozólevelet adott ki dr. Szász Tibor 
47 éves helyettes főjegyző ellen.

Szász Tibort a nyomozóiévá! szerint 
többrendbeli sikkasztással gyanúsítják. 

Szász Tibor dr. Soroksárpéteri község he
lyettes főjegyzője volt és ebben a minősé

A nyolcvanéves Simonovits bácsi 
tizenötödször is a rendőrségre került

Vasárnap délelőtt egy fehérszakállas, 
nyolcvanévet öregembert állítottak elő a 
rendőrök a főkapitányság központi ügyele
tére. Az öreget

régi Ismerősként üdvözölték a rendőr
ségen.

hiszen nem kevesebb, mint tizenötödször 
került be most a főkapitányság fogdájába. 
Az öreg is barátságosan üdvözölt minden
kit a kapustól kezdve — és minden kérde
zés nélkül mondta be személyi adatait, mi
kor a kihallgatását végző rendőrtisztviselő 
elé vezették.

— Simonovits József nyolcvanéves volt 
újságárus vagyok — mondotta — és min
den szóról-szóra ugy igaz, ahogy azt a biz
tos ur mondja ...

A „biztos ur” Jelentésében az áll, hogy 
az öreg ember vasárnap reggel ■ Rá- 

kóczi-téren óriási botrányt rendezett.
egy pad tetejéről kiáltozott és gyaldsotl 
mindenkit, akinek neve csak estébe jutott

— Nem akartam én, kérem, megsérteni 
senkit — védekezett vasárnap a rendőrsé
gen Simonovits bácsi — és ha vulokinek 
személyét megbántottam, attól bocsánatot 
kérek! De hót hideg von már, kérem, a Li
getben aludni és

nekem lakás kell,
hiszen tetszik tudni...

Persze, hogy tudták ezt már a rendőrsé 

perzsámmá 
antlMNitor 

mUtargvak 
alkalmi vételekből 

NTIKART
(IG. STERNBERG Z. J.)
Dob- óa Kazinexy-utcAZ sarkán. Tál.! 4OM8 él 42S-M

A lóverseny után Balbo Tedeschinl tábor* 
nokkal és Cagua őrnaggyal együtt autón a 
Várba sietett, ahol Horthy Miklós kormányzó 
látta őket vendégül ötórai teán.

Ezzel a hivatalos fogadtatások sorozata vé, 
get is ért. Az olasz légügyi miniszter, mint ér« 
tesülünk,

hétfőn elutazik
és, ha Bukarestből még mindig nem érkezné- 
nek meg a repülőgépek, ugy autón hagyja el 
Magyarországot.

alapján fogja majd módosítani ar eredeti kőit, 
•égvetési tervezetet. Sipőcz polgármesternek 
csütörtöki állásfoglalását rendkívüli érdeklő
dés előzi meg, mert ekkor dől el, hogy a pol
gármester továbbra is fenntartja e az üzemi 
tarifák emelésének a tervét, vagy pedig az elért 
megtakarítások alapján a tarifaemelést elkerül
hetőnek fogja nyilvánítani.

A városházán egyébként arról beszélnek, 
hogy

a jövő év folyamán feltétlenül revízió alá 
veszik az Üzemi tarifákat.

Ha nem is lesz tarifaemelés, reformot minden
esetre végrehajtanak és ez a reform maya is 
drágulást fog előidézni, itt azonban tekintettel 
lesznek a klscgzisztcnciákra, akiket lehetőleg 
kímélni akarunk. Valószínűnek látszik, hogv 
a tarifaemelés, vagy tnrifarevlzió csak a jövő 
év elején léphet életbe.

gében 
sikkasztásokat követett el.

Egy esetben hivatali pénzt, két esetben ne* 
dig magánpénzt sikkasztott és

eltűnt SoroksárpóterlrőL
A nyomozólevél alapján a rendőrség most 
mindenütt keresi dr. Szász Tibort.

gén, mert Simonovits József, aki a háború 
elölt még igen jómódú faszobrász volt — 

az előző tizennégy esetben is hasonló 
bűncselekmények elkövetése miatt ke

rült összeütközésbe
a törvénnyel.

Miután az öreg újságárus kiáltozásai közé 
nemzetgyalázá kifejezéseket is ueyyibtt, » 
rendőrségen vasárnap

őrizetbe vették, 
majd kihirdették előtte az előzetes letar
tóztatásáról szóló végzést és inlc/.kedh *• 
hogy hétfőn kisérjék át az ügyészség fór 
házába. t ,

Simonovits hácii megkönnyebbüli «ziv*cl 
vette tudomásul a végzést és megnyugodva 
haladt a rendőr előtt vissza a fogdóba "* 
elérte a célját, újra van lakása ..

4 szobás hallos 
3 szobás hallos 
..2 szob's lakás 
i<T«n JulZnvos 4ron R>ÍAlHA MwmhSr i-rá KlflUU



Budapest, 1931 október 19 HÉTFŐI NAPLÓ S

Vasárnap délelőtt többezer főnyi 
közönség előtt leplezték le Alpár Ignác

szobrát a Városligetben
leplezték 
a világ- 

Az

Impozáns ünnepség keretében 
le vasárnap délelőtt Alpár Ignác, _ 
birü magyar épitőmüsésznek szobrát. 
Ünnepségen rengetegen jelentek meg a hi
vatalos hatóságok képviselőin kivül — Al 
'pár Ignác tisztelői és tanítványai nagy tö
megekben lepték el a: ünnepség színhelyét.

A szobor, amely Teles Ede szobrászmű
vész jólsikcrült alkotása,

Alpár Ignácot középkori öltözetben 
, eleveníti meg

Alpár Ignác tehetségének őserejével 
emelkedett Magyarország legkiválóbb épí
tészei közé. A műegyetemen Hauszmann 
Alajos asszisztense volt és évtizedek alatt 
rengeteg építkezéssel szépítette Budapestet és 
bz ország nagy városait. A inilleniumi ki
állítás fő épületcsoportjának megbízását is 
ö nyerte el és

ő építette a szobrával szemben lévő 
millenáris történelmi csoportot, a buda
pesti tőzsdét, a budapesti nagybankok 

tömegét,
igen sok templomot, fürdőt és iskolát. So
káig elnöke volt az Országos Iparművészeti 
Társulatnak és az Építőmesterek Ipartestéi- 
leténck. Hetvenhároméves volt, amikor a 
newyorki Kossuth-szobor leleplezési ünne
pélyére Amerikába utazott, onnan vissza
térve, Zürichben hirtelen meghalt.

A szoborleleplczési ünnepségen a minisz
terelnököt Gogolák ■ helyettes államtitkár, a 
kultuszminisztert Kertész K. Róbert állam
titkár képviselte. Eljött Ripka Ferenc fő
polgármester, Liber alpolgármester és a 
közéleti notabilitások egész sora. Az ünnepi 
beszédet Ziegler Géza, a szoborbizottság el
nöke tartotta meg, rámutatva arra, hogy 
Alpár Ignác monumentális alkotásaival már 
életében is maradandó emléket biztosított 
tnagának, hiszen házai, tornyai és oszlop
csarnokai évszázadok múlva is hirdetni fog
ják a magyar építőművészet dicsőségét. A 
bölcseségnek, szeretetnek, jóságnak és derű
nek napsugarakkal átszőtt, gazdag vára 
volt Alpár Ignác minden szava, rajza, ter
ve és írása. Mindenütt csak

a köznek szolgált
Az ünnepi beszéd után elsőnek Liber 

Endre alpolgármester koszoruzta meg a 
szobrot, amelyet a főváros közönsége nevé
ben átvett.

Beszédében elismeréssel foglalkozott Al- 
pár Ignác alkotásaival, amelyek nevét fe
lejthetetlenné teszik. A sors megadta neki, 
hogy

megépíthette álmainak tündérpalotáját, 
a magyar évezred kőbefaragott csarnokát, 
amelynek minden sarka más nagyságról,

Tegnap este egy elegánsan öltözött fiatal 
leány sietett fel a Népszinház-ulca 19. sz. 
ház ötödik emeletére. Az udvarra nyíló fo-

MülAbasok megvíítója a képün
kön bemutatott amerikai Marka- 
műlób, amely összetételénél fogva 
nem törhet és viselője akár a 
tánc, korcsolyázás vagy a kerék
pározás sportjának is hódolhat. A 
vilóg c legtökéletesebb mülábát 
Szikla mflszcrgyóroa, Budapest, 
Vili., Rákóczi-ut 10 gyártja egye

dül Magyarországon.

más szépségről, más dicsőségről
Hiába változtak a stílusok, az ő _____
örökké élővé teszik a nevét, amelyet beirt 
Budapest nagy építőinek és szépitőinek a

beszél. 
müvei

Budapest nagy építőinek és szépitőinek 
sorába*

Az alpolgármester beszéde után a külön
féle minisztériumok, hatóságok, egyesüle
tek, bankok és iskolák koszorúit helyezték 
el a szobor talapzatán.

lyosón letette kabátját és kalapját, majd 
velőtrázó sikollyal

átvetette magát a korláton.
A harmadikemclcti folyosón ugyanebben 
az időtájban egy fiatalember nézett le az 
udvarra. A fiatalember egy kulcsot akart 
éppen ledobni és mind a két kezét kinyúj
totta. Az életunt nő

egyenesen a fiatalember karjaiba esett.
A fiatalember be nkar'a emelni a folyosóra, 
de ez nem sikerült, mert a makacs öngyil
kos egyet rántott magán és

tovább zuhant. 
Az első emelelné! azonban

egy kiálló vasrudba akadt ruhája és 
fejjel lefelé fennakadt.

A házbeliek csakhamar segítségére siettek 
és kiszabadították különös helyzetéből. Ki
sebb sérülései voltak fején, melyet zuhanás 
közben szenvedett, de egy pillanatra sem 
vesztette el eszméletét.

A húzbeliek azonnal értesítették a men
tőket, akik első segítségben részesítették és 
kikérdezték személyi adatait. A fiatal leány 
először nem akarta felfedni kilétét, később 
azonban elmondotta, hogy Geyer Hajnalká
nak hívják, 18 éves és n Rákóczi-tér 13-ik 
szám alatt lakik szüleinél.

A különös öngyilkossági kísérletnek csak
hamar híre futott a környéken, óriási cső
dület támadt a ház előtt, amikor

egyszerre egy jól öltözött, idősebb és 
egy fiatalabb nő tört át a kiváncsi em

berek sorfalán.

Geyer Hajnalka édesanyja és nővére voltak.

GyomorégéstGyomorsavtúltengőst 
Gyomorfekélyt 
Gyomornedvtulképzést 
Bélfekélyt

Kérdezze meg orvosét!
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Az életunt nő nővére a közeli Népszínház
utca 12. számú. házban lakik és a kritikus 
időpontban édesanyja is ott tartózkodott 
nála. Percek alatt értesültek az öngyilkos
sági kísérletről és azonnal a helyszínre siet
tek.

Drámai jelenetek játszódtak le,
mert az édesanya és az idősebb nővér még 
nem tudták, hogy az öngyilkossági kísérlet 
tulajdonképpen hogyan végződött.

Kissé megnyugodtak, amikor a mentő
orvos közölte velük, hogy

csodálatos véletlenképpen Geyer Haj
nalka nz Ijedtségen és kisebb sérülése
ken kivül komolyabb sérülést nem 

szenvedett.
A fiatal urileány hozzátartozói kíséretében 
tette meg az utat a mentőautóban a Rókus- 
kórház felé. A rendőri vizsgálat megállapí
totta, hogy a fiatal leány, uki édesanyjánál 
és nevelőapjánál, dr. Rogyenák Ernő nyu
galmazott pénzügyi titkár, ügyvédnél lakik 
:t Rákóczi-tér 13. szánni házban és nevelő
apja irodájában szokott gépírói munkákat 
végezni, szombaton este hét óra tájban

Izgatottan távozott el hazulról.
Azt mondotta, hogy egyik ismerősét megy 
meglátogatni. Hozzátartozói előtt soha nem 
említett öngyilkossági terveket és igy leg
nagyobb meglepetéssel értesültek a szülők 
leányuk öngyilkossági kísérletéről. A fiatal 
urilány az utóbbi napokban mandulaoperá
ción esett keresztül s aj operáció után is 
nagyobb

fájdalmakról panaszkodott.
Ugy látszik, efeletti elkeseredésében akart 
megválni az élettől, mert egyéb okot nem 
tudnak találni az öngyilkosság magyaráza
tául.

Elfogtak egy betörőházaspárt
Betörők, akik szakértőt visznek magukkal — A zsákmány 

árán gramofont vásároltak és vigan mulattak
A főkapitányság betörési csoportjának 

delcktivjei rövid nyomozás után különös 
betörőtársaságot kerítettek kézre.

Néhány nappal ezelőtt betörők jártak a 
Deutsch-féle szőnyegmegóvóintézet Váci-Ut 6. 
számú házban lévő helyiségében. A tettesek 

értékes perzsaszőnyegeket vittek ma
gukkal.

Megindult a nyomozás és a detektívek most 
elfogtak egy házaspárt, Reha JánöM és n 
feleségét, valamint a lakójukat, Petrák 
Lászlót, akikről kiderült, hogy ők jártak a 
s önyegmegóvólntczetben.

A betörés igen érdekes módon történt. 
Reha és a barátja behatoltak a helyiségbe, de 

magukkal vitték az asszonyt is. mint

A szerelmi dráma összeszurkált 
áldozata 190 bűncselekményt ismert 

be a korházi ágyon 
Tizenegy évig hiába kereste a rendőrség 

az összeszurkált betörőt
Grác, október 18.

Napló tudósítójától.) Egy sze- 
során jó fogást csinált szom- 
véletlenül a gráci rendőrség, 
elfogta a negyvenéves Franc 
kereskedőt, akit tizenegy esz-

nevű nő lakásáról

C.4 Hétfői 
relmi dráma 
balon este 
amely végre 
Scherz gráci 
tendő óta hiába kerestek. Szombaton dél
után a gráci mentők jelentették, hogy

egy Rosa Gabauer
súlyos sérülésekkel kórházba szállítot
tak egy 40—45 év körüli férfit, akit a 
nő féltékenységl rohamában összeszur

kált.
A férfi a mentökocsiban nem volt hajlandó 
nevét megmondani. Személyazonosságának 
megállapítása végett rendőri bizottság sz.ál-

Budapesten látták Lantai Edét, 
a megszökött autókereskedőt 
Autón üldözték, de megugrott a detektívek elől

Nagy feltűnést keltett annak idején a 
I.antaí-féle Andrássy-uti autókereskedés bu
kása, amely egyike volt a legelső botrányos 
üzletbukásoknak Budapesten.

A cég tulajdonosa Lantai Ede ellen az 
ügyészség

elfogató parancsot adott ki különböző 
sikkasztások gyanúja miatt.

Vitéz Vidra Károly feljelentést is tett ellette 
a rendőrségen, de Lantait nem tudták fele
lősségre vonni: kiszökött az országból. A 
nyomozós adatai szerint

LIKUOZírbiztosan RyÓRyiija a

BB TABLETTA ■■
Unden gjógycárban kaphatói

VII. Rákóczi ut 60 (Saját palotai 
Márkás gramofon lemezek 25 cm ob í» 3.60 töl

szakértőt,
hogy ö válogassa ki az értékesebb szőnye
geket. így azután alig néhány darab sző
nyeget kellett elvinniök, hogy megfelelő 
zsákmányhoz jussanak.

A szőnyegek közül párat eladtak, a töb
bit zálogházba tették és a pénzen

„jól éltek'*.
A betörőházaspár és a társuk nagy zene
barátok, a többi között

gramofont vásároltuk
és a zsákmány árán szerzett gramofon 
hangja mellett mulatoztak.

A holmikat, amelyeket a betörésen szer
zett pénzen vásároltak, megtalálták és le
foglalták, az orgazdákat pedig keresik.

lőtt ki a kórházba és a súlyosan sérült se
besültben legnagyobb meglepetésükre a be
törései miatt régóta körözött I'ranz Scherzet 
ismerték fel.

Mikor a betörő látta, hogv minden ta
gadása hiábavaló, rövid idő leforgása alatt

a kórházi ágyon 34 betörést éa 158 ke
rékpárlopást ismert be.

A bűncselekmények legnagyobb részét egye
dül követte el, — néhány esetben azonban 
bűntársai is voltak, akiket rögtön megneve
zett. Vallomása alapján a rendőrség mint
egy 20 cinkostársát is letartóztatta, de a 
rendőrség fogdájába került Rosa Gabauer 
is, akinek végeredményben a régóta kö
rözött betörő elfogatása köszönhető.

Törökországba menekült 
és ott eltűnt.

Lassanként kezdték elfelejteni Budapes
ten Lantait, mig a napokban fordulat állott 
be ügyében.

A főkapitányság detektivjei felismerték 
Lantait az utcán.

A Podmanlczky-utcában látták 
hatalmas túraautó volánja mellett ült egy 
elegánsan öltözött hölgy társaságában. A 
detektívek azonnal taxiba ültek és 

üldözőbe vették,
de Lantai észrevette, hogy követik és nagy 
túrakocsiján

elmenekült az üldöző taxi elől.
A detektívek jelentést tettek az esetről, 

mire ismét kiadták Lantai ellen a nyomozó
levelet. Remélhetőleg hamarosan rendőr
kézre kerül, mert minden valószínűség sze
rint valamelyik vidéki városban álnéven 
bujkál.
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Rspipss nfil holttest 
a hl'i^sufiigvi uadaskertben

Átvágott csuKlfiuai akadtaN ra az ismeretlen halottra azon 
a helyen, ahol Staierics maria magivan oiegotto masat

A hűvösvölgyi vndaskerlnek, ahol pár esz
tendővel ezelőtt Stcirrici Mária szénnéégrtt 
boltiéitól megtalálták, ismét rejtélyes halottja 
van.

