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Statáriális biróság ítél ma 
a gyulai vasúti merénylő lelett

Elfogták Laki Istvánt aki vascsövei akarta kisiklatni a motoros vonatot - 
Gyűlölte a vasutat, azért követte el a merényletet

gyulára rendeltek Kozarek Antal hóbort
Gyula, nov. 1.

f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) A gyulai ügyészségről vasárnap 
délben távirat ment Budapestre, amelyben 
felszólítják Kozarek Antal állami Ítéletvég
rehajtót, hogy hétfőn délután jelentkezzék 
Békésgyulán, mert a statáriális törvények 
értelmiben az állami Ítéletvégrehajtónak 
készen kell lennie arra az eselre, ha statá
riális biróság halálos Ítéletet hoz, inár pe
dig Gyulán

hétfőn délután statáriális biróság ítél
kezik

Laki István 24 éves szentetornyai napszá
mos felett, aki az elmúlt héten Orosháza 
közelében

n sínekre helyezett vascső segítségével 
ki akarta siklatni u vonatot.

Csütörtökön délelőtt érkezeit Gyulára az 
első jelentés arról, hogy Bogárzó és Tardos- 
l:ut községek között ismeretlen tettesek egy 
10 cm-es vascsövet fektettek a sínekre és 
ezzel

majdnem borzalmas szerencsétlenséget 
idézlek elő.

A mezőhegyesi hajnali motorosvonat veze
tőbe ugyanis n nagy ködben nem vette észre 
a sínekre fektetett vascsövet és a mozdony 
első két kereke rászaladt. A kisiklást csak a 
mozdonyvezető ébersége akadályozta meg, 

utolsó pillanatban ugyanis teljes erejé
vel lefékezett

és a hátsó két kerék már csak maga előtt 
tolla a vascsövet, amelyről később kiderült, 
b.o-’v a vasúti sínek melleit felállított figyel
meztető tábla oszlopa.

Az ügyészségi elnök 
az u'asok között

A Mezőhegyesi motoros
zsúfolva volt utasokkal — közöttük 
volt dr. Tompa Gyula, a gyulai ügyész

ség elnöke is.
aki egy helyszíni tárgyalásra igyekezett.

A csendörség azonnal a lcgszélesebbkörü 
nyomozást indította a tettes kézrekeritésére. 
A környező községek úgyszólván valamcny- 
nyi lakosát kihallgatták, hogy n lettes 
nyomára próbáljanak jutni. A nyomozás 
Munkáját Tompa Gyula dr. főügyész irá
nyította, és a nagy apparátussal megindult 
munka hamarosan

döntő eredménnyel végződött.
A csendőri nyomozás során megállapítást 

nyert ugyanis, hrgv a jelzett időben egy 
fiatal szentetornyai napszámost láttak ólál
kodni a sínek közelében Ezt a fiatal nap
számost, Laki Istvánt, elő is állilollák a 
csendőrségen és — bár eleinte tagadott — 
később hamarosan

beismerte, hogy n csövet ő telte a 
vonat útjába

— mert igen haragudott a vasútra. Laki 
Istvánnak ugyanis. minden nap egyik köz
ségből a másikba kellett mennie munkára 
és mivel nem volt pénze, hogy vonatra 
szánhasson — nagy gyűlölettel viseltetett 
hát a vasúttal szemben.

Mikor azután a csendőrségen aziránt 
faggatták, hogy nem bujtotta-e fel valaki 
a merénylet elkövetésére, azt is elmondotta, 
hogy gazdájának: Héjjas Mihály szentc- 
tornyai gazdálkodónak ifjúbbik

Megalakul a
Laki Istvánt vasárnap délelőtt 
beszállították a gyulai ügyészség fog

házába
és miután cselekménye a statáriális rende
letbe ütközik, az ügyészség értesítette erről 
dr. Tapolczay Lajos kúriai birót, a gyulai 
törvényszék elnökét. A törvényszék elnöke, 
kézhez véve az ügyészség átiratát.

azonal intézkedett, hogy n statáriális bí
róság megalakuljon.

Kijelölte az ötös biróság tagjait, ezután pe
dig megállapították a statáriális tárgyalás 
időpontját is. Eszerint Gyulán

Megtalálták Matuska elásott vas
csöveit az óbudai állomás melle 11

A Váci-utón vásárolta a tor b ágy i robbanó-csövel
A főkapitányság politikai osztálya Ileté- 

nyi Imre dr. főkapitányhelyettes irányításá
vá!

változatlan eréllyel folytatja a\ nyomo
zást 

a biatorbágyi vasúti merénylet ügyében.
Gennath berlini dclektivfőnök és Böhnt 

bécsi rcndőríöbiztos budapesti látogatása és 
a biatorbágyi vasúti hídnál történt szemle 
után sem változott a nyomozás eddigi eré
lyes menete.

’ A budapesti rendőrség, amely bravúros 
nyomozással kézrekeritette a sorozatos vas
úti merényletek tettesét,

Igyekszik az eddig még kiderítetlen 
részletekre világosságot deríteni.

Matuska Szilveszternek a bécsi rendőr
igazgatóságon Schmrinilzer tanácsos és 
Gennath detektivfönök előtt felt vallomását 
összevetették a budapesti nyomozás ujabb 
adataival és ez

Héjjas Mihály n?vü 18 éves fia 200 
pengőt Ígért neki, ha kislklatja a vo
natot, mert a hajnali motoros járat 
dudáhísn állandóan legédesebb álmából 

riasztja fel-

A csendőrségen eleinte kétkedéssel fo
gadták a fiatal napszámoslcgény vallomásét 
és esetleges bűntársai, majd felbujtói után 
nyomoztak, a nyomozásnak ez a része azon
ban mindezt léig semmiféle eredménnyel 
nem járt és ugy látszik, hogy a fiatal legény 
tényleg igazat mondott.

statáriális bíróság
ma délután fél 3 órakor kezdi meg a 
rögt’inl'.é ő bíróság a vonat kisiklatásá
nak kísérletével vádolt Laki István 

ügyének főtárgyalását.
A ma délutáni fötárgyalásra idézést ka; 

pott dr. Zöldy János főorvos, törvényszéki 
orvosszakértő és dr. Szórády István, clmc- 
gyógyintézeti főorvos is, akik a tárgyalás 
folyamán fogják a vádlottat megfigyelni és 
ennek alapján tesznek majd jelentést a rög- 
tönitélő bíróságnak Laki István beszámít- 
hatóságáról.

A gyulai ügyészség vezetője vasárnap dél
ben 12 órakor vette hivatalosan tudomásul

most szenzációs eredményt hozott.
Kiderült ugyanis, hogy
Matuska egy vád-úti ócskavaskcrcske- 

dőnél nyolc vascsövet vásárolt, 
amelynek egyikét a biatorbágyi vasúti rob
bantásnál használt. A többit

az óbudai vasúti állomásnál elásta
és ezeket a detektívek meg is találták.

A berlini kommunisták székhazában tar
tott házkutatás alkalmával tudvalévőén ek- 
razilot és a Biatorbágynál használt vascső
höz hasonló csöveket találtak. Amint azon
ban ezeket nz anyagokat a Matuska által 
használt ckraziltal és vnscsődarabokkal ősz- 
szchasonlitották, kiderült, hogy

ugy nz ckrnzit, mint u vascső — más 
minőségű,

n kettő között tehát semmiféle összefüggés 
nincsen. 

a rőglönUélő biróság ősszeüiésének időpont
ját és a törvényes rendelkezések értelmében

azonnal táviratozott Budapestre,

hogy az állami Ítéletvégrehajtó azonnal 
utazzék le Gyulára és a szükséges előkészü
leteket megtéve, készen legyen az esetleges 
halálos ítélet végrehajtására.

Békésgynlán óriási érdeklődéssel fogad
ták a hirt és

vasárnap délelőtt valósággal megrohan
ták a törvényszék épületét,

hogv jegyekért ostromolják a törvényszék 
elnök I. aki azonban ugv intézkedett, hogy 
a rögtönitélő biróság tárgyalásán elsősorban 
az arra illetékesek ügyvédek, újságírók, 
orvosok, törvényszéki bírák stb. — kapja
nak belépési engedélyt.

Érdekes, hogy Orosháza közelében a múlt 
héten már hasonló „vonatkisiklási" kísérlet 
történt. A szentesi vonalon

Böbék Anna pincérlány Dénes Antal 
nevű barátjával n sorompó furudját 

tette a sínekre.
Akkor azonban megállapították, hogv i'nind- 
ketlen holtrészegek voltak, nem tudták, mit 
csinálnak és igy dobták a vonat elé a so
rompó rudját.

Wien, november I.
A Neues Wiener Abendblalt art közölte, 

hogy a wieni törvényszék tanácsa
a wlenl főtörvényszéknél azt lujz.ta ja
vaslatba, hogy Matuskát szőrié.lássák 

ki a magyar hatóságoknak.
A Wiener Allgcmcine Zeitung ezt a közle
ményt cáfolja, miután megkérdezte a tör
vényszék alelnökét és a főlörvén’ zék elnö
két, akik szerint a főtörvenysz IJ: z nyen 
irányú megkeresés a törvé:iy*r<’|. részéről 
nem érkezett.

A Neue Wiener Tagblatt erre > natkozó
ing megjegyzi, hogy ilyen irányú 'öntésnek 
csak formai jelentősége lehet, mert

Matuskát mindaddig k’szo’gét!'*’’ I nem 
l.rhct, míg ansbarhl ügye I - yalva 

nincs.
A lap törvényszéki tudósítója ehhez nv'g őzt 
jegyzi meg, hogy a kiadatás ezidőózerint ki
zárt.
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Tizennyolc állam Hozzájárul! 
a lemerkezős szűnő eltolásához 

Fittéül: ha a szomszúd államok is aitogadlM — ma lamerietlk 
Hömetorszfig uiiaazli

Geo!, október 31.
A Nemzetek Szövetségének szeptemberi 

tllésez< vén n leszereled bizottság tudvale
vőén határozatot hozott, amelynek értelmé
ben arra kérték nz egyes kormányokat, hogy 
november 1-élg nyilatkozzanak,

hozzájárulnak-e u fegyverkezések egy
évi Bzünetclletéséhcz.