Seiter Jóno» erdőőr, tegnap szokásoa kőrút
ján az erdő dőli oldalán n bokrok közölt 

oszlásnak Indult nfil holttestet talált.
Felfedezéséről nyomban Jelentőst lett a rendőr
ségnek, ahonnnn bizottság szállt ki a hely- 
színre. A rcndöroryos megállapítása szerint a 
halolt

harminc-harmincötévé* lehet. Mintegy két 
hete kerülhetett nz erdőbe

a minden vidószinÜség szerint öngyilkosság 
áldozata. A jobb kar csuklójánál véraláfutások 
és szúrás nyomai láthatók, amiből arra lehel 
következtetni, hogy az ismeretlen nő jobb ütő
erét fölvágta éa elvérzés következtében hall 
meg.

A rendőri bizottság tagjai átkutatták az egész 
környéket, mert azt hitték, hogy a közelben 
találnak valami levelet, vagy valami olyan nyo> 
mot, ami az Öngyilkos személyének földerítésé
hez vezethet. Mintegy 10—15 lépés távolság
ban falevelek alatt

egy retlklllt találtak.
A barnnszinii rctikülben azonban egy bo

Megmérgeite magát Váradi Sxafimáry 
Dezső postafőtiszt,

mert a felesige, egy Hoyos grófnő, eltávozott a fitixös lakásból
Szombaton délután a Hold-utca 1. számú 

házba hívták a mentőket, ahonnan egy mérge
zési esetet jelentetlek. A ház egyik második
emeleti Ínkásában

szublimáltál megmérgezte magát Várad) 
Szakmáry Dezső 38 éves postatiszt

A mentők gyomormosást alkalmaztak, majd a 
Rókus-kórházba szállították az életunt posta
tisztet. Váradi Szakmáry Dezső pár évvel ez
előtt nősült.

özv. gróf Vay Sándnrné leányát, Hoyos 
grófnőt vette el.

Egy ideig a legszebb harmóniában éltek, az

Borzalmas kegyetlenséggel 
meggyilkoltak és kiraboltak egy 

újvidéki háztulajdonosnőt
VJvidék, október 18.

(A Hétfői Napló tudósilójának telefón
jelentése.) Vasárnap reggel borzalmas ke
gyetlenséggel elkövetett rablógyilkosságot 
fedezett fel a rendőrség. Az áldozat özvegy 
Jónás Jánosné helvencsztendös háztulajdo
nosnő, akire

holtan találtak vasárnap reggel 
lakásán.

A házbclieknek feltűnt, hogy Jóndsné, a 
ház tulnjdonosnöjc napok óta nem mutat
kozik. A szomszédok jól tudták, hogy az 
idős asszony nem utazott el, mert ezt a 
házfelügyelőnek be szokta jelenteni, 
nap reggel értesítették a rendőrséget,

Jónásnét napok óta nem látják
és lakásának ajtaja be van zárva.

A .rendőrségről bizottság szállott ki Jó- 
násné lakására, feltörték az ajtót és a 
konyhában

Tcg- 
hogy

Érdekes bonyodalmak az elvált egyetemi 
professzorné és arisztokrata vőlegény
jelöltjének meghiúsult házassága körül 

ITársasági körökben egyre többet beszélnek 
azokról a furcsa bonyodalmakról, amelyeknek | 
középpont jóban egy kitűnő egyetemi tanár cl-1 
vált felesége és egy ismert arisztokrata föld
birtokos állanak

A professzor és felesége között
válóper Indult

— igy kezdődtek az események. A válóper so
rán heves és élénk viták folytak arról, bogv a 
méltőságos asszony ékszerei hogyan kerüllek
— a méltőságos asszonyhoz. A férj ugyanis azt 
állította, hogy felesége állandóan és Igen gynk- 
ran kérte Öl arra, hogy

ékszereket vásároljon számára.

Eredeti gallspachl
Zeileis-besugárzás 

kiváló eredménnyel alkalmazható reuma 
chué. köszvony oa mindennemű izületi 
bántahnaknái, nouiaszténia hisztériáé* 
íutuden idogos bántalomnál, álmatlan 
sdgnál ideges gyomor- és szív banknál 
gyo norsavtultun lésnél óh aszta) nál.

Eradati Zaiiais-Desugsrzsa
Dr. Binchner Barna orvos. Andrássy ut 52 
(Oktogonnál). Kezelési dij: 3.— pengő.

rotvátokon kívül egyebet nem találtak. Átkutat
ták az egész környéket, de a borotva nem ke
rült elő A feltevés szerint az életunt nő borot
vával vágta fel az ereit, de rejtély még az, hogy 

h borotva hova tűnt.
Meglehet, hogy az öngyilkosság elkövetése után 
volt még annyi ereje, hogy elhajította azt és 
valahol egy távolabbi bokor alján van a gyil
kos szerszám. A vadaskert titokzatos halottja 
fekete kalapot, fekete kabátot, kék-fehér csíkos 
ruhát, fekete harisnyát, magasszáru fekete 
cipőt viselt. Barna haja s kék szeme van. öltö
zéke után ítélve

a középosztályhoz tartozhatott* 
de eddig még semmiféle támpontot sem kapott 
a rendőrség kilétére vonatkozóan.

A főkapitányság eltűnési osztályán az öngyil
kosság felfedezése utón átnézték nz utóbbi idő 
ben eltűnt nők személyleirását, azonban 
egyikre sem illett rá ez a személyleirás. A rend
őrség most tovább kutat, hogy megállapítsa 

az Öngyilkos személyazonosságát 
és egyuttnl tisztázza az öngyilkosság okát is. 
A holttestet n törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították, ahol

közszemlére teszik,
mig az agnoszkálás meg nem történik.

utóbbi Időben azonban nézeteltérés keletkezett 
a házastársak között. Pár nappal ezelőtt 

a grófnő eltávozott férje lakásáról
és édesanyjának a szomszédban, Hold-utca 3- 
szám aluft lévő lakásába költözött.

A postatiszt többször kísérletet tett, hogy 
visszatérésre bírja feleségét, de ö hallani sem 
akart n dologról. Váradi Szakmáry Dezső 

végső elkeseredésében követte e| as ön
gyilkosságot.

Állapota azonban vasárnapra annyira jobbra 
fordult, hogy rövidesen el is hagyhatja a kór
házat.

átvágott nyakkal, súlyos sebektől bo
rítva, holtan találtak rá az özvegy

asszonyra.
Megállapították, hogy Jónásáét támadója 
késsel megsebesítette, átvágta a nyakát, 
majd egy tompa tárggyal súlyos ütéseket 
mért az asszonyra. A gyilkosság után a tet
tes

kifosztotta a lakást.
ahonnan nagyobb összegű készpénzt és 
több értékes holmit vitt el.

A házbcliek előadása alapján a rendőr
ség

egy jólöltözött fiatalemberre gyanak
szik,

aki különböző ürügyekkel háromszor láto
gatott el az elmúlt héten Jónásnéhoz. A 
rendőrségi vizsgálat azt is megállapította, 
hogy Jónásáét csütörtökön gyilkolták meg 
s holtteste még azóta fekszik a kifosztott 
lakásban. A nyomozás nag^ créllyel folyik.

ö eleget Is tett a gyakori kéréseknek a minden 
alkalommal odaadta aa ékszerek vételárát fe
leségének, nki másnapra már meg is szerezte a 
gyönyörű, értékes darabokat. Később azonban 
a férj megtudta, hogy

az ékszerekéi nem vásárolta meg, hanem 
ajándékba kapta felesége.

A méltőságos asszonyt egyik tisztelője: egy 
arisztokrata földbirtokos ajándékozta meg az 
ékszerekkel. Hogy azonban gyanút ne keltsen 
férje elölt, minden alkalommal elkérte tőle a 
gyűrűk, collierek és egyéb drágaságok vétel
árát. Így azután a praktikus méltóságos asz- 
sronv számára

megmaradt aa ékszerek vételára —* és 
megmaradt a becsület la.

A férj a válóper során, amikor már mindenről 
tudott, az ékszerek vételára miatt olyan vitába 
srállutt feleségével, hogy csaknem

külön pereskedés támadt 
közöttük az ékszerek miatt De hála a fiská
lisoknak: az utolsó pilla náthán békés utón si 
került egyezséget létesíteni a drága ajándékok 
vételára tekintetében.

A válóper ezekulán lezárult: a férjet és fe
leséget elválaltlnllR a törvényszék.

A válóper után következett volna az 
esküvő,

tz arisztokrata hódolónak kellett volna meg- 
elennie a professzor elvált feleségével az 
ínyakönyvvezetö elölt. A vőlegényjelölt, a 
Irága ékszerek gáláns szállítója azonban 

meggondolta magát és másképpen hatá
rozott.

Az elvált méltőságos asszony most sem jött 
avarba; miután minden eredmény nélkül szó- 
itotta fel egymásután többször az arisztokratát 
i házasságra, elhatározta, hogy

A Kúria tartásdij fizetésére kötelezte
az apóst, mert rávette a fiát, 
hogy szakítson a feleségével

Az állandó bírói gyakorlat eddig az volt, 
hogy a válóper megindítása esetén a házas
társak különélést idejére csak a férjet ma
rasztalták el mindig az ideiglenes nötarlási 
dij megfizetésére.

A Kúria most igen érdekes indokolással 
nagyjelentőségű határozatában megváltoz
tatta ezt a gyakorlatot és

egy érdekes perben nemcsak a férjet 
kötelezte a tartásdij megfizetésére, — 

hanem az apóst Is.
Egy Becsei Tibor nevű műszaki vállal

kozó felesége indította meg a válópert és 
előadta, bogy férje öt jogos ok nélkül hagy
ta el, még pedig azért, mert

apósának — a férj apjának — nem tet
szett, hogy a fia szegény lányt vett el.

Minden ténykedése az öreg eml>emek arra 
irányult, hogy a két fiatalt elválassza egy
mástól. Különböző ürügyek alatt állandóan 
magához invitálta a fiát, leitatta és borközi 
állapotban valósággal kényszeirtette arra, 
hogy költözzék külön az asszonytól. Leg
erősebb argumentumként azzal fenyegette 
fiát, hogv

kitagadja Jelentős örökségéből.
A fiú azután annyira apja hatalmába ke
rült, hogy szakított a feleségével és bár az 
asszony áldott állapotban volt, — mégis 
visszaköltözött a szülői házhoz.

Miután a fiú apja üzletében van alkal

Laboratóriumból a Burgtheater 
színpadára

Egy Bécsben élfí fiatal magyar bakteriológus sikere
... „1. Pál orosz cár személyes 

szolgálatára osztják be a tiszti: 
őrséget. A parancsnok diktál. Szol
gálatba lépnek, Petrov... kommá... 
Vladimír hadnagyok. Az álmos 
csinovnik nem tudja, hogy a 
kommá vesszőt jelent és a kél 
tiszt közé beveszi harmadiknak 
Kommá hadnagyot. Ilyen tréfás 
félreértésből kifolyólag születik 
meg Kommá hadnagy ur, aki ab
ban a kitüntetésben részesül, hogy 
személyes szolgálatot teljesíthet a 
cár mellett egy éjszakára. Ettől 
kezdve egy csomó kacagtató bo
nyodalom központjába kerül, szám
űzik, megnősül, rablóvezér lesz, 
mig végre meghal egy kórházi 
ágyon, anélkül, hogy valaha élt 
volna. Mellékesen természetesen 
szerelem is van a dologban és 
Nina Pctromna, akit a bájos Alma 
Seidler alakit, a végén boldog lesz 
egy igazi húsból és vérből való 
hadnaggyal.. .**

vígjáték cime „Leutnqnt Kommá" ésA
az elmúlt héten mutatták be nagy sikerrel 
a Burgtheater stúdiójában. A szerző egy 
páholy sötét mélyén drukkolta végig az elő
adást és nem jelent meg a lámpák előtt 
sem. Frank Maar ugyanis éppen úgy, mint 
hőse, nem létezik, illetőleg azonos egy dr. 
Mellcr Rózsi nevű

csinos, fiatal lánnyal, 
aki első színpadi munkájával az ismeret
lenségből

egyszerre az arrlvék között termett.
A titok egv véletlenség folyamán, még a 

premier napján kipattant és' az indiszkrét 
riporterek megrohamozták a szerző lakását, 
most inár hivatalosan is megállapítván, 
hogv Frank Maar alias dr. Mellcr Rózsi, a 
n polgári életben bakteriológus és a mun- 
kásbetegsegélyző laboratóriumában dolgozik, 
csak azt felejtették el megírni, hogy

a szerző magyar.

nagyösszegU kártérítési pert Indít ellene.
A kártérítési per alapjául egy levél szolgál, 
amelyben az arisztokrata kötelezte magát, 
hogy feletégül veszi a méltőságos asszonyt ét 
izzó szerelmi vallomás közben biztatja, hogy 
mielőbb váljék el. A méltőságos asszony tervei 
szerint

már e héten megindul az érdekes kárté
rítési per,

amelyben azonban nemcsak ez az egy levél, 
hanem több egyéb meglepő dokumentum is 
szerepelni fog.

mazásban és önálló vagyonnal nem rendeb 
kezik,

az asszony a gazdag apósnak elmarasz
talását kérte

a tartásdij megfizetésében.
A Kúria most foglalkozott ezzel az ügy

gyei és Ítéletében az asszony keresetének 
helytadva,

úgy ■ férjet, mint az apóst egyetemle
gesen kötelezte

tartásdij megfizetésére.
A Kúria precedensül szolgáló Indokolá

sában kiemeli, hogv felfogása szerint a férj 
atyja a fellebbezési bíróságok joggyakor
lata szerint felelős a különélő nő tartásáért 
akkor, ha fiával „közös vagyonban gazdái* 
kodik".

Különösen felelős pedig a kúriai ítélet 
indokolása szerint akkor, ha fiát fenyege
téssel, vagy fondorlattal bírja rá arra, bogy 
feleségét jogos ok nélkül elhagyja.

A kúriai ítélet indokolásának végén ki
mondja, l.ogy az após csak abban az eset
ben mentesíthető a tartásdij fizetése alól, 
ha kimutatja, hogy a házasság megkötéséi 
ellenezte és

erre az ellenzésre a menyasszony elő
életére való tekintettel alapos oka Is 

volt.
Mivel azonban ezt az okot az-após jelen ptr 
során kimutatni nem tudta, — őt a tartás
dij megfizetésében el kellett marasztalni.

a

Dr. Mcller Rózsi Budapesten született és 
a Veres Pálné-utcai leánygimnáziumban 
érettségizett. Egyetemi tanulmányait Német
országban végezte. Eredetileg mezőgazdász
nak készült és hosszabb ideig gyakornosko- 
dőlt egy dán parasztgazdaságban, később 
azonban a bakteriológiát választotta.

írásai eddig soha nem jelentek meg 
nyomtatásban,

A „Kommá hadnagy ur" kéziratát mint as 
ismeretlen Frank Maar küldötte be eftf 
bécsi ügynökségnek, ahonnan csakhamar 
azt a meglepő választ kapta, hogy a Burg
theater érdeklődik a darab után. Akkor 
már le kellett lepleznie magát, de csak az 
ügynök előtt. A színház igazgatóságával 
folytatott tárgyalásoknál mint a szerző meg* 
bízottja szerepelt, mig végre, mint fent em
lítettem,

■ premier előtt kiderült az Igazság.
A jövö hónapban egyébként egy regénye 

kerül a könyvpiacra „Fraucn auf o® 
Flucht" címmel egy berlini cég kiadásában. 
Ezen már eredeti nevén szerepel a

.. Frank Maar első sikere után megbán 
és Meller Rózsi átveszi szerepét, mert meg 
sok mondanivalója van... állítja *>u^suf 
nál a fiatal Írónő és magam Is azt hDzcnh 
hogy még sokat fogunk hallani róla..- 

fandor leon)_

BulorulsáiHóK
I

Nem trés reklám. 30—10% megUWi Itt*. 1p-vArtó) vnay készítőnél vcsárol. 40 b’itorllzem.I 
IneztAk, llzetési kedvezmény. Rő'cbbet dlHataw’1 *J5| | 
warocoa MszWö^ltstö iromz, nerl< ot-tér 6.

I
Fehfrbutort vásárol Ion a gyár boci 

osAiiao laMiMür 
IX., üllőt-at la. eaóm .

Konyhák, nlöinbék, Mnyuokék oakts • f 
fis tovmndomebb tdvfflbnn, «/«••
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vevőnknek, aki október 17-től 31-ig áru
házunkban vásárol és ezen

OftO/ értékű bont november 15-töi 
XV/0 december 15-igvásáriéinál 
bármelyik pénztárunk készpénz 

helyett elfogadta.

/yárak előzékenysége az idén is lehetővé tetteMagyar 
ezen nagyjelentőségű akciónkat.

Választékunk mindenben óriási nagy. — Osztályaink teljesítménye felülmu'hatatlan.

Az fllanMi emelkedő Arak dacAra, áraink a rétiek és ezekké! simlisen m .s le 20%-ot
1 Ihtk Hrt-Mriny n*>
■ pongyolára és ruhára f
■ rentkivU nép minták- f
| boa mtr----------------P "

| Tennlsz-flanel nr
■ Jó mosó pijams anyag hll
■ osikoe és kockás min-
| fákkal mtr P -78 ww

1 Ml üllkalüt nn
■ divat tweed kelmékből <f!
■ véijig bélelve, szőrme- 111]
| gallérral ..... .. P

50

1 Vlulms mii dl rso■ tífiiUrii* ** “w" hB UlBB áru bármely szín- aj
| árnyaidban mtr -P *

1 Bármny-nansl j35
B rendkívül ssép pon- B
B gyola és ruha minták- 1
B kai mtr P 1.6S 1

i Flanel pongyola 7E rózsás ée nagymintés |
■ bársony flanelekből, 1
■ komplett méretek P

80

1 TlntisílyeiBjeDrfleftt t» 1
■ gyönyört színekben oea f
■ 100 ere széles mtr P 1 ’

j 350 ftk uzltll-M iftjso 1
H la karamanla ssövésö, ||| 1
■ perzsa mintákkal, kék, la]
P bordó és söld P

I Ml délutáni rntia 1)7
■ müselyem orepe de cM- ! j
| neból pazar szép faso- L 1
| ónkban .....................P

.50

1 Hűti mili inka- r-Bo
■ tanai vÜágos és sötét K
■ IWcol dlvatesínekben ■] 
| eoa 100 em széles mtr P w

■ 90 (■ nőin tOtÓHÖHyOfl | .80

■ la juttabnkle minőség. MB me’; mindkét oldalon
P ha.-ználható mtr P ■

I Férfi átmeneti kabát nn
■ gyapjú dobi kelmékből .Ifi■ ssép kiállításban P«.- UU

■-

1 Firt! llHÜJ-ielM m mI írs«ux;! 1 
| ben 180 cm széles mtr P • ■

| Aiminizitr izAnysg ...
B el sőrend tt gyapjú- HL* 
B minőség, szép pórus- J/*l 
■ mintásSőOXSSOnagys LV 
0 p 170, W)\/poo nsw*.

g Férfi Öltönyök rn
■ Ismert kiváló gyapjú- Hf
B minőségeink, őesi és UL
| téli P 48.- P

-

18lB»n inttalet nn.<»
■ kiváló mosott sifonból /M
1

| Bői pénztárta nr
■ kfllönbösö fazonokban, —-||Z1 
B erős kivitelben P -JB UU

I Gyermek Mikiiül 0'
■ duplán bélelve tó om. / 4
■ hosszú . ... - P Isis
g| Számonként 1*80 amelkedét .

1 itt leitfiviuoD n.20B Kitűnő erős szálú p* /
■ műt minőség U> <■ f
P mólos mtr ... - P

1 ürüli fOrdöszappao in
■ kellemes Illatokban.
P nagyon ölesé ám ? IV

I leányka matrézrntia U
■ sötétkék seviotból 85 Ifl 
B cm. nagyság _ P 1 1
0 Rsámonkédt 1‘M emelkedő

r
—i

■ Frettlo tirlIkízJ «.»
■ ezlnesbordflrökkel.rnjá- |

1 ’
1 CrBiDOtonlemez «.«>B újdonságok óriást,nagy 1B műsor 88 cm nagyság |
P PJ-00,18 cm nagyság P ■

1 Fin DaMi í<1
■ jó sötétkék chevlotMl 1.
■ é-ee ssám ---------- P II

Számonként 1U0 emelkrdé
i-

I ilwi Dll bálátni 5
B bluuuU dísszel kfllB» . 
■ böső fazonokban .. P 1

| Jntaa“nílíarlsaja <
1 kiváló erőessálu viz-
■ kosa müselyemhő). ga- 
g rantált hibátlan P

”, | .Polnnder" :,VX “ n
I QŐIgyokMk araknak. J
| otthonra, sporthoz, bár a]
| mely színben P *

.90

R Ml noknyaknmblne r
■ süoharmeasr nehéz mü 1
■ selyemből különleges s
■ ssép csipkedissse) P *

M) 1 .lilia" iái harisnya n
B boksajouros. lavlskos, i
B mtaeiymaből bármolv f
P .rlnbp'i ».

] Oroszii rágj Hllíra n
1 kiváló minőség. ■
H szvp ssínakhoz, női és

”1

I Ml flanel-gllama «
B szép fazonokban háló |
B pijamának kiválóan al- |
g eaiftas P •

,50 I Férfi iportharísnya '
1 dlvatmlntákhal. kiváló |
R rérvafir r W'ndró - P M

.50 I Feitla Mtlpái <e
| kézimunka ki vitel boa. 1 s
I St.15?-" p ,M% hl

I Atlasz oől miiig
B elsőrangú csíkos kötOM
B mÜMlyemből, minden
| szín P

■” I Fírfl dleatzaknl
B mdselyemmol átnőve, M | 18 1 Ml piBlKtlpíl IS

■ fekete bőrből, snttlob 11B bél vagy lakkból, di- f|
| ssee kivitelben P *

r

I füleli Dől nádiig t
B kivfll müselyem eső
B vésse), belli vastagon a
0 bolyhos P '

r I Bélelt Hlkhsljl
B női és férfi, ignn Jű
B minőség, bármely suta-
| ben . ., P

j Meleg házlpagnn 1
B 'oveszőrrMrd kivitel 1 
B bon. börtatppaJ, férfi ■1 P 8.80. női . .. P

r

| Férfi aappall lat
■ elsőrangú pepiin, eo- 1
B fórt la zafír éa divat 1
| freskóból P

rl llélelt UrtentrB r
B kitűnő pécsi gyári máay |
■ férfi 1 gombos P 7.80, 1
g aőt a gombos „ P *

.90 | Ml tlltlalapoi
B modern toki- te kW j
B tormákban laléeesdtaa <1 1

r

I Fim bátúina
B fehér sifonból, ssép sut i
B nes dísszel«fazonban P 1

r 1 Ml aanaMrientyl r
■ bélés nélkjll, válón 1
B tón, kitűnő bőrők 1
| bői....................... P *

.50 B Férfi pMaj
B kitűnő gyapjumiodeég,
■ minden nin és forma P

r

| Fftfl tiuii-iiinu
■ Igen jó mosó, bármely 
B nagyságban kapható P |

ISO 1 Mi IWÜt
B eMhóval mőraiyem
■ Crepe de Cblne vagy
0 goorgettéból. . . P Pl | Ml Él ürfltrojl |

■ aestria, meonóból !
B szép nyelekkel P 1

r

Áruházunk kűlsó és hátsó magyar dekorációi mavésziek, melyeket megtekinteni mindenkinek érdemes.
Október hó 31-lg beérkező postai megrendelésekhez Is mellékeljük Magyar Heti ao°/«-os bonjainkat. Portókóitséget számítunk.

DIWSittNOK
72-741.
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HÍREK
Károly király-templom 

épült Dénesién
Szombathely, október 18.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) A tragi
kum végű Károly király emlékére a leg
nagyobb csendben disz.es emlék épült Vas
megyében Dénesién.

Második hazatérési kísérlete alkalmával 
Károly király repülőgépen érkezeit Ma
gyarországra és gróf Cziráky birtokán, Dé- 
nesfa mellett szállt le. A leszállás helyén 
Cziráky gróf

díszes kápolnát építtetett.
Az építési munkálatok a legnagyobb csend
ben folytak és a napokban fejeződtek be.

A kápolna ünnepélyes fölszentelése 
holnap kedden lesz.

Ez alkalomra Cziráky gróf a legitimista
mozgalom fejeit meghívta az ünnepségre. 
A templomot Miket János gróf szombathelyi 
megyéspOsrök szenteli fel.

•— Hűvösebb Idő. Vasárnap Is kellemes 
napos, száraz idő volt egész nap, a turis
ták nagy Őrömére. A Meteorológiai Intézet 
prognózisa szerint valamivel hűvösebb idő 
várható, élénk légáramlással.

— József királyi herceg avatta fel a deb
receni huszárok emléktábláját. Debrecenből 
jelentik: A voll 16. debreceni huszárezred 
hősi halottainak emléktábláját vasárnap lep
lezték le a debreceni vármegyeházán Az ün
nepi beszédei József királyi herceg mon
dotta, aki előtt az ünnepély után dlszlépés- 
ben vonultak el a volt tizenhatos huszárok.

— A Népszövetség pénzügyi bizottságának 
tanácskozásul. A Budapesten időző nép
szövetségi pénzügyi bizottság vasárnap dél
után folytatta tanácskozásait, amelyen ma
gyar részről gróf Károlyi Gyula miniszter
elnök, Walko Lajos külügyminiszter, 
Vargha Imre és Jakabb Oszkár államtitká
rok vettek részt. A pénzügyi bizottság ta- 
nócskozásaira vonatkozóing illetékes helyen 
megállapítják, hogy a magyar kormány 
súlyt helyez arra, hogy azok a különböző 
állítások és híresztelések, amelyek a leg
utóbbi időben bizonyos külföldi lapokban 
napvilágot látnak és amelyek annak a vizs
gálatnak az eredményével foglalkoznak, 
amelyet a* Népszövetség pénzügyi bizottsága 
nálunk fqjytat, nem voltak aulorizálva sem 
O- magyar kormány, sem a Népszövetség 
pénzügyi bizottsága részéről. Mindaddig te
hát, nmig a Népszövetség pénzügyi bizottsá
gának ppunkája nincs befejezve, nem lehet 
hitelt adni .semmiféle erre vonatkozó forga
lomba került híresztelésnek, vagy esetleg 
ezután nyilvánosságra hozott ujabb hírek
nek.

— Bethlen István gróf ma elhagyja a 
RTiinatőrlumot. Bethlen István grófot tudva
levőleg körülbelül tíz nappal ezelőtt meg
operálták. A volt miniszterelnök állapota 
most mái annyira javult, hogy’ ma elhagyja 
a szanatóriumot. Miután a volt miniszter
elnök még rövid ideig házikezelésre szorul, 
ar eddigiek szerint Inkére utazik és ott tölti 
visszavontilfságban azt az időt, amig egész
ségi állapota teljesen helyreáll.

KlyáirS Erzsébet
Kérem m reteket jutalom ellenében (cím: Nyíri Erzeébet.

HukonyhinuíBi) elküldeni.

— Zászlóavatás aa egyetemen. A közgazda
ság! egyetem Széchenyi hívón Bajtársi Egye
sülete vasárnap délelőtt tartotta zászlóavató 
ünnepélyét Az .egyetem aulájában díszes és 
előkelő leörönség előtt Czetller Jcnö'dr. egye
temi tanár nagyhatású beszéddel avatta fel n 
rószlót. A tászlóanyai tisztet gró Teleki Pálné 
é« Sehand! Jótscfoé töltötték be.

— Ismeretlen halottat fogtak ki Csepelen a 
Dunából. Vasárnap délelölt Csepelen a Kvaszai- 
zsilip közelében a halászok egv 30 év körüli 
férfi holttestét taglók ki a Dunából. A rendőrségi 
vélemény szerint, öngyilkos lett. Az ismeretlen 
emberen szürke csikós kabát, fekete cipő, se- 
l.vetnnyakkendik Zefiring volt. Barnahaju, jól
táplált .mintegy 1HT> centiméter magas, különös 
ismerletöjcle, hogy a jobbszemöldök fölött régi 
sebhely van. A nyomozás megindult aa isme
retlen öngyilkos kilétének megállapítására.

— Elkobozták a Népszava vasárnapi számát. 
A Népszava vasárnapi számát az ügyészség in
dítványára a vizsgálóbíró elkoboztatta. A reg
geli órákban rendőrök járták végig az ujaág- 
elórusilóhelvrkct, tőzsdéket és összeszedték a 
Népszava péld ínyait.'Az elkobzásra a lap „Élni 
és dolgozni-' cirtiü' vezércikke szolgáltatott okot,
• mely nz ügyészség megítélése szerint osztály 
ellenes izgatást tartalmaz.

— Gyermekével együtt eltűnt egy flatnl- 
awzony. Tegnap bélclölt bejelentették a fő
kapitányság m, hogy’ Fazekas JAnosné szü
letett Szabó Piroska 17 éves varrónő négy- 
beles fiugycrniQkCvcI 14-én eltávozott cse
peli lakásáról és ízótn nem jelentkezett. A 
rendőrség a nvomorAM megindította.

— A Telefongyár rt. óllal gyártott í-J-t csö
ves, hangszóróval egybeépített, tökéletes kör- 
retvevö készülék napi részlete egyenlő egy vil- 
lamosji gy árával A készülék oly hatalmas si
kert ért el, hogy n készletek pór nap alatt tel
jesen kifogytak. A' gyótnuk fokozott munkával 
•lkerült as utánpótlásról gondoskodnia és igy
• készülék Ismét kapható mindenütt.

súlyos lelteiéin Dlsziolvsárbalt vívott
vasárnap reggel tfr. osgyán Lajos es dr. midKich Kérőig

Vasárnap reggel súlyos feltételű pisztoly
párbajt vívott a Solymár mellett fekvő úgy
nevezett sóskúti homokbányában a pesti tár
saságnak két ismert alakja dr. Miákich Ká
roly műépítész és dr. Osgyán Lajos kiadó
hivatali igazgató. A párbaj okát egy inci
dens képezte, amelynek során dr. Osgyán 
Lajos az Ítélőtábla épületében nyilvánosság 
előtt inzultálta Miákichot.

A felek kölcsönösen provokálták egymást 
és tekintettel az ügy súlyos voltára, a segé
dek rendkívül súlyos feltételű pisztolypár- 
bajbun állapodtak meg.

A párbaj vasárnap reggel hét órakor meg 
is történt. Miákich Károly segédei Ilutiray 
Gyula ezredes és dr. Rácz Vilmos voltak, 
mig Osgyánt dr. Neumann Károly és Müller 
József nyugalmazott százados képviselték. 
A feltételek szerint a szembenálló felek hu

szonöt lépés távolságról öt lépés avance-szal 
irányzék nélküli párbajpisztolyokból lőttek 
egymásra, öt másodperces célzási Időtartam
mal. Az orvosi tisztet dr. Sajgó Győző fő- 
lörzsónos töltötte be.

A szembenálló feleket Hutiray Gyula ez
redes vezetőséged a szokásos módon felszó
lította a kibékülésre, figyelmeztette őket a 
párbaj esetleges súlyos törvényes következ
ményeire

Dr. Miákich Károly lőtt először, golyója 
azonban célt tévesztett, mire Osgyán Lajos 
következett sorra, de pisztolya csütörtököt 
mondott. A következő golyóváltásnál szintén 
célt tévesztettek a golyók és ekkor a segédek 
beszüntették a párbajt, megállapítva, hogy a 
szemben álló felek a lovagiasság szabályai 
szerint eleget tettek a kötelezettségüknek.

— Nehéz székelésben szenvedők, akiknek’ 
ax agyvértódulás, a fejfájás és szívdobogás, 
az emésztési zavarok és különösen a vég* 
bélbajok teszik az életet nehézzé, igyanak! 
reggel és este egynegyed pohár természetes 
„Ferenc József*4 keserűvizet. Klinikai ve* 
zetőorvosok igazolják, hogy a Ferenc József* 
víz műtétek előttj és utáni időszakokban 
is nagyértékű hashajtónak bizonyul. A 
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban és fűszerüzletekben kapható.

— Hegedűs Gyula a Magyar Hírlap társ
szerkesztője. A Magyar Hírlap vasárnapi 

száma bejelenti, hogy Hegedűs Gyula a lap 
társszerkesztője lett és felelős kiadóként 
jegyzi a lapot. Publicisztikai körökben 
örömmel fogadják ennek a hírét, hogy a ki
tűnő szerkesztő, aki eddig is a legnagyobb 
fővárosi napilapok szerkesztésében tevé
kenykedett, most a nagymultu Magyar Hír
lapnak szenteli munkásságát.

— A Credlt-Anstalt valamennyi bűnös ve
zetője ellen bűnvádi eljárás Indul. Bécsből 
jelenti a Hétfői Napló tudósitója: Buresch 
szövetségi kancellár vasárnap Feuersbrunn- 
ban, egy politikai gyűlésen nagy beszédet 
mondott, amelyben a Credit-Anstalt ügyére 
is kiterjeszkedett. Buresch beszédében kije
lentette, hogy a kormány nemcsak Ehren- 
fest, hanem a Credit-Anstalt valamennyi 
vezetője ellen a polgári eljárás mellett bűn
vádi utón is eljár, ha őket a vizsgálat és a 
nyomozás bűnösöknek találja. Buresch egy
ben bejelentette, hogy az ügyészség az erre 
vonatkozó lépéseket már meg is tette.

— Nagy leépítés a szombathelyi püspöki 
rezidenciában. Az általános leépítési láz 
nem kíméli a főpapságot sem. Vasmegyében 
nagy meglepetést keltett, hogy a szombat
helyi megyéspüspök Mikes János gróf 
birtokain és a szombathelyi püspökváros
ban is erős leépítést kezdett. A püspöki re
zidencia mintegy nyolc alkalmazottjának 
mondtak fel, közöltük a püspök sofőrjének 
is, amiből azt következtetik, hogy Mikes 
gróf az autótartást is beszünteti.

— Egy bajai uriasszony rejtélyes öngyil
kossága. Bajáról jelentik: Rejtélyes öngyil
kosság történt a városban. György Magda 29 
éves elvált uriasszohy heresóval megmér- 
gezte magát s kórházba szállítása közben 
meghalt. Búcsúlevelet, vagy olyan Írást, 
amelyből tettére következtetni lehetne, nem 
találtak nála. A rejtélyes öngyilkosság ügyé
ben folyik a vizsgálat.

— Kazinczy Ferenc halálának százéves év
fordulója az Akadémián. A Magyar Tudomá
nyos Akadémia vasárnap délelőtt ünnepi ülést 
tartott Kazinczy Ferenc halálának századik 
évfordulója alkalmából. Az ünnepi ülést, ame
lyen nagyszámú közönség jelent meg, Bcrzc- 
viczy Albert nyitotta meg és Kazinczy Ferenc, 
működését méltatta. Az utókor sokkal mész 
szebbnienőleg méltatta Kazinczy!, mint saját 
kora — mondotta Berzeviczy s beszédét azzal 
fejezte be, hogy no csak tiszteljük Kazinczy 
emlékét, hanem kövessük is példáját. Ezután 
Horváth János olvasta fel Kazinczy emlékeze
téről szóló tanulmányát.

— A Polgári Iskolai Tanáregyesület felavatta 
diákotthonát. Az Országos Polgári Iskolai Ta
nár Egyesület vasárnap Havas István elnöklé
sével közgyűlést tnrtoli, amely után felavatták 
az egyesültnek a Thököly-uton létesített „Csen- 
gery Antal diákotthonát", ahol több ünnepi be
széd hangzott el. Az avatóünnep után diszebéd 
volt.

— Búcsú a Terézvárosban. Vasárnap 
tartották meg a terézvárosi búcsút. Hajnal
ban már ott állott a terézvárosi templom 
környékén a sátrak, bódék tömege. A Liszt 
Ferenc-tércn felállították a körhintát, a 
gyorsfényképészek sátrait és egyéb szóra
koztató alkalmatosságokat is. Vasárnap 
kora délután pedig sivitottak a vásári trom
biták, csattogtak a kereplők. Megteltek az 
utcák hangos, jókedvű emberekkel, akik 
azonban csak bámulták a sok csillogó, ol
csó vásári holmit, de vevő kevés akadt. A 
vásárosok gyenge üzletet csináltak, a 
búcsú sikerét elvitte a pénztelenség.