Október 3|-6lg a következő államok jelen
tették be hozzájárulásukat: Luxemburg,
Egyiptom, Oroszország, Albánin, Svájc, Ja
pán, Spanyolország, Lettország, Csehszlová
kin, Chile, Belgium, Hollandia, Magyaror
szág, l’jzéland, Ausztrália, Dánia, Olasz
szó g és ni Éazakamerlkni Egyesült Államok. 
A válaszjegyzékben úgyszólván

valamennyi kormány fentartásaal él, 
még pedig azzal, hogy csatlakozásuk 
csak akkor érvényes, ha n szomszéd- 

államok Is elfogadják

Benes a békeszerződésekről 
és a velünk való megegyezésről

Prága, nov. 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lent été.) A képviselőház költségvetési hízott* 
húgában Benes dr. külügyminiszter a kül
ügyi költségvetés tárgyalása során nagyobb 
beszédet mondott, amelyben foglalkozott a 
békeszerződésekkel és azok revíziójára vo
natkozólag kijelentette, hogy mint Cseh
ország külügyminisztere,

védi a békeszerződéseket, de az Idők fo
lyamán bizonyos kérdésekben lehetsé

Lloyd George áll a munkáspárt élére?
Anglia háborús miniszterelnökéből — munkásvezér —• 
Az angol választások vasárnapi, végleges eredménye

Az angliai választások vasárnap befejeződtek 
A választásokkal kapcsolatos eseményekről. — 
amelyek a világpolitika szempontjából is igen 
nagy jelentőségűek alábbi friss táviratunk Szá
mol be:

London, október 81.
A lonfjpni .rgyelfpt ma választotta meg. kfa),- 

viselojol a konzervatív Sir Erncst Grahani 
l.lttle egyelem! tanár személyében.

Miután a londoni egyetem választásának 
eredménye is ismeretessé vált, n parlamenti 
pártok számaránya a következőképpen alakul: 

kormánylámogntó 554 képviselő, ellenzéki
ŐO, pártonklvlitl 5, független liberális 4. 

Míg két kerületből nem ismeretes a választási 
eredmény.

MacDonald miniszterelnök írásban forma- 
síerü

lemondásra szólította fel valamennyi mi

Amikor az áruház tulajdonosa 
saját maga fosztja ki üzletét 

Kifosztotta áruházát — azután kényszeregyezséget kért
Graz, november 1.

(.4 Hétfői Napló tudósítóidnak telefon je
lentése.) Óriási feltűnést keltett a városban 
ina az hir, hogy

a G. Flscher-ániház közismert tulajdo
nosút a rendőrség letartóztatta 

kilenc nlknlmazotljávnl együtt. Különös ese
ményeit előztek meg ennek az óriási szen
zációként fogudolt eseménynek elkövelkezé- 
sét.

A G. / ücfirr-óniház mintegy két héttel 
ezelőtt feljelentést tett a rendőrségen, hogy 

az üzlethelyiségből és n raktárakból ren
geteg áru eltűnt.

A feljelentést mór nem nz áruház tulajdo-

Magyarorszég részére államférfiul bölcsességet követel 
az angol közvélemény a hitelező nemzetektől 

Németország moratóriumot kér

tol. amelyek meglehetős jóakarattal foglal
koznak Magyarország pénzügyi és gazda* 
sági helyréiével.

A Manchester Guardian nzt Írja, hogy a

összes siyncíaiinat 
—elattei

W.'.i'n-A'.'ÍSl'.’r.W.'áf........
ItSSEKFELD 
kApmltett szUcsmaater 
RADAT-U. 14. (C<1 »ln-<4rn41) 

a fegyverkezés szüneteltetésére vonatkozó 
javaslatot.

Berlin, október 31.
A Berliner Tageblatt* ezt irja : Értesülé

sünk szerint a német válasz már elment 
Genfbe. Nincs ok a kétkedésre: a válasz

csak beleegyező lehet.
A német válasz részleteiről a nyilvánosságot 
hétfőn tájékoztatják.

Washington, október 30.
Az amerikai kormány közölte a népszö

vetség főtitkárságával, hogy hozzájárul a 
fegyverkezési szünetre vonatkozó javaslat
hoz, feltéve, ha ehhez a többi államok kor
mányul is hozzájárulnak és ha a javaslat 
nem érinti

■ a magáncélokra
már kiadott fegyverkezési munkákat.

gesek kompromisszumok, de vannak 
bizonyos lényeges kérdések, amelyek

ben kompromisszum nem lehetséges.
— Tisztában vagyok azzal — mondotta 

Benes —, hogy nem lehetséges Kőzép-Eurő- 
pában másként rendet teremteni, mint 
azzal,

hogy Csehszlovákia megegyezzen Ma
gyarországgal, 

iletŐleg, hogy a magyarok megegyezzenek 
szomszédaikkal.

nisztertársát,
hogy teljesen szabad keze legyen a kabinet re
konstrukciójának keresztülvitelében, a kincs
tári kancellárságot Baldtvlnnak fogja felaján
lani.

A sajtó azt a meggyőződést fejezi ki, hogy 
MacDonald a kormány rekonstrukciójánál 
ellenáll majd a párlköveteléseknek éa

tisztára nemzeti alapon
állítja össze az uj kabinetet.

A Labour Party kedden tartja első konfe
renciáját. Éles összeütközés várható a polilikni 
és szakszervezeti szárnyak között, minthogy ál- 
tálában nz utóbbit teszik felelősei a válságért 
és a súlyos választási vereségért.

A Horni ng Post ugy tudja, hogy
Lloyd George bizonyon feltételek mellett 
hajlandó a Labour Party vezetését átvenni. 

nosa tette, mert nz közben kényszeregyessé- 
get kért maga ellen, hanem a kirendelt va
gyonfelügyelő ügyvéd.

A rendőri nyomozás csakhamar 
pltotla, hogy az áruházban történt 
nyu fosztogatásokban

óriási része van macának — az 
tulajdonosának.

Fischer ugyanis maga volt at, aki 
sreref/yesrép megkérése előtt

megálla- 
nagyard-

áruház

a kény- 
.............. .....................— körülbelül 

(i tonna árut szállíttatott el az áruházból és 
nzt különböző helyeken értékesítette. Kide
rült, hogy a rizst, kávét, cukrot, zsírt, csoko
ládét, kakaót és egyéb gyarmatárut bálna
számra hordták el nz áruházból nz alkalma
zottak, akikkel a tulajdonos össze játszott.

aligha lesznek elegendők a magyar vál
ság megoldására.

A Financial Netus ugyancsak hosszabb 
közleményben méltatja a jelentést és többek 
között azt hangoztatja, hogy nem sokat se
gít egy ország adósság-problémájának meg
oldása, ha egyidejűleg a többiek bajait meg- 
áldatlanul hagyják. A külkereskedelmi mé‘r- 
leg javításának rettenetes akadályait meg

Rfltt mint uasutas &bohó»ti»ii’

KOMÉDIA ORFEUM k\^Mo"La^'

kell — a lap szerint — szüntetni. Megálla
pítja, hogy a bizottságnak az a tanácsa, 
hogy

MagyarorbRlg **41llt*a le Importját a* 
elkerülhetetlenül aittkaégea minimumra, 
feltétlenül azUkaégea tanáé* volt, azon
ban kérdéa, hogy ml leaz a hatása en- 
nek a Magyarországba exportáló Orszá

gok külkereskedelmi mérlegére.
A lap szerint csak egyetlen megoldás le

hetséges és pedig ar, hogy’ hogy a főbb hi
telező nemzetek pénzügyi tekintetben állam
férfiul bölcseséget tanúsítsanak, amire jelen
leg nincs sok kilátás. Ellenkezőleg,

minden nemzet abba a kísértésbe esik, 
hogy kizárólag, csak a saját számára 
harácsollon és hogy a leghatalmnsab- 
bak politikai felféte’ek kierőszakolására 

használják fel erejüket.
A magyar kérdéssel egyidejűleg erőteljes 

akció folyik Németország pénzügyi válságá
nak megoldására Is. A párizsi Temps azt 
hangoztatja, hogy Németországnak haladék
talanul és nyíltan

közvetlenül kell tárgyalásokba bocsát
koznia Franciaországgal.

A Matin szerint amerikai kormánykörök 
álláspontja szerint Németországnak hama
rosan

be kell adni moratórium Iránti kérel
mét

és valószínű, hogy az európai kormányok 
Németországnak legalább részben morató
riumot is adnak.
^Mindezeket n híreket kiegészíti a Journal

Vasúti baleset 
a Nyugati pályaudvaron

Szombaton reggel a Nyugati pályaudvar
ról indulásra készült a dunakeszl-alngi sze
mélyvonat. Egy újfajta

vlllamosmozdonyt 
akartak rákapcsolni a szerelvényre. Közben 
a légfék elromlott és a mozgásban lévő moz
dony nagy erővel

hátralükte a szerelvényt.
A mozdony után kapcsolt harmadosztályú 
kocsi az erős lökés következtében megron
gálódott, Az ablakok betörtek, az utasok a 
nagy zökkenéstől a kocsi oldalfalának estek 
és

Sértés-e, ha valakit 
„Cyrano de Weserac“-nak neveznek

Furcsa sajtóper került szombaton a bün
tető törvényszék elé. Dr. H’eser Richárd 
ügyvéd sajtó utján elkövetett

rágalmazás és becsületsértés 
cimén följelentést telt dr. Pongrácz Jenő 
ügyvéd ellen, aki a „Magyar Törvénykezés" 
cimü lapjában ezeket irta Weserről:

„Hősünk minden kevésbé veszélyes fegy
verrel és panaszokkal védi meg az ügyvédi 
kar becsületét. — Egyik pervesztés után 
három fegyelmi panaszt is adott be ellen
fele ellen. Az ügyvédi erkölcs e gáncsnél- 
kiili lovagja ezért nyerte a Cyrano de We- 
serac nevet."