— Megalakult a Magyar Zsidóság Hltelvé- 
delml Szövetsége. Vasárnap délelőtt a Pesti 
Izraelita Hitközség székházában megalakult a 
Magyar Zsidóság Hitelvédelmi Szövetsége. Az 
alakuló gyűlésen budai Goldbergcr Leó dr. 
megnyitó beszéde után Stern Samu udv. taná
csos üdvözölte a megjelenteket, majd Hevesi 
Ferenc dr. rabbi Ismertette a szövetség pro
gramját: a hitbeli és vallásos élet megerősíté
sét, a felvilágosító munka intenzívvé tételét. 
Több felszólalás után a szövetség elnökévé 
Hevest Ferencet, főtitkárrá dr. Friedmann 
Gyulát választották meg. A gyűlés Hevesi Si
mon főrabbi záróbeszédével ért véget.

— A buda-ujlakl katholikusok ünnepe. A 
pápa a Pro Ecclesia et Pontiflce rendjellel tün
tette ki Bruneckcr Lajost a Ill-ik kerületi ka 
tholikus kör elnökét és Czeisel János egyház
községi tanácstagot. Ebből az alkalomból a III. 
kerületi katliolikus hivők meleg ünneplésben 
részesítették a két kitüntetett férfiút. Vasárnap 
délelőtt 10 órakor ünnepi szentmise volt a buda- 
ujlakl római katholikus templomban, melyet 
dr. Szokolay Antal prelátus-kanonok celebrált. 
Az istentisztelet után az újlaki kullurházban 
üdvözölték őket a kitüntetés alkalmából.

— Leleplezték az aradi harminchármasok em
léktábláját. A volt császári és királyi 33. gyalog
ezred háborús emléktábláját vasárnap leplezték 
le ünnepélyes keretek között a Hadtörténeti 
Múzeumban. A disz.es emléktáblát Hanthó Fe
renc az ezred volt tisztje avatta fel, utána vitéz 
Zsákmándy Miksa tábornok tartott emlékbeszé
det. Az ünnepségen az ezred számos volt kato
nája vett részt.
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— Hazugság volt a gyömről rablótámadás 
híre. Gyömrőről jelentik: Győmrő—Kőcán- 
puszta állomáson csütörtök virradóra „isme
retlen tettesek" megtámadták az ottani váltó
kezelőt, Kókai Jánost, majd elmenekültek. A 
nyomozás megállapította, hogy Kókai János 
fiktiv. jelentést telt, mert a jelzölámr>ák ellen
őrzése során felugrott az első hajnali személy
vonalra és a lámpák közelében a robogó vo
nalról leugrott, elesett és összezúzta magát. 
Miután az ellcnözési úthoz vonatot használni 
nem szabad, a büntetéstől való félelmében ta
lálta ki az egész mesét. Kókai János ellen ha
tóság félrevezetése miatt az eljárás megindult.

— illrtelen halál a kávéházban. Harkányi 
(Hahn) Lipót 68 éves ügynök, a Stefánla-ut 65. 
számú házban levő kávéházban hirtelen rosszul 
lett és meghalt. A rendőrség felhívja az elhalt 
kereskedő hozzátartozóit, Jelentkezzenek a fő
kapitányság épületében Zimmermann kapitány
nál.

— Rnblőgyllkosság — négy márkáért 
Lipcséből jelentik: Borzalmas rablógyilkos* 
ság történt vasárnapra virradó éjszaka as 
anhalti Thurlandban. Az egyelőre ismereti 
len tettesek éjszaka idején felzögették En 
hard Alfréd pékmestert. Amikor a pékmes* 
tér megjelent háza ajtajában a tettesek 
agyonütötték. Majd bementek a házba, fel
törték a fiókot és az ott talált négy márka 
készpénzzel eltávoztak.

— A vonat elé vetette magát, sunelyen us 
apja utazott Nagykanizsáról jelentik: A1 
halton füredi Nagy Jenö-féle áruház segédje 
volt Gulyás Albert. A főnöke valami miatt 
megszidta és levelet irt az édesapjának, aki 
Tapolcán postatiszt, hogy jöjjön Balaton* 
füredre, mert beszélni akar vele a fia miatt 
Gulyás Albert kiment sz állomásra és mis 
kor befutott a vonat, amelyen az apja éri 
kezelt, a mozdony elé vetette magát. A kés 
rekek átgázoltak rajta és derékben ketté* 
szelték. A szerencsétlenség után ijedten esős 
dűltek össze az utasok és a Tapolcáról ér* 
kező postatiszt rémülten ismerte fel a 
halottban a fiát. Gulyás Albert levelet ha* 
gyott hátra, amelyben azt irta, öngyilkos 
lesz, mert nem akarja túlélni a szégyent, 
hogy magaviseleté miatt az apját el kellett 
hivatni. A fiatalember szerencsétlen halála 
nagy részvétet keltett.

— Pueeaeélokra szolgáló Helmwehr-pén* 
zekről beszélt vasárnap Ottó Dauer. Bécsi 
tudósitónk jelenti: Ottó Bauer, az ismert 
szocialista vezér vasárnap Loebenben egy 
gyűlésen feltűnést keltő beszédet mondott. 
Ottó Bauer szerint a minap a Heimtvehr. 
támogatására többszázezer schilling érkei 
zett Németországból Starhemberg herceg 
kezeihez. Az a gyanú, hogy ez a pénz puccsi 
törekvéseket szolgál.

— Halálragázolt egy kereskedőt a vicinális a 
Soroksárl-uton. Vasárnap délelőtt egy Soroksár 
felé haladó helyiérdekű kocsi mozdonya cl* 
ütötte Mester Ignác 30 éves soroksári kereske* 
döf; akit holtan emeltek ki a kocsi kerekei alól* 
Mester hazafelé igyekezett, azonban késön én 
kezett. ki a vonathoz és amit át akart futni 4 
síneken, a mozdony alá került. A szerencsétlen* 
ségnek több szemtanúja volt, akik szerint • ke* 
reskedö vigyázatlansága Idézte elő a balesetet* 
Mester Ignác holttestét a törvényszéki orvostani 
intézetbe szállították.

— Emlékünnep a lengyel vértanuk sírján. A 
szabadságharc után kivégzett lengyel vértanuk 
sírjánál vasárnap kegyeletes emlékünnepet 
rendezett a lengyel légionisták egyesülete* 
Rátskay Vilmos nyugalmazott őrnagy bevezető 
szavai után Haiti Lajos tábornak méltatta a 
magyar szabadságért vértanúhalált halt len* 
gyei hősöket. Végül Markos Gyula plébánof 
mondott imát.

— Halálos Játék. Esztergomból jelentiki 
A komárommegyei Vértesszölősön Magyaíl 
Henrik fegyverével játszva, bátyjára cél* 
zott. A töltött fegyver elsült és halálos se* 
bet ejtett Vilmos testvérén, aki a helyszíneli 
meghalt. A vizsgálat folyik a szcrencsétleni 
ség ügyében.
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— Leállították az összes autókat a Rákóczi- 
utón. Budapest legnépszerűbb áruháza, a Rá- 
kóczl-uton levő „Magyar Divatcsarnok'* elölt 
leállították az összes uniókat. Történt pedig ez 
az autólcállitás azért, mert a „Magyar Divat
csarnok" október 17 én, szombaton kezdte meg 
nz október 31 -lg, tehát kél hétig tartó „Magyar 
Hét"-et. Az áruház erre az alkalomra ünnepi 
mezbe öltözött. Altrutaztlkm. ízléses, finom ma- 
;yoros itilusu díszletek és dekorációk borítják 
>e a Rákóczi-utl palotát, amely 5 emelet ma

gasságban hirdeti a magyar ipar dicsőségét. A 
Magyar Divatcsarnok vezetősége tisztában van 
arzal, hogy kötelessége segíteni áron a közön
ségen, amely évek hosszú sora óta kitünteti öl 
bizalmával. Atéri rendették must ezt a „Ma- 
ivar Hét’-et, amelynek során áldozatkészség
ben a végletekig ment, amennyiben hihetet
lenül olcsó áron nyújtja a legjobb magvnr árut 
n magyar közönségnek. A Magyar Divatcsar
nok a megvásárolt cikkek árának 20 százalé
káról bánt >d a „Magyar Hét" tartama alatt, 
amelyet november 18-től kezdve december 15-ig 
bárki minden ráfizetés nélkül bevásárolhat az 
óruhái bármely osztályán. Így tehát tulajdon
képpen n „Magyar Hét" vásárlóközönsége egy
szer kiadott pénzért kétster vásárolhat. Ezek 
után nem lehet csodálkozni azon, hogy a kö
zönség már as első nap szereidébe fogadta a 
Magyar Divatcsarnok uj akcióját

— Zsebtolvajt fogtak a terézvárosi búcsún. 
Vasárnap este a Liszt Ferenc-téren felállított 
sátrak között Ronius Gyuláné magánzónö 
észrevette, hogy retiküljéhől valaki kiemelte 
ölven pengőt tartalmazó pénztárcáját Körül
nézett s a közvetlen közelben egy rosszul ötlö- 
zött férfire lett figyelmes. Szólt a rendőrnek, 
aki Igazoltatta az illetőt s kiderült, hogy Gersli 
Alfréd 35 éves szállítmányozási vállalkozóval 
azonos, aki évekkel ezelőtt revolveres merény
letet követett el felesége ellen. A biróság ak
kor öt évi börtönre ítélte. Feltételes szabad
ságra engedték. Pár hónappal ezelőtt azonban 
a Teréz-köruton zsebtolvajlást kísérleten érték.
Azonban nem tudtak 
sem, így tehát szabadon 
most som találtak nála, 
tartották viselkedését és 
tartják. Hétfőn döntenek

rábizonyítani semmit 
bocsátották. Pénzt 
azonban gyanúsnak 
a főkapitányságon 

sorsáról.
— Háziasszonyok okvetlen keressék fel 

Deutsch füszeráruházát, Budapest, Teleki-tér 
1., hol fűszeráruk és élelmiszerek elsőrendű 
minőségben s legolcsóbban vásárolhatók.

—- Árleszállítás a Mdnl-cégnél. Ez a vállalat 
még a mai nehéz, gondterhes időkben is mód
ját ejtette annak, hogy a háziasszony gondjain 
könnyítsen: leszállította ugyanis az összes jam- 
ós főzclékkonzervcinck az árát, ugy, hogy min
den háziasszony könnyűszerrel berendezheti 
éléskamráját a legjobb gyümölcsízzel és fő- 
zclékfélékkel.

— Betörők munkában. Vasárnap este be
jelentés érkezett a főkapitányság központi 
ügyeletére, hogy a Fiumei ut 17. stámu házban 
lévő Szász Miksa sirkőraktárt ismeretlen tette
sek álkulccsal felnyitották. Az üzlet falát os- 
után kibontották és behatoltak a szomszédos 
Boldogh István-féle ruhaüzletbe. Nagymennyi
ségű ruhaneműt loptak el. A kárt egyelőre nem 
tudják megállapítani. A rendőrség megindította 
a nyomozást a betörők kézrekeritésére.

— Al Caponct bűnösnek mondotta ki a bí
róság. Newyorkból jelenük: A chicagói bűn- 
tetőtörvényszék Al Caponét bűnösnek mon* 
dotta ki 23 vádpont közül hatrendbeli adócsa* 
tás bűntettében. A kiszabható legnagyobb 
összbüntelés 17 évi börtön s 50.000 dollár pénz
büntetés lenne, de a biróság elnöke Ítélethirde
tés helyett keddre napolta el a tárgyalást. A 
banditakirály a tárgyalás után gúnyos és meg
elégedett mosolygással hagyta el a termet.

— Megölte a mnst. Nagykanizsáról Jelentik! 
Nadray Antal tapolcai postamester ma reggel 
lement a pincébe, hogy megnézze a mustos- 
kádakat. Sokáig nem jött föl, mire hozzátarto
zói keresésére indultak, Nadray Antalt holtan 
találták a pincében. Az erjedő must gáza ölte 
meg.

— A „Wlndflx* léghusainelzárő tBmitőc**- 
köz. mely huzat, hideg, csapadék, por, korom, 
utcslánna ellen tökéletes védelmet nyújt- B<* 
szerezhető a vezérképviseletnél: V., Zrlnyi-ulc* 
1. (Gresham-palota.)

— Közszükségleti cikk lett ma már a rádió--. 
A mai lakás el sem képzelhető egy olyan rá* 
dlőkészülék nélkül, mely Ízléses kivitelével, 
kristálytiszta hangjával, megbízható szerkeze
tével emeli a berendezés hálósát, meleggé teszt 
az otthont, simogatja a fáradt idegeket és szó
rakozást nyújt kicsinek és nagynak ... Minded 
kétséget kizáróan ezt a cél a legtökéletesebbed 
a Phfiips-gyártmányoknak sikerűit elérniük* 
vásároljunk tehát Phllipiet..,

disz.es
disz.es
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Harc Molnár Ferenc uj darabjáért

Az Andrássy-utl Színház mutatta be a Valakit
Molnár Ferenc legújabb darabját most 

kezdték Berlinben próbálni a Komödieben. 
Darvas Lili és Basserinann játsszák az uj 
Molnár-darab főszerepeit. A berlini Molnár
próba hírére valóságos versenyfutás támadt 
a pesti színházak között, amelyek maguk
nak akarták megszerezni ezt a különösen 
érdekes darabot. Molnár Ferenc legutóbbi 
pesti tartózkodása alatt nagy nyilatkozatot 
adott arról, hogy

a színház miért nem versenyképes a 
hangosfilmmel.

Szerinte a hangosfilm valóban óriási kon- 
kurrenciát jelent azoknak a színházaknak, 
amelyek nem érzik merj a színpad olyan 
előnyét, amelyet hangosfilmmel pótolni nem 
lehet. A hangosfilm a legpazarabb színpa
dokat hozza, a legragyogóbb színészeket 
szólaltatja meg és pillanatok alatt Európá
ból Afrikába repíthető. A színházaknak te
hát nem ezen a téren kell felvenni a ver
senyt, hanem ott, ahol a hangosfilm gyenge 
pontfát lehet felfedezni. Ez pedig a dialó
gus, amelyet a gép még mindig nem tud tel
jesen élethűen visszaadni. Uj darabját is 
ennek a teóriának alapján irta meg.

A „Jcmand" kamaradarab, dialóguso
kon épült,

Csortos kibékült a Nemzeti Szinházzal
Összes régi szerepeit eljátssza és a Kerek Fér kában továb' 

próbálja a ráosztott szerepet
Az általános flzetésleépités során, amelyet 

az állam’ színházak tagjain több-kevesebb 
szigorral hajtottak végre, Csortosnak súlyos 
nézeteltérése támadt a kormányintenciót 
képviselő Hevesi Sándorral Csortos fizeté
sét ugyanis olyan mértékben akarták csök
kenteni, hogy a kitűnő művész úgy érezte, 
hogy bármennyire is leépíti a kiadásait,, 
képtelen fizetéséből megélni. Mivel a Nem
zeti Színház sem akarta elveszteni Csor- 
tost, viszont a kitűnő művész kénytelen 
▼olt megélhetés után nézni, abban állapod
tak meg, hogy egy évig fizetésnél leüli sza
badságra megy.

A Nemzeti Színház játékrendjében 
azonban meglehetős zavart okozott

Fedák Sári a Városi Színházhoz 
szerződött

— Nagy gárda kezdi meg: a munkát —
ügy látszik, végre rendbejön a Városi Szín

ház dolga. Legalább is arra vall, hogy rend
kívül nagy ambícióval készítik elő az uj sze
zont. Ferenezy igazgató egész sereg miivésszel 
fplytatott tárgyalásokat, amelyek eredményre 
is vezettek. Ezek szerint Fedák Sári leszerző
dött a Városi Színházhoz, hogy ott egy régi 
opereltciklust játsszon végig. Nagyon való
színű, hogy

Fedák nem • maximális sztárgázslért 
szerződött,

hanem százalékos megállapodást kötött a 
szinházzal, amelynek egy másik nagyon érde
kes akvizíciója Rökk Marika, ez a kitűnő ame
rikai magyar táncosnő szerződtetése. Rökk 
Marikából primadonna lesz Pesten, aki Szántó 
Armand, Szécsén—Radó legújabb operettjében, 
s Csókprofesszorban fog bemutatkozni.

Furcsa vasárnapdélutáni előadás 
botránnyal fűszerezve az Operaházban

Ki Operaház. úgy látszik, nemcsak az 
előadások számát, a színészek és kóristák 
gázsiját akarja redukálni, hanem szanálni 
akarja az egyes operákat is. Legalább is

vígszínház
Szombaton, október 24-én 

olőazttr s 
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bzlnmű három felvonásban.
Irta: Hunyady Sándor
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GOMB4S..ÖGI F -IDA, 
Csortos Ha'aüMy, Törn, 
Rajnai Jávor. Maklúrv, 
Vcudrey, Vertei, Bárdi.
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mint különben a legtöbb Molnár-darab. A 
kiváló iró éppen ezért súlyt helyez arra, 
hogy olyan színházban kerüljön színre a 
„Jemand", amelynek

legolcsóbb és legutolsó helyéről Is za
vartalanul élvezheti a közönség a dia

lógus legparányibb részletét Is.
Ezért adatta elő Berlinben kis színházban uj 
müvét a nem adja az idén Budapesten a 
Vígszínháznak a „Jemand“-ot.

A tulajdonképpeni harc a Molnár-da
rabért tehát a Belvárosi Színház és az 
Andrássg-uti Színház között folyik. Ebben 
a piilanatban ugylátszik, hogy az Andrássg- 
uti Színház lesz a győztes, mert Barabás 
Lóránd igazgató már

Ígéretet kapott Molnár Ferenciül, 
akihez különben régi jóbarálság fűzi, hogy 
ez a kis színház ad az idén Molnár-pre
miert. Ettől eltekintve az Andrássy-uti Szín
ház a legközelebbi műsorában

hirtelen sztárhalmozással rukkol
ki. Bus-Fekete László három fel vonásos da
rabját fogják előadni, amelyre leszerződ
tették Gaál Franciskát, Góth Sándort, Góth- 
nét és Ráday Imrét. A darab próbái tegnap, 
a műsor ötvenedik előadása után kezdődtek 
meg.

az, hogy Csortos minden régi szerepét má
nak kellett volna átvennie. Igen sok daral 
bán játszott Csortos s ezért a színház ne 
tudott megbirkózni a túl halmozott műnk:' 
val. Tárgyalások indultak meg Csortossi: 
amelyek végül salamoni megoldásra veze' 
tek. Ezek szerint Csortos elvállalja, bog 
szabadsága alatt is minden jelentős régi sz< 
répát játszani fogja és Móricz Zsigmond k: 
vánságának is eleget téve, a Kerek Ferkó 
bán ráosztott és már próbált szerepét i 
abszolválni fogja. A Nemzeti Színház e; 
alkalommal alkalmazkodni fog a Vigszinhá: 
játékrendjéhez, mert Csortos a ,,Pusztai 
szél'* című darabban már fellép a Vigszln 
ház színpadán.

) A színház rendezője és a szerzők próbát ren
deztek Rökk Marikával, akirül kisült, hogy 
nemcsak nagyon szép és jó táncos, hanem

| remek hangja van
és a prózája is nagyon kedves. A színház 
Rökk Marikán kívül primadonnául szerződtette 
Szécsi Bőskét, aki mtigyarszinházi és király
színházi, majd vidéki sikerei után Berlinben 
játszott. Most visszatért és a Városi Színház
ban tog ismét bemutatkozni a pesti közönség
nek. A szerrödtetési kampány még tart Delly 
Ferenccel tárgyal Ferenezy, akivel éves szer
ződést szeretne kötni. De tárgyalások folynak 
még Kun Magdával is, hogy a Fővárosi Ope- 
rettszinház kölcsönözze a Csókprofesszor szub- 
rettszercpének eljátszására ezt a kitűnő fiatal 
színésznőt. Ilyen auspiciumok után valószínű, 
hogy a Városi Színház startja is jól fog sike

rülni.

erre vall • mai vasárnap délutáni előadás, 
amikor a Sába királynője került színre 
Somlóval, Székelylyel, Bodó Erzsivel és 
Némethy Ellával a főszerepekben. A közön
ség elégedetlenül vette tudomásul, hogy a 
nyitány kimaradt s ezután még sorozatos 
meglepetések érték. A második felvonás élő
zenéjét, a balett egy részéi is húzta a vasár
nap délutáni kék ceruza. Ezt még mind 
eltűrte a közönség, de amikor

aj utolsó képet, a gyönyörű Számum
jelenetet teljesen elhagyták,

kitört a botrány. A békés operalátogató 
publikum

hangos kiáltozással követelte, hogy 
folytassák az előadást.

mire nagy meglepetésükre leoltották a vil
lanyt és sőprilkkel fölszerelne megjelentek 
a nézőtéren a takarító asszonyok, hogy ki
söpörjék a publikumot.

A közönség azonban nem akart távozni. 
Botrányos jelenetek játszódtak le a néző 
téren a sötétben, mire ismét kigyult a csil
lár és ekkor nngynehezen, elégedetlen
kedve, mégis elhagyta a közönség a néző 
teret

Premier után
ZÖLD BÁRÁNY. Érdemet volt a Ma

gyar Színháznak, illetve igazgatójának ke- 
tesztül verekednie azt a harcot, amelyet 
embertelen módra minden oldalról folytattak 
ellene. Szezónnyitó darabjai a Zöld bárány 
nemcsak öt, hanem a Magyar Színházat is 
rehabilitálja, mert ezzel kapcsolatban kisült, 
hogy a szezon egyetlen igazi nagy sikerének 
pálmáját már első darabjával a Magyar 
Színház vitte el. Vaszary Jánosban a színház 
nemcsak friss, uj rendező-tehetséget, hanem 
a legtalentuinosabb, legötletesebb háziszerzőt 
is nyerte, aki ezzel a bohózatával is meg
mutatta, hogy uj utakon Is lehet nagy si
kert elérni. Az előadás íjiéltó a darabhoz. 
Lázár Mária, a pesti szinpadok egyik leg
gyönyörűbb jelensége, egyben a legreine- 
kebb színésznő is. ömlik wja az édes, a bá
jos humor. Nagy meglepetés Orosz Vilma 
pompás előretörése a prózában is, nemcsak 
a régen elismert táncos lábával. Ptiger Antal
nak, a pesti szinházi élet légi rissebb nyeresé
gének, nagy egyéni sikere volt. Rubinyi Tibor 
egy pompás karaktergurájával, Justh Gyulu 
egy sziuházigazgató maszkjában, Keleti 
László egyéni humorával, Gallai Nándor 
kitűnő táncaival és színészi kvalitásával, 
majd Pethő Zoltán, Horvátiig Elvira, Bán 
Gerda kaptak tapsot a hálás közönségtől, 
Szécseny verseire Kondor Leó slágermunkát 
irt.

a kör négyszögesítése. Katajev darabja 
inoliére-i módon nevettet. Ez jellemzi legjob
ban az Uj Színház kitűnő produkcióját, amely
ben Orsolya Erzsit mint remek karakterszi- 
nésznőt is megismerhettük. Peti Sándor, Karó 
csonyl Piri és Jákó Pál pompásan megérezték 
Katajev, illetve hűséges interpretáló ja: Vajda 
Pál rendező szándékait. A Lcánykirés volt a 
másik darabja az Uj Színház* orosz produkció
énak. Csehov zsánerképét kitünően fordította 
/árady László, kár, hogy ez előadásában tol
ták történtek. A színészek fazonban, különösen 
Mészáros Giza és Baráti hibátlanok voltak.

CARUSO VAGY RIIAMSES. Lengyel Meny- 
'rtet megbosszulják sajtft darabjai, arne- 
eket egyre gyorsabban és felelőtlenebből 

v’ur össze. Kár a Tájfun szerzőjének ilyen 
csó kísérletekbe belemernie, bár nem vi- 
Iható, hogy uj utakat keres irói oeuvre- 
nek. De ezt ne a Kajnaraszinházban fe
ze, ahol az előadás rugalmassága nem kö- 
etheti homályos körvonalú vágyait. Urag 
em humoros, hanem bdhóckodó. (s. z.)

Filmpremierek
A FÉRJEM BARÁTNŐJE

Zsúfolt ház nézte végig a premiert a 
Fórumban, míg az előcsarnokban gyüle
kező közönség, amely a második előadásra 
várt, türelmetlenül topogott. A türelmetlen
ségnek leginkább az volt, az oka, hogy szün
telenül kacagó orkán hullámai csaptak ki 
az előcsarnokba. A második előadásra vá
rakozó közönség sem csalódott. Olyan bohó
zatot kapott, amelynek végén csak igy le
hetett felsóhajtani: kár„Jiogy nem tart még 
két óra hosszat! A film középpontjában egy 
após két veje áll, az egyik a kikapós, a má
sik a mintaférj. A kikapós egy alkalommal 
a mintaférj neve alatt bonyolítja le szerelmi 
kalandját és ebből olyan bonyodalom tá
mad, amelyen igazán jóízűen, harsogó ka
cajjal mulathat a közönség. A mulatságos 
minta férjet Ralph Artbur fíobcrts, a han
gosfilm legjobb bohózatszinésze játssza.

TRADE HORN, egy afrikai kalandornak és 
világutazónak neve. Ez az ur kora ifjúságától 
kezdve a leghihetetlenebb kalandokon ment át 
a sötét Afrikában. Évekkel ezelőtt egy afrikai 
hajón találkozott Etjiel Reda Lewis-szel, a 
világhírű amerikai Írónővel, akinek elmesélte 
kalandjait. Közösen megírták azokat az élmé
nyeket, amelyeket emberi fantázia kitalálni 
sem képes. A könyv világsikert ért cl és Trade 
Horn nemcsak rendkívül gazdag, hancin világ
híres ember leit. A könyvből természetesen 
most fllmszcenárium készült, amelyet a Metró 
forgatott le.

MÁMOROS ÉJSZAKA
a cime Joe May második hangos filmjének. 
A némafilm zseniális rendezőjéből, Joe May- 
ból a legsikeresebb hangosfilm-producer, 
lett. Elég, ha az első filmjére, az „őfelsége 
a szerelem“-re hivatkozunk, amely az egész 
világon osztatlan nagy sikert aratott. A mull 
héten fejeződtek be a „Mámoros éjszaka" 
felvételei. Ez a film arról nevezetes, hogy 
minden egyes szenppét a legkitűnőbb Rein- 
hardt-szinészek játsszák. Így a női főszerep 
Nóra Gregoré, az Olimpia hősnőjéé, akit 
Berlinből Amerikába vittek annak idején, 
hogy n Molnár-film főszerepét eljátssza. Az 
uj Joe May-film tele van ragyogó ötletek
kel, humoros, kacagtató helyzetekkel. Min
den egyes Jelenete valósággal meglepetésként 
hat. Az uj Joe May-filmet még e héten a 
Décsl és Omnla filmszínházak játsszák.
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fia operett - legyen Ilyen
A közönség véleménye:
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színházi napló
NEMZETI SZÍNHÁZ: Sasfiók (%8). 
VÍGSZÍNHÁZ: Gyógynxeréaz ur (8).
KAMARASZÍNHÁZ; Caruno vagy Rhams
KIRÁLY SZÍNHÁZ: őfelsége fral<kj>r (8). • 
BELVÁROS! SZÍNHÁZ: .Meddig logsi q (8). 
FŐVÁROSI QPERETTSZINIIÁZ: Pillangó (p.
UJ SZÍNHÁZ: A kör négysiögesifése
MAGYAR SZÍNHÁZ: Zöld bárány (8). 
STE1NHARDT: Ui mikor (%!).
KOMÉDIA ORFEUM: Ui Rotl-mBsor (Hf. 
ROYAL ORFEUM: Ui októberi műsor (JilíW.
TERÉZKÖRUTl SZÍNPAD: Kabarémkor d)’ 
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: Októberi mütfcr’M. »).

P ernyertes lett Dolly Ferenci ti Fővárosi 
* Operettszinházzal szemben., .41 múlt hé
fen megírtuk azokat a k b\-töményeket, 
amelyek között Délig Ferenc * távozott a 
Fővárosi Qpereltszinháztól. A nji^asztott bí
róság tegnap ítélkezett és arra[‘ kötelezte n 
Fővárosi Gperettszinházat, líjptjfí további 
harmincöt estén teljes gázsiv<fi léptesse fel 
Dolly Ferencet.
TJj műsort adott e héten a Newyork-báe. 
U Béke ff y László, ragyogó fikái tréfái 

„Newyork Héráid" címmel ismét találtak.
Az egész közönség szüntelenül h ringott a tré
fákon, amelyet Tarján Vilmos, , tyd<’> Sándor, 
Pethes Sándor, Rull Margit, JaUctf/i Zsuzsa is 
Silber L. Bandi interpretálásába^ Játszottak.
*1 avaly az Uj Színházban ft ffiifió nagy ti- 
•K kert aratott Berend István fi .Val amoroso- 

szinész, akinek mindenki a IcjjLjgyobb jövőt 
jósolta. A szezón elején a Beluvpwi és a Víg
színház telt neki ajánlatot, de fiAsrend a Bel
városi Színházat választotta, A/opf egy afférral 
kapcsolatosan megvált a srirt’utztól a fiatat 
színész, akit a Belvárosi Szinh^zfran úgy lát
szik nem méltányoltak. Az Ar unj*órában, leg
utóbb pedig a Trockót meny áss urjÁnyal kapcso
latosan érte őt sérelem, amiért szerződése fel
bontását kérte a színháztól.

Mihály Istvánról, a Berlinhf, 'vándorolt ki
tűnő magyar iró beérkezé t'hVől bt egy nap

lót kell lejegyezni. Napi 14— /é> tórát dolgozik, 
részint a „Koldus R-T." cimü r'letryibjáoal, amely 
a berlini szinházi szezón egyik legnagyobb re
ménysége, részint pedig filmjeit>i<df Most készült 
el Bressart uj filmjével, anielyuies; cime „Holt- 
apfel iveiss allcsl" Műfaja ald^tgi zenés ko
média és produkcióleitcrc petqjcyy Hans Já- 
rossy nevű magyar származik ember, aki 
azonban egyetlen szót sem tud .magyarul. Ber
linben általában sokaljúk a frbgyar sikereket 
és újabban határozottan inogj jrellenrs hangu
lat kezd úrrá lenni a sajtóban is. Mert Núti 
Károly és Székely István péltBÜhl a legnagyobb 
filmarrtvék.
l\Jagy ijedelem volt vasárion p délután a Ki- 

rály Színházban. Ar ca-j/ik ffíszereplőnő, 
Horváth Munci, aki az G felsője frakkjában as 
Eleonóra szerepét játssza, ntl <jVetegedett és vá
ratlanul lemondta az előad {rt, Fenyvesen £vn, 
a színház ambiciózus fiatal tfag\a vállalta a be
ugrást, melyet tehetségesen meg is oldott
AA aga lesz a Fővárosi Otot r^lCszinkát légköre- 
' A lebbi újdonsága, nmt fj alkalommal Szo- 
kotay Ólig ismét bevonul a ■jraali színházi életbe. 
As uj Harmath-operett itrioiadonruíi Honthg 
Hanna és Szokolny Olly ^-spuek. Ponij>át nn- 
turburteh táncos-komikus szerepre pedig Szik- 
layjóssefet szerződtette /el a Fővárosi Operett- 
színház.

At őszi tárlat a Műcsa frirtfibon meglehetősen 
gyenge nívót képviseli Jéháng kitűnő pro

dukció azonban akadt a thok közül. Glntz Osz
kár, László Fülöp és az egjirc izmosabban ki
bontakozó Vdnardy Pál amellett nagyon szép 
sikert aratott Ralúsffy Re^sA egy angol nő por
tréjával é- egy téli rtyomortanya-képtoel. 
Pállya Celesztln külön keinket A ja egy érdekes 
művész őlévtizedes outsiktuságánnk gyönyörű 
eredménye.
A Matuska Szfivesz^r-kügg terméeze^fcn 

erőien foglalkoztál ia* a színházinkat is. 
Radó Sándor a k'fbeikczö táviratot 
kapta Berlinből Sal(mpof\ Bélától: „Végre 
egy Szilveszter, amin npm tudsz keresni,1*
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÖ
4 mérkőzés — 21 gól —2 nagy pofon

telte színessé és szilajjá a csonka fordulót
A Feroncváios mer javította a szezón gólrekordját — A Hungária 
nehéz küzdelemben győzött a Vasasok ellen — Kispest az utolsó 
he.yre küldte az óbudaiakat — A Sabaria először szerzett 

pontokat az idén
Ugy ljlpzik, nem múlhat cl futballvasár- 

nap bolitfny nélkül. Ezúttal a lóversenytéri 
pályán tli*t ki a botrány n szokásos garni- 
runggal tálalva: rendőrattak, pofonok s 
minden g). ami ilyenkor esni szokott. Hát 
ez bizony* nincs így rendjén. A szövetség
nek, illette

a fegyyfnil bizottságoknak a legerélye
sebben* a legszigorúbb megtorlásokkal 
kell éli! a magúról megfeledkező játé
kossal* nzlntugy a rendőrségnek a reni

tens nézőkkel szemben.
Ezen a tctfiilelen itt az utolsó óra a cselek
vésre, nwít ha nem alkalmazták most a 
legerélyesehb szigort, a profifutball hova
tovább duhaj emberek sportja és szó
rakozása lesz.

Egyébként a vasárnapi csonkaforduló- 
bnn négjy-végy csapat harcolt a pontokért. 
A legna|;y(>bb győzelem a Ferencvárosra 
várt — Mm hiába.

A zöld-U bérek 7:0-ra javították a Hun
gária Álul tartott 0:0-án szczongól- 

rekordot.

„mélyvizében a ni. kerület
1. Ferencváros 5 mérk. 30:5 10 pont
2. Hungária « 19:8 10 ,,
3. Újpest 4 „ 20:6 8 „
4. Bocskai 5 „ 10:9 8 „
5. Kispest 6 „ 10:15 5 „
6. Attila 7 „ 7:11 5 „
7. Nemzeti 0 8:18 5 „
8. Vasas 5 „ 11:15 4 „
0. Somogy 6 „ 6:11 4 „

10 Budai 11 6 „ 7:17 3 „
11. Sabária 6 „ 7:12 2 „
12. JII. kerület 5 „ 9:17 2 „

Alig kezdenek újra, Tu
ray szökteti Kohutot, 
aki sok hiábavaló kísér
letezgetés után most 
már nem lő, hanem

vissza játszik éa Tu- J
ray lapos passza a !
nyugodtan álló Gál- '
lina mellett búlót ér.

3:0.
A II. félidő a Nemzeti 

támadásával, kezdődik 
amelyből Vadas tör ki, 
de „Mari néni'* addig 
kíséri, mig Vadas elbollik 
s utána nyugodtan he

lyet foglalhat lajla. A derűs

(

Turay

epizód után......................     Ko
hut folytatja a humort és ha' lénésről hatal
mas bombája művészi csavarodással kerüli el 
■t hálót. A nagy helyzet a Nemzeti sorsát vég

vár a közönség. Turay megérti a „korszellemet" 
útnak Indul. Egy kicsit ugy látszik, unatkr 

zik, mert hosszú időn át kisérteti magát Fló
rával, aki egy lépésnyi távolságban követi tisz
teletből a nagy centert. így poroszlóinak egy
más melleit szépen egész a 6-osig, amikor Gul- 
lina elébe jön a kedves vendégnek, aki aján
dékból a kapus felé adja a labdát. Gallina meg
sérti Turayt. nem fogadja el az ajándékot s az 
a kapufa tövéről a háló ellenkező oldalába 
zöttyen. 4 0. Ettől azután megjön az étvágyuk 
a ferencvárosiaknak és gyors ütemben javítják 
a gólarányt. Szendrö és Turay párharcából sza
badrúgáshoz jut a Ferencváros, .ezt a 16 ősről 
Takács lövi és az éles labda a sorfal valamelyik 
játékosáról irányt változtatva a hálóba kerül. 
5:0. Utána Tanczcr bombáját részesítik ünnep
lésben, majd

A gólrekorder;

KOHUT

FLÓUA

„Szív küldi szívnek szívesen ..azaz hogy 
Kohut és Túrái pattogó dallamban adogat
ják a labdát s a refrént — Gallina dúdolja 

könnyezve. 3:0.

kOHUT

GALLINA
.0 TUQAy

/ StlHORO r
A Hungária viszont — híven a kabbalához 
— a terézvárosi búcsú alkalmával ismét

Takács V. (Ferencváros) 11 góllal

VaaArnap, október 25-én

HUNGÁRIA—III. kér. FC, 
BUDAI 11 —KISPEST 

kettőn I. out. bajnoki mérkőzés

győzött Mfhezcn, kemény ellenfél ellen, de 
győzött. J4<lön rubrikát érdemel n Kispest 
csapnia, aniely lelkes és lendületes játéká
val a UT. területieket győzte le. Régen állt 
már ilyen jól Kispest, de ilyen rosszul sem 
állt az_óbuiai csapat. Minthogy a Sabária a 
Somogy Ic^yízéiével megszerezne nz első 
két pontját* rosszabb gólaránya miatt a III. 
kér. eseti vissza az utolsó helyre. Veszélyes 
terület — vigyázni kell.