A biróság előtt Pongrácz Jenő azzal véde

A

Meg akart halni egy fővárosi 
szabómester, mert megszegte 
a feleségének tett fogadalmát 

villamos elé vetette magát Torok János a Vácí-uton
Egészen különös ok miatt szánta magát a 

halálra Torok Jónos negyvenkilenc éves szabó
mester, aki

tegnap este kilenc órakor a Václ-ut és 
Korall-utca sarkán egy villamos elé vetette 

magát
Torok tegnap este hét óra után tért haza 

nagyon lehangoltan Korall-ulcal lakásába és 
szomorkodva Jelentette ki családja előtt, hogv

as olyan ember, aki nem tartja meg a sza
vát — legjobb ha meghal.

Ezzel vette a kalapját és már rohant Is ki az 
utcára ...

Torok János öngyilkossági kísérletének szo
katlan háttere van. A szabómester azelőtt ál
landó látogatója volt a közeli kocsmáknak és 
kisebb vendéglőknek s emiatt a kis lakásban 
szakadatlan vlstálykodás volt. Torok végül h 
belátta, hogy a folytonos kocsmázás káros ered
ményekkel Jár, mert elhanyagolja a muhkáját 
f I* kwdtt aláásni
körülbelül egy esztendővel ezelőtt

fogadalmat tett a feleségének, hogy aob* 
többé nem teszi lábát a kocsmába.

Est a fogadalmát becsületesen állotta Is egé
szen tegnapig éa nem Ivott, csak vasárnap és a 
nagy ünnepnapokon, de — akkor le lakóidra 
hozatta a bori.

METEOR 
CSILLáROYáRiu 
mar 9b™ pangóért is 

K. phat 

bronzcsillárt.
4 lángu P 10'” 6 lángu P 28”

Modora c.l.lárok nagy vklaazUkban.
Üil.l.lt:

VI., i odmanlczky-u. 27.
IV., VSmhAz-körút 11. 
Vili., Jómét körút 44.

Kérje most megjelent nj Arje<»yiékönket

azon megállapítása, hogy a német kormány 
sürgősen

közvetlen tárgyalásba
akar bocsátkozni a francia kormánnyal a 
rövidlejáratu hitelek és a jóvátétel kérdésé- 
ben. Valamennyi francia lap azonban bizo
nyos kesernyés hangulattal veszi tudomásul, 
hogy Hiti érék esetleg résztvesznek a német 
kormányban és ez a körülmény — francia 
vélemény szerint — megsemmisítheti a né
metek békekészségébe vetett hitet és végle
gesen tönkreteheti hitelüket.

négyen megsebesültek.
Izsák József MÁV. távirászt, aki a homlo

kán szenvedett zúzott sebet, a MAV.-kór- 
házba vitték, I-enyvcsl Ferenc vasutast, 
Tonka Aladár nyugdíjas vasutast és Hol
lóssá Károlynét, egy MÁV. lakatos feleségét 
pedig, akik könnyebben sebesültek meg, be- 
kötözés után elbocsátották.

Varga Jenő mozdonyvezetőt kihallgatták. 
Varga kijelentette, hogy

nem oka a balesetnek,
a légfék elromlása okozta. A MÁV. igazgató
sága vizsgálatot indított.

kezett, hogy
ha valakit CjTanoval hasonlítanak ösz- 
sze, az nem rágalmazás, de becsület

sértés sem.
Védője, dr. Teszler Dóra Ügyvédnő peri.., 
arra kérte a bíróságot, hogy nézzék meg nz 
egyik lexikonban, ki volt Cyrano de Bér- 
gerac.

— Tudjuk ezt mi kéretni — jegyezte meg 
Schadl elnök, aki rövidesen ki is hirdette 
az ítéletet. A törvényszék

Pongrácz Jenőt becsületsértés vétségéért 
50 pengő pénzbüntetésre Ítélte, 

a rágalmazás vádja alól fölmentette. Pon
grácz fellebbezett az Ítélet ellen.

A tegnapi Ünnepnapon Torok, aki már egy 
éve nem járt kocsmába — nem tudta mivel el
ütni a délutáni unalmát. Megfeledkezve foga
dalmáról,

betért egy környékbeli kis vendéglőbe, 
ahol a régi cimborák nagy ujjongással üdvözöl- 
lék a „megtért" szabómestert. Vidám borozga
tás kezdődött, előkerült a kártya Is és a tár
saság a vendéglőben töltötte, ns egész délutánt.

Azonban mennél jobban közeledett as 
annál jobban lehnngolódott Torok János. Hét 
óra felé felszedelődzködölt és — hazament. 
Otthon nagyon a szivére vette, hogy megszeg’0 
a szavát — fogta hát mngát és

kirohant a Vdcl-iitra, 
ahol egy éppen arra robogó villamos elé vetett* 
magát.

A koeslvezető szerencsére még Idejekorán 
észrevette a sínek felé haladó embert, 

lefékezte a villamost, 
ugy. hogy a meghasonlolt szabómester csak j«* 
lentéktelen sérüléseket szenvedett. Hnmirosan 
nagy csődület támadt, rendőr Is érkezett a hely* 
szlnro, aki miután a szabómester megígérte, 
hogy letesz örgyilkosségi szándékáról — hnia- 
kisérte közeli lakfsára Torok Jánosi és fel** 
«ége gondjaira bízta.

A Berlini túlír
U/ •rdmánte lurtslmébólr

Eltesz nvlteztk^al*, 4 r*
—It, Ulhsljl Infrlu, OnsSI edd.
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Oi-öfoui (egyházra ittlle a törvény 
szék szombaton az orczy-uti 

iraflkrabio pfikssgédeHei
Egy hatuanövas trafikosnöt telepertek a uídtottak, szfiiát 

ronggyal be.ömwk as kifosztottak

pénzük, ki
az

a

A büntetőtörvényszék ó/é/ies-tanácsa elé 
szombaton kerültek az Orczy-uti trafik
rablók, akik

az e’ső statáriális Ítélet utáni aasz- 
tást követő napon behatoltak özv. Bér
eién les Györgyné Orczy-uti trafikjába, 
ott a 70 esztendős tulajdonosnőt a föld- 
reteperték, száját ronggyal betömték 
és miután a halálrarémiilt öregasszonyt 
ártalmatlanná tették, a kasszát kira

bolták, 
majd menekülni próbáltak, de röviddel ké
sőbb elfogták őket.

Szombaton reggel zsúfolásig megtelt a 
3/é/ies-tanács tárgyalóterme, rendörök és 
szüronyos fogházőrök tartották fenn a tár
gyalóterem előszobájában a rendet. Fél.iz 
után néhány perccel hat fogházőr vezeti fel 
a vádlottakat, a trafikrablással vádolt há,rom 
fiatal péksegédet. Barnák József, Máté Ist
ván és Bóta Lajos péksegéd egymás mellé, 
ülnek le a vádlottak padjára.

Elsőnek Rámák Józsefet hallgatja ki az 
elnök. A vékony nyári ruhába öltözött, 21 
éves péksegéd, reszketve, ijedten áll a bíró
ság elé és alig hallható hangon rebegi. hogy 
nem volt szándékában a trafik rablásban 
részt venni, az öregasszonyt bántalmazni.

Elnök: Hót nem tud arról, hogy 
pont az e’őző napon hirdetett halálos 
ítéletet a törvényszék és akasztottak fel 

egy embert éppen rablás miatt?
Vádlott: Hallottam róla ...
Elnök: És ez nem volt elég magának 3 
__ Kérem én beteg voltam, nem kaptam 

tápnénzt, a Társadalombiztosítótól. — véde
kezik tovább a vádlott, — nélkülöztem, 
nyomorogtam! Napok ó'ta nem ettem ...

Elmondja azután Barnák, hogy 
október 20-án a Mária Terézla-téren 
találkozott két társával: Máté Istvánnal 

és Bóta Lajossal és ott határozták el, 
hogy miután eayiknknek sincs 
fognak fosztani egy trafikot. Nyomban 
Orczy-uti trafik jutott az eszükbe, mert 

tudták, hogy annak egy öregasszony 
tulajdonosa, 

rögtön elindultak hát, hogy a rablást végre
hajtsák. Tagadja, hogy előre szövetkeztek 
volna a rablás elkövetésére.

Máté Istvánt szólítja azután maga elé az 
elnök. Felöltös, széles vállu, kopasz siheder 
n vádlott — ö már határozottabban tesz 
vallomást. Beismeri a trafikrablás elköveté
sét, tagadja azonban, hogy előre megfontolt 
szándékkal követték volna el.

Tőle is megkérdezi nz elnök:
— Hót nem tudta, hogy statárium van?
— Kérem ez nem ütközik statáriumba — 

válaszol tudálékosan a vádlott. Nekem nem 
volt munkám, napok óla éheztem és a bará
taim biztattak fel a rablásra!

Elnök: Dehogy nem volt magának állása! 
Csak kidobták, mert nem számolt el a bein- 
kasszált pénzekkel.

Máté különben ugyanúgy mondja el a 
rablás lefolyását, mint ahogy a vádiratban 
van. ö elmenekült egy barátja lakájára, ott 
át akart öltözni, akkor azon! nn már meg
jelentek a detektivek és elfogták.

Az elnök azután elétárja, hogy 
a pénztárból 140—159 pengőt rabol

tak cl.
nála mégis csak 5 pengőt találtak elfogatá- 
sakor. Faggatja, hoiv mi lett a többi pénz
zel, erre azonban Máté nem tud választ 
adni, bár beismeri, hogy még mielőtt a 
detektívek nyomába érlek volna, találkozott 
a másik elmenekül társával: Bóta Lajossal.

Elnök: Szóval maguknak nem is a pénz 
volt a fontos, hanem az, hogy tönkretegye
nek egy öregasszonyt!

A harmadik vádlott: Bóta Lajos, öa leg
el gjnsabb, bárcsak 20 éves. Sötét, jólsza- 
b' ti ruha van rajta — ő is beismeri a rab
lás elkövetését, amelynek részleteit ugyan
ügy mondja elő, mint a többi, ö az utcán 
kinn várakozott, nmig a többiek az üzlet
helyiség mögött, függönnyel elkerített helyre 
hurcolták az öregasszonyt és ott végeztek 
vele —

nem mert bemenni, mert őt ismerte ■

Iflagvar színház

Játék, muzsika, ének, tinc, vidámság - 
igazi pesti operett.