A gúllövés nemcsak a csatárnak dicsősége, de 
a csapaté is, amelynek eredményességét a gól 
jelzi. A futball szelleme hozza magával, hogy a 
gólért nagy versengés legyen s végeredmény
ben, aki a gólt rúgja, igen hasznos szolgálatot 
tesz a csapatnak.

Az első liga góllövőlistáján a Ferencváros 
jobbösszekötőjét, Takács II őt találjuk, ti

zenegy góllal,
akit a Hungária centere, Cseh II. követ kilenc 
góllal. P Szabó, Spitz éj Au*r következik a 
sorrendben, amely az élmezőnyt tekintve, je
lenleg a következő:

11 gólos: Takács 1(. (Ferencváros)-
9 gólos: Cseh II. (Hungária);

...... 7 gólos: P. Szabó (Újpest); " ■ *
6 gólos Spitz (Újpest);
ó gólos: Auer (Újpest):

4 gólosok: Weisz (Nemzeti), MáléfTy (Bocs 
kay), Ticska (Hungária) Steiner (Kispest).

lég megpecsétel, és kiöli a fekete-fehérekből az 
elenálló erőt. Nagy ostrom alatt áll Gallina ka
puja, aki közben két gólt is véd, azután vala
hogy felszabadulnak és ismét kezdődik a 
rákjáték. A nézőtér unisono mulat az uj stílu
son. amely érdekes ugyan, de nem eredmé
nyes. S most bizony gólarányjavitó délutánra

a jobbszárny okos összjátéka következik 
és Takács a kcrncrvona'ról a kifutó Gallina 

mellett ujabb gólt lő. 6:0.
Már-már abba is marad a dolog a féltucat gól
nál, amikor az utolsó percben Lázár Kohut he
lyére fut, onnan szépen bead s a résen állá 
kis Takács fejese védhetetlen. 7:0.

Botrányos finálé,., rendőrattak.,, nehéz győzelem
Hungária—Vasas 4:2 (2:2)

A Ferencváros bemutatta a „rákjátékot**
Ferencváros—Nemzeti 7:0 (3:0)

Kedélyes <Vititánja volt ezen a vasórnnpon oz 
Űllfti-utí pá|jlbiak. A kedély ott kezdődőit, hogy 
családias hő>fi.lalhan, mintegy négyezer „csa
ládtag" éráit Ülte otthon magút, minden idegen 
elemtől ment in, azután folytatódott, amikor 
Viczentk él-cT •’ niatt Csárdás bíró lépett a pá
lyára. A Fr^Ai kompletten robogott ki az öltö
zőből. a Nem teli már kevésbé. Sok jó ezen a 
délutánon Mim 'árt a fekete-fehérekre. Pedig 
nem igy ln<MnÍl az ügy. A zöldfehér védelem bi
zonytalanul állt a lábán eleinte, no de a Nem 
zeti csnlár-»uÁnnk se sok dicsekedni valója 
volt. Kedélyes tréningpartiu’.l látszott a mér
kőzés. Sőt, némi méreggel unnlinnsnak is nevez
hettük. Amiből már több volt az unalom, mint 
a türelem, ecyi circa 3 tilt rés borízű hang szólt 
bele: „GyrrthQp gyerekek, egy kit hangulatot!" 
Takács rögtön szólfogad és olyan lövést ereszt 
meg. hogv m Larpufa míg állja. Utána Turay 
próbál basonlt'ö, ezt azonban Gallina fogja. Mi
kor már igv sziken elcrendczkk mindent, akkor 
— ugy látsz* titkos parancsra — elkezdték 
a Fradi Icgujoibb specialitásának bemutatását:

■ rákjátékot.
El abból áll4 hf-gv • csatársor a labdával soha 
•em előre míg], hanem azt lehetőleg mindig 
visszafelé passz's'ja. Hosszú időn keresztül egye
nesen rejtélyei volt, hogy ezen metódus ellenére 
mégis hogyan Ji.that előre a Fradi. Mert ez is

megtörtént. Félórái játék után
TUnczer komért rúg, ezt Turay fejeli Ta
kácshoz, aki ugyancsak fejjel szép sarkos 

gólt ér el. 1:0.
Nem sokkal később Takács újra megismétel
hetné a gólszerzést de lecsúszik a lábáról a lö
vés. Utána Biluimi kerül jo helyzetbe egymás
után kétszer: először éj utoljára, de az ő lö-

C L L ő I - U T 1 PÁLYA

Vasárnap, október 25-én

Ferencváros—Vasas, 
Nemzeti-Somogy 

kettős 1. oszt, bajnoki mérkőzés

vése is hasonló sorsra jut. A Fradi lüktető pe
riódusokkal játszik: hol bclemelcgszik, hol ki
hűl. Turay, a „BABBIER DE FRADI" jó Ste- 
czovits-stilussal rémíti híveit, de ez nem aka
dály a góllövésben, mert u 24. percben

labdát ad Takácsnak, akt ofazájdon áll, ezt 
azonban a bíró ncn látja, úgyhogy Flóra 
után a kis Takács gólját érvényesít. 2:0.

•lön az Ízlésesen terített asztallal. Ezüstjeinek.por- 
cellánjainalc és metszett üvegeinek szépségét az 
ebédlőnek célszerű, modern világítása még jobban 
kiemeli. Használjunk modern, káprázásmenles és 
gazdaságos

TUNGSRAM
GYÖNGYFÉNYLÁMPÁTI

A Postás-pálya környékén szokatlan tömeg, 
4000 ember igyekszik bejutni a meccsre. Saj
nos ez nehezen megy, mert a derék postás
rendezők nincsenek hozzászokva ily ritkaság
számba menő érdeklődéshez. Nagy a fejetlen
ség. A tribünre alig engednek fel néhány urat. 
Főként feletteseiket. De vége is a „paródia- 
futballelőmeccsnek", a Turul—Megycr játéknak. 
Csak Boronkay biró késik. Teljes 20 percig. 
Aránylag nyugalommal fogadja a közönség a 
kezdést. Alig néhány húzás,

Cseh Tlcskúhoz fejel, s 
(1:0)

De nem sokáig örülhet 
a vendégcsapat, mert két 
perc múlva

Koszta szélsebes le
futását Kocsis súlyos 
hibával még elősegíti 
a Egry lövése védhe- 

. télién (1:1).
Kemény tempó, a Vasas 

nem enged oz iramból s 
a Ilik percben 4

Egry bombája a felső 
lécről, Ívben pattan 
Possák elé, aki ka

pásból belövi (1:2).
Nehéz percek követ

keznek, de végre is
Huár beadása Tlcs- 
kához jut. akinek lö
vése a jobboldali ka
puléc tövéről jut ren

deltetési helyére.
A félidőig sok izgalom, 

főként Cseh hallatlan 
gikszerei miatt A Vasas 
ritkán, de nagy hévvel tá
mad, különösen Koszta

PossdA- brilliáns.
Szünet után sem válto

zik a helyzet képe, csak mintha a Vasas vissza 
élne a vendégjoggal, mintha nem respektálná 
a bajnokjelöltit s ünneprontásra készülne. A 
Hungária bizonytalan védelme sok nehéz per
cet okoz. Slunzlt és Kosztól, a két szélvész

máris bent a gól!

Ticska

csatárt sehogysem tudják tartani. Már húsz 
perce tart az öldöklő Vasas-offenziva, s a pi
ros-kékeknek áll a meccs. A kék fehéreknek 
nincs halfsora s még hozzá Mandl is feltűnő 
gyenge ezúttal, a csatársorban pedig mintha 
öt egymást sohasem látott futballista állana 
egymás mellett. Csak Ilirzérben és' Ilaarban 
van lendület, a többiek mintha álomkórosak 
lennének. Élettelenség, bágyasztó unalon, még 
csak véletlenül sem megy a labda a kívánt 
partnerhez. Végre a Vasas kapufát lő, amit 
Barátky oly dühösen viszonoz, hogy majd ki
dől a kapufa. A fürge Vasas-csatárok állandóan 
gólveszélyt jelentenek s a Hungária-tábor 
szinte másodpercenként sóhajt fel egy-egy fél- 
relőtt labda suhogása nyomán s Újvári is sze- 
lencsére néhány parádés védést produkál. 
Egyöntetű a vélemény, hogy ő menti meg a 
meccset. Már a 37. percet mutatja az óramu
tató, amikor Haar—Barátky szárnycsere sike
rül, a beadás még sikerültebb,

Ticska passza Hlrzerhez egészen pontod s 
a legcsattanósabb Hlrzer lövése (3:2).

A csaknem hálót szakitó bomba nyomón má
zsás kövek esnek le a Hungária-hivök szivéről. 
A kék-fehérek is az öröm hatása alatt felocsúd
nak letargiájukból. A nagy nyomás Roltlert 
megszédül s durva faultokra ragadtatja magát. 
Boronkay ki is zárja a játékból. A 41. perc
ben a

Bercczky által kiejtett labdát Cseh küldte 
a hálóba (4:2).

Már-már megelégedetten 
indul a közönség, amikor 
Király egy jól irányzott 
horogütései Rcbrót knock- 
outolja. A közönség kő 
réből egy heves vérmér 
séklclü néző pillanatok 
alatt odafut s Királyt ala 
posan arciilüti. E nem 
várt inzultusra a néző
tér minden részéből a já
téktérre ront mintegy 
50—60 néző s általános 
dulakodás támad. A „Ki- 
rúlysérlésért" a jeles half 
lelt vesz, Boronkay öt is

Cseh
sajálkczülcg eléglé* 
kiállítja. Ain egy

Fái reng étfi ka ca gás
nöjo minden előadását a Fórum Filmszínházban.

A fűm főszereplője az ellená hatatlan humoru

Ralph Artúr Roberts
aki a mulattatás nagymesterével.

Félix Bressarttal
együtt játssza uj filmjét:

Az erény csőszei >
csütörtöktől a ROYAL APOLL0BAH. _____
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szempillantás alatt a pályán terem dr. Zemp- kelt a közönség körében, de a hátralevő más-1 
lényi rendörfogalmazó s néhány rendőrrel fél percet további zavaró incidens nélkül 
visszatereli a tömeget s kivezetteti az inzultá játszhatta a két csapat.
sz» s Ha a minden jó.jót. A nem várt frappáns finálé nagy izgalmat

A feljavult Sabaria Kaposvárott aratta idei első győzelmét
S barit- Somogy hl (1:0)

Kaposvár, október 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Nagyszámú néző gyűlt össze a kapos
vári pályán, hogy a Somogy csupatának ujabb 
győzelmét láthassa. A publikum azonban csa
lódottan távozott a mérkőzésről, amelyen 

a Somogy a lelkes Sabarlával szemben 
szinte statiszta szerepet játszott.

Mindkét félidőben a szombathelyi csapat volt 
a lényegesebb s többet támadó fél s határozót-

írógépek legolcsóbb 
árusítása és javítása 

Édes •• oecsy
VII., Akácfa-utca 13.
Telefon: József 442—24

tan jó játékával megérdemelten vivta ki első 
gy őt elmét. A győztes Sabaria csapatában nagy

Kispest hagyományos lelkesedése ismét sikert hozott 
Kispest—III kér. FC 3:1 (2:1)

ak-
csapatának a találkozása 
meccset hozott, még ’

Óbuda és Kispest 
mindig heves iramú

Steiner
na-

Paczolay 
kor is, ha az eredményhez nem is fűződött 
gyobb érdek. Ezek a küzdelmek rendszerint a

PAClOt-A?

PuexitLöoj'

Amikor két jó szélső összedolgozik... /I 
Kispest csatársorának kettős eleven mótorja: 
Paczolay és Steiner bebiztosítják a fontos 

győzelmet. 3:1.

TTI. kér. FC. győzelmét eredményezték. A múlt 
s a legutóbbi formák alapján ezúttal is a III. 
kér. FC. csapata volt a favorit, mert az Újpest 
ellen mutatott meggyőző formája, valamint a 
Kispestnek a Hungáriától szenvedett súlyos ve
resége erre engedett következtetni. A futball

3000 pengőn múlott 
Miskolc dicsősége

A világ minden államában, ahol a futball 
egészséges fejlődésére súlyt helyeznek, a de
centralizáció az irányelve. Az ország összes 
tehetségeinek lehetőséget adni a fejlődésre. 
Lássanak, tapasztaljanak, nevelődjön a közön
ség s

ha eleinte kell Is ráfizetni, busásan meg
térül később minden.

így csinálja ezt a spanyol, as olasz és a német. 
Három nemzet ez csak a sok közül, ezek közül 
kellő, a spanyol és az olasz máris a nya
kunkra nőtt. Csak éppen beszélni nem szere
tünk róla.

A decentralizációt ml csak hírből Ismertük 
eddig. Most, hogy a svédek Magyarországra jön
nek, végre először történt komoly formában 
kísérlet arra, hogy megkezdődjék az alkotó 
munka. A svédeket Miskolcra kell vinnil — 
volt * jelszó. Bemek ötlet, dicséret érte. Miskolc 
lázban volt., vállalta, llodobay polgármester 
mindent megtelt, csnk éppen tönkre nem te
hette a várost. A túlzott követelések miatt 
visszalépett a rendezéstől.

A túlsóit követelés pedig állt a következő 
tételekből: 8000 pengő as MLSz-nek, 2000 
pengő játékosfizctéa, prémium stb., 1000 

pengő útiköltség és ellátón.
Miskolc Összesen 8000 pengőig állt rendelke
zésre. Ez is csodálatosan nagy dolog egy vidéki 
várostól. Az MLSz azonban hajthatatlan ma
radt s a nagy terv igy 3000 pengőn elbukott.

A spanyol 'szövetség 100 ezer pezetával kivé 
sebbet vett be. amikor a magyar csapatot annak 
idején Vigóbo vitte. De vitte, mert propagálni

akarta a futballt. Nálunk nem 3000 pengő vesz 
teség, hanem

3000 pengő ^elmaradt haszon** miatt akad 
meg egy Ilyen nagyjelentőségű kezdemé

nyezés.
A meccs tehát Pesten lesz, de viszont Itt még 

a: sem bizonyos, hogy 8000 pengő tiszta ha 
szón marad-e Hacsak hideg lesz és nem esik 

1 az cső, szóval ha nem lesz csőblztosltósi jöve
delem, akkor aligha. S vájjon ezért érdemes 
volt Miskolcnak elbukni?...
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Belkó.

egysége. Sorozatos 
koronázza siker, ai

javuláson ment keresztül a csatársor, amelynek 
» Belkó volt. A fedezetsorban 

Somogy játéka emelke
dett ki, inig a köz
vetlen védelem végig 
megbízható, és egyenlő 
tes teljesítményt nyújtott. 
A Somogy együttesére 
úgyszólván rá sem lehetett 
ismerni, annyira vérsze 
gény, ötlet nélküli játékot 
produkált. Egyedül Erdős 
játéka volt az, amelyet 
dicsérettel lehet Illetni.

A meccs elején azontúl 
szembetűnik a Sabaria 

i támadásait a 30. percben
. imikor is Holzbauer lövése a 

vezető gólt hozza meg a szombathelyi csapat
részére. Helycsere után n Sabnria nagy elán
nal támad tovább, s előbb Holzbauer lövése 
hoz ujabb gólt, majd pedig Belkó pompás fe
jesgóllal megpecsételi a meccs sorsát. Ezután 
rúgja a Somogy egyetlen gólját Tunyogi révén.

vonzóerejét azonban éppen az a körülmény biz
tosítja, hogy az úgynevezett „biztos” meccsek 
is hozhatnak alapos meglepetést. Ezúttal a III- 
kor. FC lett ennek a tételnek szenvedő hőse, 
amennyiben

a lelkesebben éa jobban játszó Kispest 
csapata megérdemelten győzte le.

Hungler Il.-vel megerősítve áll föl n Kispest 
s azonnal támad a széllel hátban. A 29. perc
ben eredményt is hoz az offenziva, amikor is 
Steiner átemelt labdáját Paczolay közelről 
góllá értékesíti. (1.0). A 34. percben azonban 
egyenlít a Kispest. Drössler jól lefut s pontos 
centerét Zilahy közelről befejeli (1:1). Válta
kozó támadások után a 44. percben Paczolay 
lapos beadásából Steiner szép góllal ismét Kis 
pestnek szerzi meg a vezetést (2:1). Szünet 
után a kispestiek néhány parádés támadási 

PÁCTÓL AW

vezetnek, de ujabb gól csak a 27. percben esik. 
Purczéld szökteti Paczolayt, akinek beadásét 
Steiner helyezett lövéssel a bal alsó sarokba 
juttatja (3:1). A gól teljesen megpecsételi a já
ték sorsát, amely már ujabb eredményt nem 
is hoz.

Harminchárom gólt hagyott 
Pesten az osztrák válogatott 

kézilabdacsapat
Vasárnap délelőtt „kézilabdamatiné” volt a 

Millenáris-pályán. A program gerincét az osz
trák válogatott kézllnbdacsapat vendégjátéka 
szolgáltatta. A vasárnapi meccset azonban meg
előzte az osztrák csapat szombati játéka, 
amelynek során nem kevesebb, mint 17 gólt 
liferált magyar szomszédainak egyetlen góljá 
val szemben az osztrák csapat.

Nem volt tehát túlságosan jó ajánlólevél n 
szombati nvitány. Meglátszott ez elsősorban n 
tribünön, amelyen főként az előmérközések 
diákjátékosai és drukkerei szolgáltatták a staf- 
fár.st.

Vasárnap déleuőtt a 17 gólt hnrmlncra égé- 
szitetlék ki a bécsiek, akik már u meccs első 
perceiben megindították a gólgépezetet. A fél
idő 7:0-ra végződött. Szünet utón folytatódott 
a gőlözön és végeredményben 16;3-ra győzött 
n bécsi csapat.

A DIÁKDERBY.
Ha az osztrák-magyar mérkőzés nem Is 

mondható éppen érdekesnek, annál kedvesebb 
voll az rlőmérközés. Délelőtt játszották ugyan 
la a kéztlabda-d'ákderbyt. A mérkőző felek : o 
Liget utcai polgári és a Gyáll utl polgári játéko
sa és drukkerei a meccs előtt reggel templomba 
mentek misét hallgatni és onnan testületileg 
vonultak ki n Millenárisra, ahol a két iskola 
diákjai kfilőn-külön helyezkedtek el.

Tempó Ligeti... — visított néhAnyszáz cér 
nahang, amikor a Liget utcai polgári csapata 
zöld-fehér dresszben megjelent a pályán. De 
még ennél is jobban viharzolt a tribün, ami
kor a Gyáll-utiak vonultak ki.

(a II. emeleten, a mozgólépcső mellett)

Tokaji vincellé/ek eredeti tokaji 
szőlőből kiváló mustot sajtolnak,
melyet frissen sajtolt állapotban 

a he'yszlnón mérnek ki

Tosali must
1 pohár 20 f« 1 liter 00 I.

üvegbetót 25 fillér

Az állami ellenőrzés alatt álló
Tokaji Bortermelők Pinceszövet
kezete eredeti palackborait ere-

detl árakon árusítja a

Corviit
A gyáliutiak Öltözőjében a meccs előtt „pa 

lolaforradalom'' tört ki. A csapat ugyanis kék
fehér dresszt kapott és ezt a gyáli-uti fiuk — 
mint vérszerinti ferencvárosi gyerekek — ön
érzetesen sérelmezlek.

A meccset a favorit Liget-utca nyerte meg, 
níután két góljára a Gyáli-ut csak eggyel tu
dott válaszolni.

A kézilabda-matinét egy női meccs egészítette

A BBTE atlétái mindent 
letaroltak Szegeden 

Szeged, október 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) A Szegedi Atlétikai Klub újszeged! pá
lyáján vasárnap délelőtt bonyolították le a 
BBTE—KEAC klubközi atlétikai viadalt. A 
verseny valamennyi számát a BBTE atlétái 
nyerték, úgyhogy végeredményben

a klubközi pontverseny a budai atléták 
48:22 aránya győzelmével végződött.

Barsi a 800 méteres síkfutásban érlliclellenül 
gyenge időt futott, pedig a válogatott Lázár 
volt az ellenfele. Az eredmények közül ki
emelkedik Remecz 46 méteren felüli teljesít
ménye. A részletes eredmények a következők:

400 méteres síkfutás: 1. Barsi BBTE 50.7 
mp. 1. Lázár KEAC 50.8 mp. 3. Szalay BBTE. 
100 méteres síkfutás: 1 Raggamby BBTE 10.8 
mp. 2. Kovács BBTE 11 mp. 3. Parassin KEAC 
Magasugrás: 1. Késmárky BBTE 181 cm. 2. 
Kcrkovics BBTE 181 cin. 3. Stumpf KEAC 178 
cm. 110 méteres gátfutás: Holtversenyben: 1. 
Kovács BBTE és Boros KEAC 15.6 mp. (Boros 
eredménye déli kerületi rekord.) 3. Stumpf 
KEAC 16 2 mp. 800 méteres síkfutás: 1. Barsi 
BBTE 2:13.4 mp. 2. Lázár 2:13.5 mp. 3. Buch- 
ninnn BBTE 2:17 mp. Táoolugrás: 1. Koltny 
BBTE-KISOK 60A cm. 2. Stumpf KEAC 646 
cm. 3. Sófalvv KEAC 644 cm. Dlsrkoszdobás: 
t. Remecz RÁC 46 m 27 cm. 2. Aczél BBTE 40 
m 98 cm. 3. dr. Illés KEAC 40 m 35 cm. 4-szrr 
100 méteres stafétafutás: 1. BBTE 45.3 mp. 2. 
KEAC 45.4 mp.

A testnevelő-diákok nyerték a 
sulydobó-csapatbajnokságot 
Uj női sprintsiaféta-rekord

.4 Testnevelési Főiskola Sport Clubja a BBTE 
Széli Kálman-téri sporttelepén rendezte országos 
atlétikai versenyét, amely kizárólag stafétaver- 
senyékből és a Budnpest-kcrükl ötös súlyosa 
oafbajnoknágóhól állott A mozgalmas verseny 
nagyszámú érdeklődő közönség jelenlétében 
folyt le Minden szómban nagy mezőnyök in
dultak a 4X 100-as stafétában például négy 
előfutamot kellett tartani az Induló tizenegy 
-sapnt között. Hatalmas küzdelem volt a súly 
dobócsnnntbr inni ságbnn, ahol mindvégig bi 
’onylahn volt a hcivzct és végül u Testnevelési 
Főiskola csanata győzöl' tgési minimális — 2 
•enfimétcrrcl jobb átlaggal — a multévl védő 
MAC ellen.

’ A <XW méteres női sfafétafutásban a rtn-

Tokait asztali kor
1 poh&rka 101. 1 liter se t.

►

>

dező egyesület csapata uj országos rekor
dot áhított tel. '

A verseny részletes eredményei a kővetkezők:
4X50 ni. női staféta: 1. TFSC A-csapata 

(Kagcl Anna, Gcncrsi''h Cabriclla, 'Vértesi Kaw 
lalin, Wicland Lenke) 26 7 mp. országos rekordé 
2. TFSC B csapata 29 mp. — 4X/00 m női sta
féta: 1. TFSC A-csapata (Kagel, Vértesi, Ge- 
nersich, Wieland) 54 mp. 2. TFSC ^-csapata 56 
mp. 3. TFSC C-csapata 59 8 mp. Budapest- 
kerület ötös sulydobócsapatbajnbka' TFSQ 
(Kuliczi Jenő 12 81 m., Csányi 12 8fy Solti 12.76, 
Káló 12.57, Sárkány 12.04 ) 62 99 m., 12.59 m. ál
lag. — 2. MAC (dr. Darányi 14.56 m., Füzesi 
12.48, Jankó 11.97, Magas 11.94, Egri 11.90 m.). 
62.85 ni., 12 57 m. átlag. — 3. MAFC 11.12 ni. 
átlag. — 4X100 m. staféta. 11 Induló, 4 elő
futam: 1. UTE A-csapala (Sugár, Forgács, Be- 
liczay, Győri) 4-1.1 mp. 2. UTE B-csapata 45.3 
mp. 3. BSzKRT 45.3 mp. 4. MAFC 45.5 mp. —- 
l/\1500 mp. staféta: 1. ESC (Szófiái, Hegedűs, 
Eper, Vértes) 17 p 29.8 mp. 2. UTE A-csapata
41.6 mp. 3. MTK 18 p. 19 6 mp. 4. MTE A-csa
pata 18 p. 19.6 mp. 5. UTE B-csapata 18 p. 34.4 
mp. 6. MOTE 18 p. 39.2 mp. — 4X400 m. sta
féta: 1. MTK (Jávor, Antal, Torbágyi. GyencsV 
3 p. 34 mp. 2 MAC 3 p. 36 mp. 3. TFSC 3 p.
39.6 mp. 4 BBTE 3 p 43 mp. — fOX/OO ni. 
staféta: 1. UTE 1 p. 52 mp. 2. MTK 1 p. 55.4 
mp. 3 MAFC 1 p. 56 2 mp. 4. TFSC 1 p 56.8 
mp. — Svédstaféta R) osztály:' J.: BEAC (Zsi- 
gora, Héjjas, Sárvári. Trafó) 2 ’p. 07.6 mp. 2. 
BSzKRT 2 p. 18 mp. 3. TFSC 2 p. 22 4 mp. — 
Svéd staféta C) osztály 1. Törekvés 2 p. 06 6 
mp. 2. ESC 2 p. 10 mp. 3. Vasas'2 p. 56.4 mp.

A Vác FC vereséget szenvedett 
Szegeden '

A II liga vasárnapi eredményei nem hoztak 
meglepetést. A Szegedi FC biztos győzelmet 
aratott a Vác FC fölött, amely nngy meglepe
tésre erősen hanyatlik. Az egyes meccsekről az 
alábbiakban számolunk be.

Szeged FC—Vac FC 3:1 (2 0). A helyi csapat 
állandó fölényben játszott. Góllövök: Ricss, 
Krónenberger II. és Stemler, illetve AHmann.

Pécs—Baranya—Terézváros 7:3 (1:1). A
gyenge nívójú mérkőzést az egységesebb hazai 
csoport megérdemelten nyerte meg. A mezőny 
legjobb embere Halas volt. Góllövők: Foór (3), 
Táltos. Halas, Palkó és Magyar, illetve Pergő, 
Torkos és Kardhordó.

Turul—Mcgyer 4.-0 (1:0). Biztos, fölényes 
győzelem.

A Rákospalota—Bak TK mérkőzés elmaradt*

A BSzKRT veresége 
és az M.TK első győzelme 

az amatőrbainohság meglepetése
A hétről hétre érdekesebbé és izgalmassá 

váló amatőrhainokság vasárnapi mérkőzései 
sem múltak el meglepetés nélkül. Igy a BSzKRT 
csapata n feltörő MÁV egyfiftesétfil szenvedett 
meglepő vereséget, míg az MTK a Fér. Vasutas 
fűlött aratta első győzelmét, A további mérkő
zések során a Törekvés az URAK, az FTC pe
dig a ,33” FC elén biztosan, a BSE a III. kér, 
TVE, az UTE az Elektromos és a Postás a
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BEAC ellen győzött minimális arányban. Az 
eredmények egyébként a kővetkezők:

MÁV-BS:KRT 3:1 (3:0), MTK- Fér. Vasutas 
4=8 (3:0), Törekvés—URAK 3:0 (0U». FTC------
,,9F FC 34 (1:1). BSE-III. kér. TVE 1:0 (0:0). 
UTE -Elektromos 2:1 (2:1), Postás-BEAC 
4:3 (1:1).

A Bocskay csak küzdelem után 
gyűrte le a Nagyváradi AC-ot 

Bocskay- Nagyváradi AC 2:1 10:0)
Debrecen, okt. IS.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele/onjelen 
tété.) ünnepélyes zászlócsere előzte meg a mér
kőzést, amelynek mindkét fédidejében a Bocs- 
kay unit a többet támadó fél, de elkeseredett 
küzdelem után tudta csak kivívni a győzelmet. 
A Bocskay-csatárok lövéseit ugyanis fényes 
stílusban parírozta Czlnczér kapus, ugyhogv 
csak az utolsó tíz percben tudott eredményt el
érni a debreceni csapat. Eredménytelen félidő 
után a II. félidő 10. percében Kocsis a N’AC 
csapatának szerzi meg a vezetést. A 18. perc
ben Markort gáncsolják, a megítélt lí-est 
ugyanis a kapuiéinak rúgja. A 35 percben Te 
lekl—Opata akciójából az utóbbi gólt ér el, 
majd a 40. percben Málé/fy eredményes.

X Motoron rókavadászat. Érdekes motorke
rékpárverseny volt vasárnap délelőtt Kispest 
halárában. A Hungária Autó Club és a Kispesti 
AC. motoros rókavadászatot rendezett, amely 
az első ilynemű verseny volt Magyarországon. 
A s-crsehyen negyven motoros vett részt. A 
„róka" szerepét motorkerékpár töltötte be, 
amely reggel félnyolc órakor indult Kispestről, 
míg nz ulámairamodó motorkerékpáros „vadá
szok'1 fél kilenc órakor startoltak. A „rókát", 
amely mindenütt színes papírszalaggal jelölte 
meg utjéit, három órán belül kellett a verseny
feltételek szerint a „vadászokénak elfogniok. 
A kitűzött időn belül a negyven motoros róka- 
vadász közül összesen hatan találták meg a 
rókát, éspedig Mohacsek Jenő KAC, Sizmon 
András Hungária AC, Mohacsek József KAC, 
Pajor Imre KAC, Czuiba Mihály KAC és Gu 
lyás György BSE.

X Moloíay-emlékplakcft. A Testnevelési Ta
nó rok Országos Egyesülete október 31-én fenn
állásának 50 éves jubileumát ünnepli, mely 
alkalomból nagynevű alapítójának, a magyar 
testnevelés úttörő apostolának emlékére Mato- 
Iny-plakettet veret. A plakett művészi munkája 
Stróbl Alajos alkotása, mely Matolag markáns 
profilját ábrázolja. A természetes nagyságú 
domborművel — melynek kisebbített mása az 
emlékplakett — Stróbl a múlt század végén 
Malolay síremlékére készítette

KÜLFÖLDI SPORTHRPLÓ
Bokáig érő sárban, nagy gólaránnyal 

győzött az Újpest Belgrádiban 
Újpest—Jugoszlávia 4:0 (2:0)

Bclgrád, október ÍR.
f.l Hétföl Napló tudósítójának tele/onjelen- 

tété.) A magyar bajnokcsapul újabb belgrádi 
vendégszereplését rendkívüli érdeklődés előzte 
meg. Tolón rckordközönség is összegyűlt volna, 
ha a két nap óta tartó állandó esőiét vissza 
nem riasztja a nézők ezreit. A 
teljes egészében víz 
hókéiig érő sárban 

pólyát csaknem 
s n csapatok 

Természetesen
borította 

gázoltak.

kifinomult technikai 
szó s igy az említett

Dudás
leiTsnerO taktikáról és 
trükköktől nem lehetett 
körülmény teljesen lerontotta a mérkőzés ní
vóját. A nagyobb rutinnal rendelkező lila
fehérek hamar kiismerték ebben a helyzetben 
a leggazdaságosabb taktikát ,s hosszú szökte- 
lésekkel mindkét félidőben állandó ostromot 
tudtak zúdítani a rövid pasunkkal dolgozó, 
tcchnikázó belgrádiakkal szemben. A 12. perc
ben

Aoer TédhcteUcji lövése nyitotta meg a gó
lok sorát (1:0).

A budaiak súlyos vereséget szenvedtek Pozsonyban
Bratis’ava—Budai 11 4:1 (3:0)

Pozsony, október 18.
M Hétfői Napid tudósítójának telefon

jelentése ) A budaiak a szombati 3:0-ás 
győzelem utón, melyet Nagytapolcsányban 
arattak, a győzelem reményével utaztuk Po
zsonyba, hogy a Bratislavát megadásra 
késelés* ék. Srlnvcnszkó sokszoros bajnok- 
csapata azonban ezúttal is súlyos ellenfél
nek bizonyult s nagyszerű lendületű csatár
sorával már az első félidőben sikerűit fel- 
őréin! a vendégcsapat védelmét.

A budaiak kissé túlzott gó’arányu vere
séget szenvedtek,

mivel a mezőnyben teljesen egyenrangú eb

VILÁGSZEMLE
CSEHSZLOVÁKIÁI FUTBALLEREDMENYEK

Prágából Jelentik: A vasárnapi elsőosztályu 
mérkőzések az fclábhi eredményekkel végződtek: 
Slnvla-Nnrhod 2:2 (2:0); Bohcmlnns Kladno 3:1 
(1:0): Viktória Zisknv-Viktória Pihen 2:2 (2:1); 
Tcplitzcr FC—Crcliic Karlln 3:3 (1:2|.

ZHn- Sjiarln (Prága) —Bnta (Zlln) 4:2 (2:1). 
Barátságos mérkőzés

BECS VASÁRNAPI FUTDALLSPORTJA.
Réesből jelentik: A professzionista első liga- 

balnoktág küzdelmei során a U’AC csak 14 
arányi: döntetlent ért cl a Wackerrel szem
ben. úgyszintén döntetlenül végződött a S/o 
van iustria meccse is, amelynek eredménye 
1:1. A Wienna 4:1 re győzte le a W’SC-t. a Ra 
pld 3 4-re a Hakoah t. mig u Nicholson 5:0-ra 
lépte le « Simmeringet.

JUGOSZLÁV EREDMÉNYEK:
Zágráb: BSK— -Gradjnnski 2:1 (2:0), Ivóncsics 

é» r bécsi Göbel biró lemondása uiún a nálunk 
előnyösen ismert zágrábi Fábris vezette a mér
kőzést. Amely többször botrányos jeleneteket 
provokált. Fábris a 25. percben a Gradjnnski 
egy gólját nem adta meg, amikor a faultolt 
csatárnál mnrndf a labda « azt góllá értékesí
tette. A Gradjnnski eminft óvást emelt a mórkő- , 
rés eredménye ellen Úgy látszik Fábris sem I 
prójdta saját hatójában ... I

NYOMATOTT A GLÓBUS

A 23. percben újabb újpesti gól repült a Jugo
szlávia kapujába, melyet azonban Weisz biró 
annullált. Am a következő percben

P. Szabó szélsebes lefutása, Spitz ördöngős 
dribllje s jól helyezett lövése letagadha- 

tatlanul célbatalál (2:0).
Újpest csapata ezután letompilja a kissé, erős 
iramot s a félidő végéig általa uralt mezőny
játék alakul ki, amely alkalmat ad a vendég-, 
látó csapatnak is néhóny lendületesebb tárna- 
dósra, melyek azonban a biztoskezü Acbton 
hajótörést szenvednek.

A II. felidőben Újpest fölénye még Intenzi
vebbé válik. A 13. percben Stelner (3:0), majd 
közvetlen befejezés előtt P. Szabó újabb góllal 
terheli meg a belgrádiak kapuját (A:0).