„néni".
Amikor az elnök elétárja, hogy már hetek
kel ezelőtt megtervezték a rablás elköveté
sét — ezt tagadja, ö is nagy nyomorával vé
dekezik.

Az első tanú özv. Berendics Györgyné, a 
kirabolt traflkosné — reszkető, ijedt öreg 
asszony, akit a fia támogat a tárgyaló
terembe. Elmondja, hogy két fiatalember 
állított be az üzletbe, cigarettát kértek, majd 
a pult mögé ugrottak,

őt leteperték, a száját ronggyal tömték 
be — a többire nem emlékszik.

Bethlen István grói szenzációs 
nyilatkozata 

a Deutsche Allgemeine Zeitungban 
Szerdán felszólal a kcpviselőházban

képviselőház tudvalevőleg hosszabb szünetA képviselőház tudvalevőleg hosszabb szünet 
után szerdán tartja első ülését, amely az elő
jelekből Ítélve, nagyon mozgalmasnak ígérke
zik. A képviselőhúznnk a napirendje tulajdon
keppen a további teendők feletti határozatho
zatal volna, azonban már napirend előtt is töb
ben felszólalnak, majd a napirend során Káro
lyi Gyula gróf miniszterelnök a népszövetségi 
pénzügyi bizottság, a 33-as bizottság és a 6-os 
bizottság jelentését terjeszti be és egyszersmind 
hosszabb beszédben ismeri éti a kormány eddig 
tett és ezutánra tervbevett intézkedéseit.

Tulajdonképpen szerdán interpcllációs nap 
van és

az interpelláclós könyvbe 52 interpellációt 
jegyeztek be.

Értesülésünk szerint azonban ezek közül csak 
azok elmondására kerülhet sor, amelyeket már 
a képviselőház elnapolása előtt jegyeztek be és 
azokra, amelyekre sürgős interpelláció címén, 
az elnök engedélyt ad

Napirend előtti felszólalásra az elnök eddig 
két képviselőnek adott engedélyt

és pedg mindkettő a biatorbágyi vasúti me
rénylettel foglalkozik. Az egyik F. Szabó Géza, 
a biai, kerület ..képviselője, aki a torbágyi la
kosság önfeláldozó magatartását akarja leszö
gezni felszólalásában, mig Somssich Antal 
gróf, a yáfiúti személyzet <jsj jtülŐrtöscn a mnz- 
denyvezetők sorsával kíván foglalkozni a bia- 
torbágyi vasúti szerencsétlenséggel ‘ ‘
bán.

Különös érdekességet fog adni 
ülésnek, hogy azon Bethlen István 
miniszterelnök bejelentése szerint,

a volt Bethlcn-kormúny tagjai teljes szám
ban meg fognak jelenni

és Bethlen fel is fog szólalni, hogy megvédje 
kormányát az azóta meg-megujuló sorozatos 
támadások és vádak ellen.

Bethlen grőí nyilatkozata
Ez a körülmény különös érdekességet ad 

Bethlen gróf nyilatkozatának,

kapcsolat-

a szerdai 
gróf volt

Vasárnap délután óriási részvét mellett 
eltemették a kis Gosztonyi Andort

A rendőrség Kude.ka Lili holá a ügyiben is megállapította, 
hogy öngyilkosság történt

Zokogó rokonok, feketébe öltözött diákok 
megilletődött tanárok gyűltek össze 

vasárnap délután félháromkor 
a rákoskeresztúri temető halottasháza előtt, 
hogy utolsó útjára kisérjék a legújabb diák
tragédia szerencsétlen áldozatát, Gosztonyi 
Andort, a Markó utcai gimnázium hatodik 
osztályú növendékét, aki tudvalévőén pén
teken lőtte magát agyon édesanyja lakásán.

A mély gyászba öltözött, zokogó, egyik 
ájulásból a másikba eső anyát ketten is tá
mogatják — a kis Gosztonyi Bandi anyja 
mindenáron a sirgödörbe akart ugrani, az 
apa é.> a nagybácsi fel-feltörő, komor féríl- 
sirásai is könnyeket csal mindenki szemébe.

A gyászszertartást Hevesi Ferenc főrabbi 
végezte a tragikus halált halt kisdiák kopor
sója fölött. Méltatta a művészet, irodalom 
és sport iránti nagy lelkesedését, — majd 
igy folytatta:

„Legyen az ő halála memenló azok szá
mára, akik az Ifjúsággal foglalkoznak! 
A gyermeklélek ugyanolyan érzékeny 
műszer, mint az a lombik, amelyre 
kísérleteik során olyan nagyon vigyáz

nak.
Bánjanak vele szeretettel, megértéssel -- 
amig nem késő! Gosztonyi Andor a halá ba 
ment, mert a gyanúnak még az árnyékát 
sem tudta erkölcsi önérzete elviselni..."

A nyitott sírnál dr. W’cüz Sámuel, az In
tézet hittanára mondott megrázó búcsúbe
szédet, majd egy könnyes szemű diák állott 
még a koporsó mellé, hogy utolsó istenhoz- 
zádot mondjon.

A kasszában 130 pengő volt, azt elrabolták
Feláll most a vádlottak padjáról Barnák 

és elmondja, hogy a pestvidéki törvényszék 
fogházába, ahova bevitték őket, egy letar
tóztatott pincértől azt hallotta, hogy a kasz- 
szában niég volt 43 pengő, amikor a detek
tivek behatoltak.

Elnök: Szóval maguk sokkal jobban nyo
moztak a fogházban, mint az eljáró detek
tívek! ...

Kovács Dezső kerékpárost, majd az el
járó rendőrt hallgatják ki a már ismert 
részletekre vonatkozólag, utánuk Czobor dr. 
klr. ügyész sulj’os, dr. Baumfeld Lajos és 
dr. Vasa Lajos védők enyhe Ítéletet kérnek.

Rövid tanácskozás után Méhes tanács
elnök kihirdeti az Ítéletet, amely

mindháro-n vádlottat 5—5 évi fegyház- 
zal és 10 évi hivatalvesztéssel sújtja.

Bár a vádlottak fiatalkorunk, büntetlen elő
életünk és szorult anyagi helyzetben voltak, 
nem lehetett ezeket enyhítő körülményként 
mérlegelni, annyira súlyos volt az erőszak, 
amit alkalmaztak az öregasszonnyal.

Az ügyész súlyosbításért, a védők és vád
lottak enyhítésért fellebbeztek.

amely a Deutsche Allgemeine Zeitungban 
jelent meg.

A Deutsche Allgemeine Zeitung Schmidt- 
Pauli Edgárnak Bethlen István gróffal foly
tatott beszélgetését közli.

Bethlen gróf a hozzá intézett kérdésre 
hangsúlyozta: *

tudja, hogy nagyon sok ostobaságot be
beszélnek róla.

Az emberek elfelejtik, hogy csak akkor tá
vozott, amikor az öt milliófontos kölcsönre 
a megegyezés megtörtént és minden szüksé
ges intézkedést megtett. A jelenlegi kor
mánynak valamennyi rendelkezése nagyon 
kevés kivétellel, amelyeket nem helyesel, — 
mint például az úgynevezett látszatadót — 
egyelőre nem egyéb, mint az ö rendelkezé
sének végrehajtása. A hajó tehát halad előre, 
mór amennyire ez a mai nehéz időkben le
hetséges.

Az irány belpolitikai és külpolitikai te
kintetben a régi maradt.

Neki magának sürgősen szüksége yolt fizi
kai felüdülésre. Egyébként, ugylátszik, kri
tikusai teljességgel nem veszik észre, hogy 
az egész világ váhágbdn szenved; utópia 
volna feltételezni, hogy Magyarország kike
rülhette volna a válságot.

Bethlen gróf később kijelentette, hogy mi
után az egész világon igen nagy mértékben 
süllyedtek az árak, a magánosok eladósodá
sát nem lehet a régi mértékkel mérni. Az 
adósságokból törölni kell egy meghatározott 
százalékot, amely megfelel az általános ár
csökkenésnek.

Végezetül kijelentette Bethlen gróf, hogy 
novemberben miniszterei a parlament össze
illése alkalmával még számot adnak hivatali 
működésűkről, ő mara pedig valószínűleg 
szintén szólásra jelentkezik.

Az osztálytársak és a tanárok kegyeletes 
virágszálai beborítják a koporsót, amelyre 
azután dübörögve hullanak a rögök...

A pénteki diúktragédia ügye ezzel a szo
morú aktussal, a mely a fiatal lélek korai 
elmúlását végérvényesen dokumentálja, úgy 
látszik, be van fejezve.

A Markó-utcai gimnázium épületében 
szombaton délután jelentkeztek Krompaszky 
főigazgató irodájában a kis Gosztonyi Andor 
osztálytársai, majd maga a tornatanár és 
Gosztonyi Emil dr. ügyvéd, a szerencsétlen
sorsú gimnazista édesapja. A főigazgató is, 
nz apa is meghallgatta a diákokat és mind
ketten azt a következtetést vonták le, hogy

a ílu önérzetének, megsértett büszkesé
gének, ugylátszik, tulzott érzékenységé

nek áldozata.

TUNGSRAM BARIUMCSŐ

EGYESÜLT IZZÓLÁMPA ÉS VILLAMOSSÁGI R.-T., ÚJPEST 4.

gyártásunkat nagymértékben emeltük,

az árakat lényegesen mérsékeltük 
november l i érvénnyol.
Érdeklődjék rádiókereskedöjénél
az uj árak iránt,

1 óráig hallgathatja a legkitűnőbb művészekét. 

........ 24 füléé 
napi részletre a

Telefongyár 
l+i csöves 
hálózati, hangszóróval egybeépített készülékét

második 
öngyíl-

diákfragédia ügyében minden 
szerint a vizsgálat szombaton 
miután teljesen tisztázódott a

A pénteki tornaórán, amely a végzetes ese
ményt megelőzte ugyanis az történt, hogy 
a kis Gosztonyi Andor, aki otthonfelejtette 
a tornacipőjét és tornanadrágját, —

egy más osztályból! diáknak a torna
teremben levő holmiját használta fel.

Miután ez az iskola szabályai szerint /e- 
gyelmi vétség, a tornatanár jelentette ezt a 
főigazgatónak,

aki azzal küldte haza a fiút, hogy más
nap küldje he az édesapját.

Ennél a beszélgetésnél azonban szóba sem 
került az, hogy a gyermeket kicsapták az in
tézetből, hiszen Gosztonyi' Andor jó tanuló 
volt, de meg tanárai azt is tudták róla, hogy 
annyira rendezett anyagi viszonyok között 
élnek, hogy a tanulótársától engedély nékül 
kölcsönvett, kis értékű tornafelszerelés el
tulajdonításától szó sem lehetett. Az édes
apjának tehát csak azt akarták megmon
dani, hegy szoktassa nagyobb rendre a flát. 
A kis diák viszont

annyira lelkére vette a szerinte tulszi- 
goru és méltatlan tanári intézkedést, 
amely az ő fantáziájában a kicsapással 
volt egyenértékű, hogy elsietett édes

anyja lakására,
ott magához vette az uriasszony 
férjének revolverét és elkövette az 
kossá got.

A halálos 
valószínűség 
befejeződött, 
tényállás és

Gosztonyi Emil dr.. a kis gimnazista 
édesapja sem kívánja annak folytatását.

A hozzátartozókat a tragédia annyira lesuj- 
lotta, hogy az utóbbi napok drámai gyor
sasággal pergő eseményei után el akarnak 
vonulni fájdalmukkal, nem akarják újra és 
újra a nyilvánosság elé vinni és napirenden 
tartani a drámát, hiszen sajnos, semmi nem 
tudja már feltámasztani a kis Gosztonyi 
Bandit...

Eltemették Kudelka Lilit
Három nappal ezelőtt ugyancsak 
diákok és tanárok jelenlétében zajlott 

le egy másik tragikus temetés 
az óbudai temetőben, ahol a kis Kudelka 
Lilit helyezték örök nyugalomra. A Horthy 
Miklós-uii leánykercskcdelmi egész tanári 
kara ott volt a temetésen, kivonult az inté
zet valamennyi növendéke és valóságos vi
rághegy boritolta a kislány koporsóját.

Miután a hozzátartozók véleménye sze
rint baleset történt,

a főkapitányság szigorú vizsgálatot In
dított Kudelka Lili halála ügyében.

Kihallgatták a Császárfürdő közelében tör
tént villamosgázolás valamennyi szemtanú
ját, a közeli helyiérdekű állomás alkalma
zottait és a szóbanforgó alkalommal a vona
ton tartózkodó utasokat és kétségtelenül 
megállapították, fogy

a kislány szántszándékkal ugrott a v Il
la moss onat elé.
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Dföt wsuajbandát fogott el 
a rendőrség

a KSuajoiia: orgazda KKal anyun osztozkodás 
közben fogták le

Szombaton délelőtt két üzleti tolvajbandát 
telt úflnlmallaitná u rendőrség, akik mór búza- 
mostibb időn keresztül sorozatos lopásokat kö
vetlek el.

Pár nappal ezelőtt Kammcr testvérek textil- 
gyárosok feljelentést teltek a főkapitányságon 
ismeretlen hitesek ellen, akik állandóan </»za- 
in ál jók a szentendrri-uti raktárban tévő áru
készleteket, A eég följelentése szerint, az utóbbi 
időben meglepődve tapasztalták, hogy a már 
szállifásra kerülő vászonvégekből állandóan 
hiányzik nyole-liz méter, ami a céget nagyon 
kellemetlenül érintette, mert állandóan legna
gyobb pontossággal teljesítette a megrendelése
ket s azelőtt tolta nem mutatkozott hiány a 
szállított árumennyiségben. Tekintve, hogy 
régi alkalmazottait nem akarta meghurcolni, 
arra kérte a rendőrséget, hogy a legdiszkrétebb 
nyomozást folytassák le n lopási ügyben. A fő
kapitányság. mint mór annyi más esetben, ez- 
iitial i»’ azt a módszert választotta a házi
szarkák leleplezésére, hogy

rgy detektívet, mint „uj alkalmazottat" 
állított bo a textugyár telepére.

A detektív napokon keresztül figyclto az al
kalmazottakat, miközben rájött arra, hogy 
bárom raktári munkás, Rázta Ferenc 27 esz
tendős volt gyári munkás, Kiss Lajos 24 éves 
napszámos, és Einsildcr Ferenc 25 éves al
kalmi munkások, akiket a cég nemrég könyő- 
rületböl felfogadott, mert mór hosszabb ideje 
Állás nélkül voltak, napi munkájuk befejezése 
után

belopództak a textllraktórba 
és onnan tíz tizenöt perc mulua törnek csak 
vissza. Miután a detektív Jó) tudta, hogy ab
ban nz időpontban, amikor ez a három ember 
megfordult a raktárban, már semmi dolguk 
nem lehetett ott. nyilvánvaló lelt, hogy ők kö
vetik cl a sorozatos lopásokat. Nőm akarta 
nyomban lefülelni őket, ellenben elhatározta, 
hogy nyomon követi a húrom embert a gyár
telepről való távozásuk utón és megfigyeli, 
hogy kikkel érintkeznek, mert biztosnak látja, 
hogy nem saját maguk értékesítik a lopott 
holmit, hanem orgazdának adják el azt. A hú
rom raktári munkás Óbudáról egy józsefvárosi 
kis vendéglőik! nwnt, ahol egy jólöltözött fia
talemberrel találkozott. Az egyik sarokban fog
laltak beivel s miután alaposan körülnéztek, 
nem figyeli-u őket valaki, kabátjuk alól

kisebb nagyobb vászon éa egyéb textilárut 
húzlak elő.

Színész és jazzkarmester véres 
afférja a székesfehérvári színház 

kiskapuja előtt
Poór Miklós színészt mellbessurfa egy jaísharmesfer 

a Sízenöipengős tartozás miatt

Székesfehérvár, november 1.
M Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Megdöbbentő esemény játszódott 
le vasárnap délelőtt Székesfehérvárott, a 
szinház kiskapuja előtt, ahol

rövid szóváltás után, egy Jazz-zenész 
leszúrta Poór Miklóst, az Alapy Nándor 
kaniaratársutatának Pesten Is jólismcrt 

hÖHszerelmesét.
A mentők a fiatal színészt súlyos sérülések
ké) szállították kórházba.

Elseje lévén, ma volt gázsifizetés a székes
fehérvári színháznál. Erre az aktusra a 
színészek közölt nemcsak Poór Miklós vá
rakozott. hanem a kiskapu elölt Gyalay 
József 33 éves jazz-zenész, a székesfehér

Nyílt levél!
A művimet pártoló művelt magyar értelmiség I 

az üzletein kirakatában kitüggcszlclt „őszinte 
vallomás" ssövegéből inár tudomást szerzet I 
arról, hogy a magyar képzőművészet népszerű- I 
epéiében A3 é\o fát jdbni itlnnul dolgozó üzlete
met IV32. év folyamén fölszámolom.

I. A magns holtbér.
II. A részlelllrlet flnannzIrozdaáhOB 

igénybevett tőke ttilmagas kamatai.
III. Ab éráról órára emelkedő adóter

hek arra n mrgu'yőrtidésre juttattak, hogy 
n trianoni Mngynrorsrdg as én viszony- 
Ingóban túlméretezett üzletemet cl nem 
bírja. A sora niegfosxtoll áltól, Illetve 
nem ud nekem módot arra, hogy müvé- 
azeltcrjcsztő miiukámat öregségemre foly- 
falhassam.

Eddig minden vállalkozásomban mögöttem 
állt ez én hűséges, megértő vevőkölönségem, a 
rraryar köztissn iselól osztály, A magyar érlel 
mieégnek ezt a minden szép iránt fogékony 
rétegét a legnagyobb lemondásra kényszeríti a 
legutóbb só -’iilíjjtott llzelésCBÖKkentés. Ez az 
tirsrág-srnná|ós érdeke',«cn történi kormány- 
n.tétkedés m-zad n a kegyelemdöfést as élt 33 
évi műn'.Ami fclé-dleii vAlln'a'omnak . Sn| 
<k)>, a mag »r értclmi.ég gerincét alkotó köz- 
a 1 linaru I t •' •• ' >*
gedl meg többé, hogy az eddigi arányban ál- 
dezranaa a muzui múvé-.ze.ne*

Ebből a halálosan szorongatott hehzeiböl 
óqv v*!ek szn’iodu'halnl. ha teli"* őszinteséggel 
feltárom az én hűséget vevő’ öiőnségemnek krj. 
tikos heh/etemet óz fejszámolásomat megelőzd, 
tehát

utolsó karácsonyi képvdsdrommaf
kspe»o|ztb.in olyan ajánlatot teszek a kép

A fiatalember egy táskába tette be a lopott 
holmit és nyomban ki is fizette a tolvajoknak 
a lopott holmiért járó pénzt. Alig hagyták el 
azonban n vendéglőt, a detektív igazolásra 
szólította fel mindhár;.,ukat, majd egv rendőr 

| segítségével előállította őket a főkapitány- 
ságra.

i Az orgazda Jóles: Lipót 20 éves piaci árus 
volt, aki dacára a három ember beismerő val
lomásának, azt a védekezést adta elő a főkapi
tányságon, hogy ö nem tudta, hogy lopott hol
mit vesz, azt hitte, hogy a húrom munkásember 
megszorult emberektől vásárolta a vászonárut. 
A rendőrségen nem fogadták el ezt a vallo
mást, Kórsát és két társát lopás miatt, a Te
leki-téri árust pedig orgazdaság cimén 

előzetes letartóztatásba helyezték 
és' útkisérlék az. ügyészség fogházába.