Á magyar bajnokcsapatot ■ feltétlen gólra- 
törés jellemezte, helyesen alkalmazott já
tékmodora speciális kupastllust ölelt fel.

Különösen a közvetlen újpesti védelem, élén 
Dudással dolgozóit hibátlanul, a fedezetsor 
megtelte kötelességét, óm itt már több gikszer 
és kihagyás fordult elő. A csatársorban Auer 
egészséges jótéka keltett ' feltűnést s kívüle 
Spitz ötletektől duzzadó labdnvltele és ész
szerű keresztpasszai őt tették a legfélelmete
sebb vendégcsatárrá. A Jugoszlávia együttesé 
ben a halfsor és a védelem kijátszotta rendes 
formáját, mig n csatársor csődöt mondott.

Újpest csapata ma, héttőn Újvidéken, a 
Vojvodina—Radnicski kombinált együttese el
len mérkőzik.

leniéiként küzdöttek, sőt helyenként felül 
is múlták a Bratislavát jó játékukkal, ám n 
csatársor anhylra puha volt, hogy akcióit 
nem kísérhette szerencse.

A Bratislava a 21. és 28. percben Sorai 
révén 2.0 arányban vezetett, majd a 31. 
percben Pollak érte el a pozsonyiak harma
dik gőljéií. Szünet után a 11. percben Jakét 
véd hetet len lövése 4.'0-rn javította az arányt 
s bár a budaiak ekkor fölénybe kerültek, s 
a veszélyes helyzetek egész sörét termelték 
ki, de az eredményen csak a* utolsó perc
ben sikerült változtatniok, amikor i/ 
gár bccáülelgóljúval enyhítették, a nem 
súlyos vereséget.

Pal- 
várt

Rpalato; Hajdrtk-Concordla 3:0 (2;0).
Sábáé: Szara levői ASK—Macsva 4:2 (2:0).
Szabadka: Bácska—Fakó 8:0 (1:0), ZzAK — 

SMTC 2:1 (2:0), Villanytclep—Spórt 4:0 (2:0).

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

A bécsi futballnapoleon 
levelét megírta. ..

Hugó a futballban csak egy van: a „nagy 
Hugó'. A bécsi A Mcisf Ezt a MeiMt — mi 
tagadás — szerettük. Egyoldalúan, gavallér^, 
san: magyarán, örültünk, amikor betegségéből 
felépült, amikor szép fizetéssel nemzetközi 
sportdiplomatávd tőkésedéit s reméltük, hogy 
a stép fizetésért néha tárgyilagos ts marad. 
Hugó azonban ráért. Egy ilyen ráérős órában 
megvette Napóleon életrajzát két kötetben Ő 
schtllingért. Es ugyan még ne.m lett volna trugi 
kus. tle el ts olvasta. S azóta Hugó megváltó 
zott. Mellényt növesztett, hozzá zsebet is s úgy 
vélte, högy az egyik zsebben elfér az egész 
magyar futball. Jöttek a tükőrpróbák. Hugó 
..féss“ volt a mellényben, amelynek egyik zsc 
héhe hanyag napóleoni yrdcMnal a magyar 
futballt süllyesztette. S egy unalmas délelőtt ön 
minden különösebb rezsi nélkül elhatározta.» (8) Weissbach. 3. Snów‘ui’íle''(íf’K'iimMha’

NYOMDAI MClNTÉZET B. T. KDWORGÚGEPEIN, BUDAPEST, VI, ARADI VCCA «.

hogy az osztrák futbaR verhetetlen. Aztán ősz- 
szecsomayolt és jött. Ménkű nagy lovon jött 
Hugó. És btzott, mint korzikai elődje: Napóleon. 
Waterloo előtt. A többit tudjuk. Harmincezren 
néztük végig. Szóval: láthattuk, hogy Hugó 
szörnyen csalódott. És mérges lett. Dúlt kebel
lel tért vissza Bécsnek városába és Íratott egy 
levelet. Nem sok szóra érdemes. Olyasmi van 
benne, hogy nem vagyunk lovagiatok és fairek 
már évek óta s hogy a sajtónk uiosdatlan szájú 
és tnfámis S ezért a jövőben nem óhajtanak 
érintkezni velünk. A sajtó miatt. Méltóztassék 
megérteni: a sajtó miatt. Mert — ugy-c — 
erről a sajtóról az MUSz tehet. Elvégre miért 
nem tiltotta be az összes magyar lapokat. S ha 
majd megszüntetik a magyar sajtót, akkor 
esetleg feloldják a büntetést. Így a Hugóék. — 
Az, MLSz ben hir szerint erre a negédes levélre 
már elkészült a válasz Valami 20—30 oldalas 
kis anzikszkártyácska. Holmi apró epigramm. 
Csak egy kicsit hosszabb. Körülbelül tízezer- 
szer. Ez t. i a sportdiplomácia. Most az egy 
szer azonban jó lenne kikapcsolni a diplomá
ciát. Vannak remek magyar tőmondatok. Tö
mörek, kiadósak A Hugónak valók. Valahogy 
Ilyen tőmondattal kellene válaszolni. Mert ezt 
a példátlanul prepotens és nagyképü levelet 
komolyan venni — végzetes hiba lenne. Mcisl 
mint Napóleoni — csak megnevcttethel min 
két. S a nevető ember nem haragszik. Ha jó 
az alakítás: tapsol és hahotáz. Hugó vastapsot 
érdemel. Mert Hugó nagyszerű komikus.

Vagy ha igy jobban tetszik: ” *' *-—■«—
csak komikus.

Hugó egyszerűen
(hz.)

X A KISOK országos 
vasárnap délután rendezték

uszóbajnokságát 
_______r__ ____ _ , ______ a fedettuszódá- 
ban. Az uj bajnokok a következők: 200 nié- 
teres mellúszás: Novák István Kossuth fk. 
3:13.2 mp. — 200 méteres gyorsusiás: Ká- 
aússy Gyula Árpád rg. 2:34 mp. — 100 mé
teres hátuszás: Barabás István Eötvös rg. 
1:20.6 inp. — 3X100 méteres vegyes sta
féta: Árpád rg. 4:02.2 mp.

X Végre valamit a futballblrónak se szabad. 
Rosszul bíráskodni ugyanis szabad volt eddig. 
De mennyiret Itt volt például Bauuzens ur, aki 
miatt most magyar-osztrák levélmérkőzés fo
lyik végkimerülésig. Szóval sok minden volt 
szabad egy bírónak. Egy vala.mit azonban nem 
szabad tennie. A BT legújabb rendeletc szerint

Honthy Hanna az ügetőn is primadonna
A tiszti versenyeket Heney főhadnagy és Kass százados 

nyertéh a trénernapon
kvalifikálták s Így Jutott Jeney főhadnagy 4 
győzelemhez.

Kass századost azonban kárpótolta a tiszt! 
bajtóverseny, amelyet Suhgpc^B-ve) fölénye
sen nyerte m«g. A hivatásos hajtők !• kitettet 
magukért és szép küzdelmekkel szórakoztatták 
a megjelenteket. A részletes eredmény a követ
kező:

L FUTAM. 1. Generális (pari) Maszár F. 2. 
Fenegyerek (2) Haas. 3. Mogul (4) Feisér. Tot.í 
10:24, 13, 21, 33. — H. FUTAM. Elmaradt — 
in. FUTAM- 1, Enyém II. (l*/< reá) Zwiilinger. 
2. Vétek (6) Hoffmann. 3. Oline (6) Steinitz. 
Tót.: 10:16, 13, 23, 19. Olasz: 24. — IV. FUTAM.
1. Suhung B. (1*/* reá) Kass százados. 2. Gene
rál Laudon (2) Kiss százados. 3. Egeria (33) 
tíaróthy főhadnagy. Tót.: 10:20, 12, 14, 21. 
Oíasz: 42. — V. FUTAM. L: Éber R. (I1/* reál 
Steinitz. 2. Nurmi (1K) Höfftóánn. 3. Ingeborg 
(2) Maszár I. Tót.: 10:15, 10, 12. Olasz: 15. — 
VL FUTAM. 1. Áruló (2 reá) Jenéy főhadnagy.
2. Boriska (2) Tomka főhadnagy. 3. Dante (3)z

-........... -w-------------  . Ehrenberger főhadnagy. Tót.: 1047, 11, 15, 16.
loposen a? vgetőlpvaglás, amely kisebb inci- ! Olasz; 71. t— Vn. FUTAM. I. Erika 0.—Ildikó 
denssri végződött. Kass százados ugyanis köz-1 (3 reá) Honthv Hanna. 2. Express—Nelson (6) 
vet len a cél elölt a rakoncátlankodó Juharral báró Vécsey Elvira. 3. Esély—Háróia (4) Kun 
lekeresztezte Árulót és Boriskát^ amiért disz-'Magda. Tol.; 10:17, 12, 17. Olasz: 35.

Nagysikerű Trénernapot rendeztek az ügető- 
spprt trénerei és hájtói vasárnap délelőtt. Az 
ügyesen összeállított programot pompásan szí
nezték • katonatiszti versenyek, de főként a 
színésznők kettésfogaiu hajtása.

A színésznők közül Honthy Hanna, báró Vé- 
csey Elvira, Somogyi Nusi, Kun Magda és Ba- 
bochay Erzsi napok óta szorgalmasan készültek 
uj szerepükre. Valámennyiüket nagy taps fo
gadta. de még is érdemelték, mert mindannyian 
jól kezelték a gyeplőt. A győztes ki lehetett 
volna más, mint Honthy Hanna? Már a start
szalagba való belépőjével sikert aratott. Ügye
sen startolt Kun Magda is az Esély—Hárpia 
kettőssel, de lovai nagyon azonosíthatták magu
kat vele, mert a második körben egyenesen 
belckényszeritetlók a táncosszerepbe, amit So
mogyi Nusi lovai is megirigyeltek. Több se kel
lett Honthynak, kiengedte a gyeplőt s otthagyta 
láncoló ellenfeleit, akiket báró Véfsey Elvira 
is megelőzött.

Nagy sikert arattak a tiszti versenyek is, kii- 

Budapest lóversenyek 
Tihany nagyszerű küzdelem 

után megverte Ranallót 
a Lovaregyleti díjban

Nagy közönség búcsúztatta a Magyar fővár
egylet idei szpzonjáf, A zárónap cscményóilicz 
eljött Balba olasz, légügyi miniszter is kíséreté
vel. A kapuzárás, éldekcs versenyéi sorából ki- 
'J*1!, * ^arfUVleti dij, mert a nagyhírű német 
Erika és az osztrák Star nemzetközi jelleget is 
adott a versenynek. Az értékes küzdelem nagy 
meglepetéssel végződéit. Ha pali ót, Starlight 
után a páiyá legjobbnak tarlóit lovát, megverte 
a mezőny legszélsőbb. autszájdeh\ Tihany. Úgy 
a vendégek, mint a jó esélyű Sátán semmi sze
repet sem játszottak a versenyben. A táv után 
Rapallo is Tihany között ádáz harcra került a 
sor, amelybő) fejhosszal Tihany kerijlt ki győz
tesen. A zárónap egyébként is az auhzájderefc 
jegyében fplyt le, de mindvégig nívós sporttal 
és reális eredményekkel. A részletes eredmény 
a következő;

F. 2. Rejtély (3) Csuta. 3. Kereső (6) Wclss- 
bu<h F. m.: Rcnvcnifto, Zsivóny, Bon soir, 
Vilfa. Tót.: 10-28. 13. 16. 21. — n. FUTAM, t. 
Plntthy I. Takarodó (3) Kaszián F. 2. Vallomás 
(6) Koszién T. A Vadócz (4) Gutal. F. m.: Al- 
vincr, Hcrhstzcitlose, Tcarózsa, Csatlós, Cél- 
zalos, Fuvolás. Hnppy end. Tót.: 10:49. 25, 76.

L iMékutz Gy.-né Tihany 
(12) Blackburn. , 2. Rapallo 17:10) Gutái. 3. 
Rendes (6) Csuta. F. m-: Sátán. Honpolgár, 
Star, Erika Tót.: 10.144. 33, 16, 26, — IV. FU
TAM. 1. Mr. Corner Pqlcsl (2K) Gutái. 2. Do it, 
nowl (pari) Teltschik. 3. Őszirózsa (4) Csuta. 
F. m.: Hajnalka, Gnruda. Búzavirág, Timur 
r^>nk. Tol: 10:4S, U, 14, 18 _ v. FUTAM. 1 
X? 11E”'h 3- Fi,'iini *ő“í

ugyanis, ha a játékos a szabadrúgás megítélés 
után elrúgja a labdát, azt a biró a repítem 
játékossal visza nem hozattathatja. Illatve > 
játékos, ha erre a biró felszólítja szivességbő! 
megteheti, de nem köteles reá. Az elnigásért 
figyelmeztetés jár s ha megismétli — kizárandó 
a játékból. Mi lesz azonban akkor, ha az ®1. 
rúgott labdát egyik játékos sem hajlandó visií 
szahozni?...

X Rebró néhány nap múlva hareképea 
lesz. A Hungária—Vasas-meccs végén Kb 
rály oly erővel boxolta és rúgta meg Rét* 
rőt, hogy a térde teljesen bedagadt s törés* 
tői tartottak. A Hungária jeles halfja ké* 
sőbb azonban jobban lett és a saját lábán 
ment haza Mindenesetre borogatni kell a 
dagadt térdet, amelyet igy néhány napon 
belül rendbe lehet hozni. Egyébként vasár
nap a következők kerültek a sérültek listá
jára: Rákász József 20 éves kádársegéd 
jobb bokája eltörött. A Simor-utcai sport
telepen Weisz László 30 éves pincért a bo
káján megrugták é$ súlyosan megsebesült. 
A somfaulcai sporttelepen Ábel Nándor 28 
éven soíTőr bal kulcscsontja eltörött A 
Csóka-utcában Blzup Ernő 23 éves folyam
őrt fejberugták és agyrázkódást 'szenvedett. 
Újpesten a Szent László-téri pályán Fried 
Lajos 24 éves lakatossegéd jobb bokatörést 
szenvedett.

X Az MTK nyerte a kerékpáros-csapatba!- 
noksAgot. A BSE rendezésében vasárnap dél- 
után n miht.náris-pályán került eldöntésre Ma
gyarország báruias egyesületi kerékpárcsapst- 
bajnoksága, amelyben csak az MTK és a BSE 
csapatai állottak starthoz. A bajnokságot szép 
küzdelem után az MTK nyerte meg fölényesen,

A csajtatbajnqki versennyel kapcsolatban lebo
nyolított ’párosvérsenyt körelőnnyel a Pelvássy— 
Szenes (MTK) együttes nverte 7 ponttal, az 
ugyancsak körelőnnyel végző Orczdn (Törek- 
vés)—Nagy (FTC) pár elölt, amely 4 pontot 
szerzett. 3. A Német—Kiss (BSE) pár egy kör 
hátránnyal. Két rekordk’sérlet is volt a ver
seny előtt. Székeres az egyórás rekord megdön
tésére indult ,a kísérlet azonban nem sikerült, 
mert kélizben is láncszakadásc volt. A szom
bathelyi Ráér az 500 méteréé rekordot pró
bálta megdönteni, de az ő kísérlete sem járt 
eredménnyel.

F. m.: Martéit, Ariirat, Kacagány. Párta, Tartói*, 
Gracia, Kisbaj, Riksa. Hádisi Halef, Galiba, 
Rebeeca. Tol.- 10:46, 27, 66, 25- — VI. FUTAM* 
I. Blaskoyich A. Dáma (6) Balog. 2. Sárkány 
(5) Rózsa. 3. Pici (Í0) Vrábel. F. m.: Fonólány, 
Mirjám, Százszorszép, Emléké Pálma. Tót-: 
10:144, 50, 32, 44. — Á kettős fogadások kvótája 
a Takarodó—Árosa doubléra 5:282.50.

Bécsi lóversenyek
A vasárnapi bécsi versenyek eseménye * 

Henekelemlékversenp volt,’ melybén. gróf 
Wenckhgim Dénes Corvinusa .könnyen verte a^ 
osztrák kétéveseket; A részletes eredmény * 
következő:

I. FUTAM. 1. Banny Boy (7:10) Tuss és 
Daggcr (3) Szabó. L. holtversenyben. Futott 
még: Bolka. Tót.: 10:9 és 14, — II. FUTAM. 1. 
Puaria (1M) Schejbal. 2. Pretly Moll? (3) 
Besko. 3. Flash llght (a) Valentin. F. m-: Bóby, 
Sámson, Vncógó, Ode. Tót.: 10:23, 12, 14, 19. —*
III. FUTAM. T. Carolus (4) Szilágyi. 2. KutzMs- 
dorf (2J4) Weckcrroann. 3. Bócardi (3f Schéj- 
bal- F. m : Barcs, Cyprienne. Curragh. Annabtl. 
Julius, Slrn Milnns. Tót.: 10:47. 14, 13, 13. —
IV. FUTAM. 1. Corvinul (1 IS) Schejbal.,2. Hu- 
lan (2’f) Cehet. 3. Flvjng Fifty Fivé (1H) Mül- 
lér. F. m.: Kapilfin §. Töt.: 10:20, 13, 16. -<
V. FUTAM. 1. Salnt Louis (1«/*) Reinwnld. ?• 
Szépiák (8:10) Hintschlch. 3. Gángri (IMI. 
Vijrga. Több ló nem futott. Tót.: 10:23. — VL 
FUTAM. 1. Baitimore (1%) Nagy S. és Sonnth^ 
mende (5) Szilágyi holtversenyben. 3. Bnlhina 
(2) Ssi)bó L. F. ip-: Mv b«bv, Toscana, Roria- 
cF»er. Tót.; 10:15 és 26, helyre: 10;l5, 21. r- 
VII. FUTAM. 1. toriadon (4) Weckprm^nn. 2. 
Pan (2) Tóth B. 3. Vermouthz (2) Szabó L< 
Ü. in'.: Cheslnutfi, AJX»ny, TamÜiut. Tót.: 10:«» 
24, 19.

A szerkesztésért és kiadásért felel: . 
Dr. ELEK HUGÓ
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