A másik üzleti tolvajokat, Pollák Hermann 
Bálvány utcai textilcégnél leplezte le a rend
őrség. A cég főnöke észrevette, hogy az utóbbi 
Időben nagyobb li/dny mutatkozik bizonyos 
anyagokban, holott senki sem vásárolt azok
ból. Az a gynnuja támadt, hogy valaki meg
dézsmálja árukészletét és éppen ezért a rend
őrséghez fordult. A főkapitányságon két detek
tívet bíztak meg a cég alkalmazottainak figye
lésével s n nyomozás szombaton eredménnyel 
Is végződött. Megállapították a rendőrség embe
rei, hogy a cég árukészletét Schmidt Károly 25 
éves

házlnzolga fosztogatja, 
aki már három esztendeje áll a cég alkalmazá
sában, szorgalmasan végezte teendőit és meg
bízható embernek tartották. Az üzlcliszolga üz
letnyitás, vagy a zárás Időpontjában követte 
el a lopásokat, még pedig ugy, hogy a raktár
helyiségből a. .

az udvarra nyíló inFlIékajtón hordta ki a 
lopott árukat, az udvaron felesége várako

zott rá,
egy bőröndbe telte a holmikat s feltűnés nél
kül kisteleit a kapun. A tolvaj házaspárt elő
állították a főkapitányságra, ahol töredelmes 
beismerő vallomást tettek és elmondották, hogy 
mór 1929 nyara óta követik cl a sorozatos lo
pásokat. A lopott holmiból egészen jól meg 
tudtak élni és abban reménykedtek, hogy a 
cég úgysem fog rájönni a lopásokra. Schmidt 
Károlyt és feleségét előzetes letartóztatásba he
lyezte a főkapitány és keresik, hogy volt-e or
gazdáink, akiknél értékesítették a lopott 
holmikat.

vári Arpád-élterem jazz-zenekardnok kar
mestere is, akinek

hosszabb idő óta 15 pengő követelése 
volt a színésztől.

Gyalay előadása szerint Poór elsejére Ígérte 
tartozása kifizetését, mikor azonban a szí
nész elhagyta a színházat és Gyalay eléje 
állott, — tartozása kiegyenlítése helyett 
kitérő választ adott. Szóváltás keletkezett 
közöttük, majd

tcttlcgességre került a sor.
Kölcsönösen inzultálták egymást, a színész 
fejbevágta ellenfelét, mire Gyalay zsebébe 
nyúlt,

kirántotta éles zsebkését és azt teljes 
erővel Poór Miklós mellébe döfte.

vásárló közönségnek amely példátlanul áll az 
egész világ kereskedelmében.

Készpénztlzetés ellenében Budapesten 10 pengő- 
ért. vidékre, utánvéttel 12 pengőért adok 4 darab 
csinosan és gondosan keretezett rézkarcot, szóval 
óban Üssicgért, amennyibe nekem a négy réa- 
kare keretezése és Üvegezése önköltségi, illetve 
beszerzési árban kerül. _ a

l'gyanesak a karácaenyt szent Ünnepekre való 
tekintettel több.záa darab atal- éa aquarell- 
teelinlkAJu teelnsényt bosofc készpénzért orga- 
Ionba Já. lUelvfat pengős egységárban, Ízlésesen 
keretezve.

A magasabb értékű képek árát meg se sza
bom hanem a helyzetemet mérlegelő régi ve
vőim Illetve közönségem méltányosságára bt 
sóin, bogv mennyiéit akarja gyűjteményein 
Cg> Ik vagv másik darabját magához váltani.

Rószlelfizctósre ts minden elfogadható 
Arat és feltételt akceptálunk.

Ilyen értelmű eljárásra utasítottam vidéki 
ügxnőkeimet és bizományosaimat Is.

Mivel vállalatomból szegényen, dt felemelt fő
vel úgy akar >k kivonulni, hogy aenki ember 
fiának egy fillérjével adósa ne maradjak, ez
úton kérem még tiszteit vevőimet, akik nálam 
a rétzicltlzelóM'e vásárolt képekért hátralékban 
vannak hogy heh retemre való tekintettel, hát
ralékukat a legrövidebb határidőn belül fizes
se’! bo.

A hátralékban nem lévő. Jobb módú barátaimat 
I és vevőimet pedig az embert humanizmus nevé

ben arra kérem, hogy akinek módjában AH, 
tartozásának ecv összegben való kifizetése állal 
siessen segítségemre!

HstaOas üdvözlettel 
SOLT M OSI MARTON,

a ..Sólymost Képszélén" tulajdonosa, 
Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 13.

Az ílM pfnfie a 7-ík O 8-lk borda körüli 
halóit be éa mély aebel ejtelt ■ MÍné.zen. 
akt bevánaiorRolt a színházba és

a színpadon dsszerodyott.
Innen szállították a menták a Szent György- 
kórházba.

Természetesen rendőri nyomozás indult 
meg az üggyel kapcsolatban és Árpád-szál
lóbeli lakásáról

előállították Gyalay Józsefet, akit hétfő 
reggelig őrizetbe vettek.

Hétfőn Gyalayt átadják az ügyészségnek. 
amely további sorsáról dönt — ekkorra 
már a kórház részletes orvosi jelentést ad

Újra gyengült a font árfolyama 
Az angol bank IS millió font adósságtörlesztése 

aranyrudakkal
London, október 31.

Az Angol Bank 508 sovereignt kapott és 
14,090.070 font értékű aranyrudat adott el 
u Féderül Keserve Bankkal és a Banque de 
France-al szemben ma esedékes adósság egy 
részének törlesztésére.

Ez .olt a legnagyobb arany- 
veszteség, amelyet a Bank 
of England eddig szenve

dett.
A Cityben általában megelégedést keltett 
ugyan az a tény, hogy a bank az 50 millió 
fontnyi adósságból 20 milliót azonnal ki 
fog fizetni, de némi aggodalmat keltett a 
bank aranykészletének jelentékeny csökke
nése, amely a tőzsdén az aranyszélii papírok 
és a font árfolyamának ujabb gyengülésében

Intimitások a zenebarát Mussoliniról
Beszélgetés a ma este Budapestnek bemutatkozó híres 

Quartetto di Roma tagjaival
A hires Quartetto di Roma ma, hétfőn 

este félkilenc órakor a Zeneművészeti Fő
iskola liamaratermében jelenik meg először 
a budapesti közönség előtt A kvartett tagjai: 
Zuccarini, Montelli, Perini és Silón Itáliá
ban rendkívül népszerűek. Minden hónapban 
kétszer adnak hangversenyt a római rádió 
stúdiójában, gyakran hangversenyeznek a 
királyi udvarban és —- Mussolini otthonáé
ban. Most Berlinből jöttek, ahol a Bechslein- 
teremben játszottak frenetikus sikerrel. A 
rokonszenves olasz művészeknél természete
sen elsősorban Mussolini hires zeneestélyei 
iránt érdeklődünk.

Zuccarini meséli:
— Edda Mussolini és Ciano gróf eskü

vője alkalmából minket ért az a kitüntetés, 
hogy a templomban, utána pedig a fogad
tatáson játszhattunk. A fényes fogadtatás 
végefelé a Duce diszkréten figyelmeztetett 
bennünket, hogy mj csak maradjunk. És

Felmentették Rákóczy Bélát, 
az ÉME volt igazgatóját 

izgatás! és sikkasztási bűnügyében
Érdekes bűnügyet tárgyalt szombaton a 

bbüntetőtörvényszék Schadl-tanácsa. A vádlott 
Rákóczy Béla, az Ébredő Magyarok Egyesüle
tének egykori igazgatója volt, akit az egyesü
let feljelentésére

Izgatással és ötrendbell sikkasztás vétségé
vel vádolt a királyi ügyészség.

A vádirat szerint, Rákóczy 1927 decemberében 
az ÉME székházában mintegy* 50—60 főnyi tö
meget arra izgatott, hogy Buday Dezsőt, az 
egyesület újonnan megválasztott elnökét, aki Öt
azonnali hatállyal elbocsátotta, 

támadják meg s verjék össze-vlssza, 
de rombolják le az egyesület telefonját is...._____________________ ______ _________ A
sikkasztásokat pedig — a vádirat szerint — ugy 
követte el Rákóczy, hogy az ÉME több vidéki 
szervezetétől kisebb összegeket vett fel, 5(h—60 
pengős tételekben és ezekkel nem számolt el, 1 

A szombati tárgyalásra mintegy 25 tanul 
idézett be a biróság és az ÉME valamennyi 
Ismert és kevésbé ismert funkcionáriusa ott 
volt a tárgyaláson. Az elnök elsőnek Rákóczy i 
Bélát hallgatta ki, aki kijelentette, hogy

nem érzi magát bűnösnek egyetlen vádpont
ban sem.

Rákóczy kihallgatása után a tanukra kerüli 
a sor. Elsőnek

Eckhardt Tibor orsxággyülésl képviselő tett 
vallomást,

aki elmondotta, hoRy amikor ő volt az egyesü
let elnöke, Rákóczy a legkorreklebben műkö
dött, soha semmiféle sikkasztást el nem köve
telt. A következő tanú Budnváry László, aki 
ugyancsak kijelenti, hogy Rákőety sikkasztásai
ról nem tud. Zsabka Kálmán, Gyallag Mihály 
és több más tanú állt ezután a biróság elé s 
valamennyi Rákóczy mellett telt tanúságot, csu
pán egy tanú. Sátor András állította azt, hogy 
Rákóczy annakidején

fokosokat osztogatott ki liOzöltük 
azzal, hogy rontsnnnk rá Buday híveire és „fel

órvMg-mh’ti legclóiiyö-e^ 
ben bee. érezhetők tere ette's 

Finnes zártaién 
VII. K.roly-kftru. II. ,0.

rCKINTH MSO VfllOM b£la 
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VJ<f4<rr« /«, utánvéttel 

„zanittt" aaissy
a súlyosan sérült színész álla pólóról. Az in
cidens különben a szinház repertoárjában 

Is változást okozott — mert Poór Miklósnak 
vasárnap este főszerepet kellett volna ját
szania.

jut kifejezésre.
London, október 31.

Amerikai bankkörökben kellemes megl* 
petést kelteit az Angol Banknak az az el. 
határozása, hogy u jelenlegi nehézség elle
nére visszafizeti n Federal Reserve Bankkal 
és a Banque de Francé -al szemben fennálló 
tartozása egy részét, holott a Wallstreet azt 
várta,

hogy a font sterling lényegesebb árfo- 
lyamjavuiása előtt az Angol Bank nem 

fizet törlesztést..
Newyorkban hangoztatják, hogy az* Angol 
Banknak a visszafizetendő összeg újból bár
mikor rendelkezésére áll. Általában az a né. 
zet, hogy ez a törlesztés javítani fogja a font 
árfolyamát ugy Newyorkban, mint Párisban,

amikor már mindenki távozott és vele együtt 
ötösben maradtunk,

neki kellett játszanunk.
Mondani sem kell, hogy nagy lelkesedéssel 
tettünk eleget óhajának. A Duce el volt 
ragadtatva... Nem sokkal ezután történt, 
hogy a Duce mind a négyünket lovagi cim- 
mcl tüntetett ki.

—- Mussolini — folytatta Zuccarini — 
lelkes zenebarát. Szabad óráiban, helyeseb
ben: perceiben hegedülni szokott. Egészen 
jól játszik.

Zuccarini elmondja még, hogy nagy ter
vekkel foglalkoznak. Rómában

ők fogják először előadni Kodály má
sodik kvartettjét 

és az ő interpretálásukban fog felcsendülni 
a régi klasszikus olasz kamarazene nagy 
mesterének, Vivaldinak a kvartettje, amely, 
nck kéziratát nemrég adták 

a kezekkel" kiáltással, dobálják ki őket «l 
egyesület ablakán

Most mulatságos Jelenet következett. Richter 
Jánost, a következő tanút, megkérdezte az fb 
nők: nondotta-e Rákóczy, hogy „fel a kezek
kel" és utasitotta-e őket erőszakosságra?

Amikor nx elnök kiejti a két szót: •
kezekkel", Richter felkapja kezelt, a tár

gyalóterem óriási derültsége közben.
Több más tanú kihallgatása után, a bíróság F 
kóczy Bélát valamennyi vádpont alól

felmentette,
azzal a megokolással, hogy nincsen bizonyíték 
aira, hogy elkövette volna azokat a bűncselek
ményeket, amelyekkel az ügyészség vádolta. A 
felmentő ítélet ellen nz ügyész fellebbezett.

Egyniriteuesaszirolííöus
tesz önnek fényes ajánlatot!

INGYEN 
kíván küldeni önnek • "WI 
számú kőszönőn al 
érdeklő különösen fonios »öüí 

ménveket.

S'."".í%riw<^32

siii'ub.i,. -- ---------

vallon lű csillag alatt szaiatett-a? 
A hírneves sstlrolőgtis, akinek ?KF®,d*l*LeiI!’rn,kö»»önó- 
és tanAcsii s világ minden iészéből » Mk*«r » 
Irat egéss irsdalót hivlák elő. íogia Onnek.
címéi é* születési adatait közli, a P|.l?A,’"k .Íztrológisí 
Szere alapján az ön életének és •.flnécs«kst
gnalizisét küldeni, amely emelteit nemesik mefr
Aj útbaigazításokat is tartalmas, mcl^k A, j
lepelénél, hanem lelkesedését Is ,dJSo|- á«á»
személvos tanácsai hatalmat adnak.
szerencsés Irén.vbe véliasiesse •J,hr»'}* .£„■ i„“rológue- 
bői írje: Hőviden ÖM«íí’»l°l»’-J’nríl’ Tátóntanul'n*'"? 
rőt csak ezekst Írhatom: „As ön hn[””;X,n|niuldá. 
exakt tudományos alapokon *P(Q1- •,*p"tma M *"'.*1 
tsenfallids, mély tudás és “kiletes uralma e^s^ 
fölött, levi Onf elsőosztábu astlrolőglIMé - .V|fI(tdnák, 
érdekében, anélköl, hogy «ek egy porért •• 
.tonna) rendelje meg Krnst <>•*•' 0 »t
Wien, Hl.. IJntere Vlsduktgasaa ingyen prospektusét, kösólve pontos elmét 
•dsiéd.
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Mlllamos és mm Karamüoila 
uipssten htt sebesülttel 

a villamos, az autóbusz
Szombaton és vasárnap tömeges közlekedési 

baleset történt a fővárosban és a főváros kör
nyékén. A baleseteknek egy halottja, több sú
lyos és könnyebb serültje van.

Szombatra virradó éjszaka Rákospalotán a 
Körvasútsor 34. számú hát előtt a remízbe 
igyekvő

Bp. 11—178. rendszáma autóbusz elütötte 
Szász István 29 éves szerelőt,

aki a Bp. 82—890. rendszámú motorkerékpáron 
haladt az úttesten. A szerelő oly szerencsétle
nül esett le gépéről, hogy az autóbusz kerekei 
alá került. Koponyaalapi törést, súlyos belső 
vérzést szenvedett és mire u kispesti mentők a 
helyszínre érkeztek.

belehalt sérüléseibe.
Kihallgatták az autóbusz sofőrjét, valamint 
több szemtanút, akik egybehangzóan vallották, 
hogy

a halálos gázolást Szász elővigyázatlansága 
Idézte elő.

Pestszentlőrincen az üllői-ut és Garay-utca 
kereszteződésénél

Dobner Vilmos 28 éves kereskedő
kerékpárjával nekiment egy utszéll villany
oszlopnak. Agyrázkódást, azonkívül több súlyos 
sérülést szenvedett. Súlyos állapotban szállí
tották a Szent István-kórházba.

Újpesten az Erzsébet-utca és ösz-utca sarkán 
a C-jelzésü villamos, amelyet Benedek András 
38 éves villamoskocsivezetö vezetett,

összeütközött egy személyautóval, 
amelyet Györgye Ferenc 28 éves gépkocsivezető 
vezetett. Az összeütközés következtében

az autó fölborult,
n sofőr kizuhant az úttestre mig a bentülők 
valamennyién megsérültek. Az újpesti mentők 
két autóval vonultak ki a karamból színhelyére 
és

hét sebesültet kötöztek be.
A legsúlyosabban sérült meg Györgye Ferenc 
gépkocsivezető, aki a fején sebesült meg, azon
kívül kisebb agyrázkódást szenvedett. Az autó 
utasai közül Bagdi Lajos 35 éves újpesti kő
művesmester és Gonda Rezső cigányzenész 
szenvedtek súlyosabb sérüléseket. Mindhár
mukat a gróf Károlyi-kórházba szállították. 
Pataki Kálmán 37 éves kőművesmester, Domon
kos Ottó és Kákái János építészmestereket, va
lamint Berta János lakatost, akik a betört üveg
szilánkoktól könnyebb sérüléseket szenvedtek, 
kötözés után a helyszínen hagyták. A rendőr
ség megindította a vizsgálatot annak megái- 
lapitásárh, hogy a villamos és autókarambólért 
kit terhel a felelősség.

Bestiális kegyetlenséggel meg
gyilkolta leánynövendékét 

egy gimnáziumi tanár 
Tőrrel leszúrta a leányt, majd öngyilkos lett

Kiél, november 1.
f.4 Hétfői Napló tudósító jótól.) Borzalmas 

gyilkosság történt Kiéiben tegnap este. A 
helyi leánygimnázium Berthold . nevű 30 
éves fizikatanára, bestiális kegyetlenséggel

meggyilkolta^ egyik leánynövendékét, a 
18 éves Use Kasparekct,

<a leány szüleinek lakásán.
A tanár, amig a leány szülei nem tartóz

kodtak odahaza, meglátogatta növendékét, 
hogy azonban a gyilkosságot mi előzte meg 
és milyen körülmények között történt, senki 
sem tudja. A leányt óriási vértócsa közepén

Eltűnt a Csepel Dunahajózásí- 
társaság vezérigazgatója - a vállalat 

két hajójával együtt
Különös bonyodalmak támadtak egy 

újonnan alakult hajóstársaság körül s most 
a rendőrséget és a törvényszéket is foglal
koztatják már a hojóslársaság ügyei.

Ez év tavaszán alakult meg

CSILLÁR LAMPART-CSILLÁR LAMPART-CSILLZR

csillár
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Erimbe! küldi lil 
Vörösmarty tér 1
Ger, clyu. 27
Ali •. :lnos <>AzUzölény éa 
\ II UUlOKSÚgl L.t
•lózaet körút 38 - Váci u. 27—2© 
Barta éa Társa
l’o.lman czi-y u.Iti-IUkúcai út 30 
lounaruenö

Vilmot»cg<u.zt.r át 60 - Király a. 24 
Ed Inger Artúr éa iára*
Petőfi Sándor u. 5
Engel Károly Vörösmarty o. 16 
Magyar bdzizzóKny Hu 
Viluioa császár utS
ltj. btern Sándor
Lipót körút 20 ia 
minden komo y caH'tr-Ozlelben5

fc M AGYAR___________________
< FÉM- ts LAMPAARUGYAR RT. £ 
JyniSD-löYdHVl WlWdKYl MJTIISO

Skotulják Magda hatéves kis leányt,
aki Telep-utca 16. számú házban lakik, a telep
utcai iskola elölt a Bp. 37—855. rendszámú 
autó elütötte. A kisleányt a mentők a Mada
rász-utcai kórházba szállították.

A Kőbányai-uti vámnál
a zó-os jelzésű villamos beleszaladt az 
előtte haladó 75-ös jelzésű villamoskocsiba.

Az összeütközés következtében mindkét villa
mos ablakai betörtek és az utasok közül töb
ben megsérültek. Három sérültet, Nagy Albert 
pintérsegédet, aki a balkarján és a homlokán 
sérült, Gerber Alajos gépkocsivezetőt, aki a bal 
arcán és Kiszler István borbélyt, aki ugyancsak 
az arcán szenvedett sérüléseket, kötözés után n 
Szent István-kórházba szállították, mig a többi 
sérültet, akinek állapota könnyebb volt, hely
színen hagyták a mentők.

A 20-os jelzésű villamos vezetőjét, Kacsmarik 
István villamo'skocsivezetőt kihallgatta a rend
őrség. A villamoskocsivezető

azzal védekezett, hogy ő szabályszerűen 
hajtotta a kocsit,

a vámnál a szokott sebességgel vette a fordu
latot és igy a baleset rajta kívül álló okokból 
következett be.

Kacsmarikot kihallgatása után elbocsátották 
a rendörségöl, azonban a vizsgáin tovább folyik 
annak tisztázására, hogy tulajdonképpen kit 
terhel felelősség.

A Széna-téren 51 -es jelzésű villamos 
eütötte Pintér János 46 esztendős napszá

most,
akit a mentők az Uj Szent Jónos-kórházba 
szállítottak. A rendőri vizsgálat megállapítása 
szerint Pintér vigyázatlanul haladt át az ut 
testen, a villamoskocsivezetö az utolsó pillanat
ban vette észre, fékezett, azonban mér nem 
tudta elhárítani a szerencsétlenséget.

Rákospalotán a Deák-utca és Szentmihályi 
utca keresztezésénél

a B. 20—203. rendszámú teherkocsi össze
ütközött a B. 41—496. rendszámú motor

kerékpárral.
A motorkerékpárt Széli László 24 éves géplaka
tos vezette, mig a hátsó ülésen Balázs Zoltán 
48 éves MÁV. nyugdíjas tisztviselő foglalt he
lyet. Az összeütközés következtében a motor 
kerékpár utasai lezuhantak az úttestre s 

mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek.
Széli László jobb lóba bokában eltörött, azon 
kivül agyrázkódást is szenvedett. Balázs fején 
szenvedett sérüléseket. Mindkettőjüket a gróf 
Károlyi-kórházba szállították. A teherkocsi ve
zetője, Páncél Ferenc 29 éves gépkocsivezető 
ellen a rendőrség megindította az eljárást.

a szomszéd lakás ajtaja előtt találták, 
testét rengeteg késszurás éktelenitette el.

Mire rátaláltak, már halott volt. Mikor saját 
lakásukba akarták a szerencsétlen leány 
holttestét átvinni, annak ajtaja zárva volt. 
Az ajtót betörték és

a konyha kövén ott találták a tanár 
holttestét, aki ugyanazzal a tőrrel, 
amellyel a gyilkosságot elkövette, mind

két karján felvágta az ereket.
A két áldozatot követelő drámának minden 
valószínűség szerint szerelmi háttere van.

a Csepel Dunahajózásl Társaság 
s miután a szükséges engedélyt megszerezte, 
működni kezdett: személyjáratokat indított 
Csepel környékén és teheráruforgalmat bo
nyolított le egészén az Aldunáig.

Nagy sereg alkalmazott állott a hajós
társaság szolgálatában

s az alkalmazottak egy ideig rendesen kap
ták a fizetésüket, később azonban egyre na
gyobb zavarok támadtuk a fizetések kiuta
lása körül, mig végül is hónapok teltek el 

anélkül, hogy hozzájuthattak volna 
egyetlen fillérhez járandóságukból.

De voltak olyan tisztviselői is a vállalatnak, 
akik kisebb-nagyobb összegű kölcsönöket 
folyósítottak a hajóstársaság részére s ezt 
sem kapták vissza

Az elkeseredett alkalmazottak ekkor 
Pusich János vezérigazgatóhoz akartak for
dulni, ekkor azonban kiderült, hogy

Pusich eltűnt Budapestről és magával 
vitte a vállalat két hajóját Is, 

amelyeket annakidején ő bocsátott a társa
ság rendelkezésére. Pusich állítólag Belgrád
iján tartózkodik s egyelőre nem kíván visz- 
szatérni Budapestre. Az alkalmazottaknak 
ilyenformán már csak egy komoly biztosíték

Duplahurkos Boucle-szőnyeg 300X200 33.-
Ugyanaz 350X250 P BO.-

Valödl l-a Bonch-színyeg »»x» - r 43.-
Ugyanaz 350X250 P 72.-

tónriiaször l-a lioucls-szönyeu 300X200 66.-
98.-

Ugyanaz 850X250 P 1OO.-, 400X300 P 140.-

Gyapju Axminsíer-szöiiyen 800X200.. P
Ugyanaz 850X 250 P ISO.- 400X300 P 2OO.-

Pilis eWdlöszönyeg
gyönyörű mintákban ..............P

Nylro.t ájjyelöszönycg.................,
Ugyanaz 9oX180 összekötőben P ÍO.

Pliis rojtos agyelöszínyeg
Ugyanaz összekötőben P 13.50

_ p

70.-
3-70
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Az összes raktáron lévő szőnyegek, függönyök, térítők, takarók, ágyelő-, össze
kötő- és futószőnyegek, fürdőszoba-gyékények, paplanok és az összes cikkek 
elképzolhetetten olcsó árban árusittitnak 

araniem Testmii SS
maradt követeléseik fedezésére: a társaság 
harmadik hajója, amelyre most dr. Kiszcly 
Alajos ügyvéd utján

bűnügyi zárlat foganatosítását kérték. 
Ezenkívül az alkalmazottak egymásután 
tették

a bűnvádi feljelentéseket Ismeretlen 
tettesek ellen, 

akiket csalással és sikkasztással vádolnak 
elveszett pénzeik mialt. összesen nyolc ilyen

Furfangos triiddel fosztottad di 
egy indasszáns-bandsxolgát Berlinben

Kátránnyal Kentél} be a pínsbesxedö Kabátját, 
Kőiben eltserélléK a tásKáját

Berlin, 1931. nov. 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Különös, agyafúrt trükk segítsé
gével fosztották ki szombaton egy berlini 
bank inkasszáns szolgáját. A kifosztott alkal
mazott több évtized óta szolgál már egy 
előkelő berlini magánbankban. Szombaton 
azt az utasítást kapta, hogy menjen cl a 
Keichsbankbá' és ott

végjén fel 6900 márkát készpénzben, 
ezenkívül pedig vegyen át egy 15.000 

márkás csekket.
A bankszolga az utasításnak eleget is tett, 
a pénzt és a csekket átvette, gondosan tás
kájába helyezte és indult tovább, hogy 
ugyancsak megbízásból, fizetéseket eszkö
zöljön. Nem vette észre, hogy a Reichsbank 
helyiségében, ott ólálkodó, gyanús külsejű

Letartóztatták egy ügyvéd
jelölt bélyeghamisitó bandáját 

TrafikosIlii, gazdász és Ügyvédjeiét 
bU tiszti vetkezető

Vasárnap délben n főkapitányságon előze
tes letartóztatásba helyezték egy bélyegha
misitó banda három tagját, akiket napokig 
tartó nyomozás után kerített kézre a rend
őrség.

A pénzügyigazgatóság a minap feljelentést 
tett a főkapitányságon és a feljelentésben 
előadta, hogy egy trafikosnö

lemosott bélyegekkel ellátott váltót 
hozott forgalomba. Megindult a nyomozás 
és a detektívek rövidesen tisztázták mi tör
tént.

A rendőrség megállapítása szerint
dr. Rónai József ügyvédjelölt, ny. Máv 

titkár
a főszereplője az ügynek. Rónai összekötte
tésben állt

Seriéi Lajos gazdássza) 
és eladott neki néhányezer pengő névértékű 
használt okmánybélyeget, amelyet iratokról 
szedtek le. Serlei a bélyegeken látható pecsé
teket vegyi utón eltávolította és a lemosott 
bélyegek azután

Juhász Róbertné Erzsébet-térl traflkos- 
néhoz

Duplahurkos Boucle ro|tos ajjyelö P 2 
SpdrgatutO kitönő minőség, 65 cm. széles P 1 

Ugyanaz 90 cm. ezélesben P 1.78
Selyemfényű nmeit pamla^áivctő P 47.- 
Selyemfényű moketl asztaUerltG.. ? 25.- 
KarűkUII-a gyapjú pamlagötvető . P 42*- 
Caramanle rojtos pamlagdívatö.
Gyapjutakarö elsőrangú, 300X150 ......

Szővelgarnllura 2 ágy-, 1 asztalterítő P 22.
l-a gobelin.. P 33.- l-a szatén.. P 36..

, 14.. 
p 16.

I feljelentés van már a rendőrség előtt.
A hajóstársaság pedig azzal próbálkozik 

| a helyzetén könnyíteni, hogy most

a kényszcregyfsségl eljárás megindítá
sát Is kérte

maga ellen s kérvényéről a napokban hátáé 
roz a törvényszék.

Ilyen viharos és mozgalmas események 
történtek a legújabb pesti bnjóstársaság alig 
néhányhónapos működése alatt.

fiatalemberek megfigyelték és nyomon kö
vették. Alig lépett be ezután a bankszolga 
egy markgrafenstrassei nagykereskedésbe, 
hogy ott egy számlát kifizessen, mikor 

hirtelen mellette termett egy udvarias 
fiatalember, aki arra figyelmeztette, 

hogy a kabátja — piszkos.
A hapkszolga meglepetten. lát la,„hogv felső
kabátját valaki tényleg kátránnyal bekente. 
Egy pillanatra letette hát az aktatáskát és 
levetette kabátját, hogy nzt megtisztítsa. 
Igen rövid idő alatt végzett kabátja tiszto
gatásával, de mikor fizetni akart, meglepet
ten vette észre, hegy

táskáját közben egy teljesen hasonló
val cserélték ki

A tettesek, közöltük nz „udvarias” fiatal
emberrel, nyomtalanul eltünlek.

kerültek.
A bélyegeket üres váltóürlapokra ragasz

tották. a váltókat pedig kiállították, azután 
felülbélyegeztették. I)e nem elégedtek meg 
ezzel, hanem

szándékosan hibásan állították ki a 
váltót

és elmentek az 5. számú postahivatalhoz, 
amely a tévesen kiállított váltókat szokta ki* 
cserélni. Itt ezután

átcserélték
a váltókat valódi, érvényes bélyeggel ellátott 
űrlapokra és most már ez került forga
lomba.

A detektívek mindhármukat
előállították

a' főkapitányságra. Rónai József dr. — aki 
különben fel van függesztve — azt állítja, 
hogy nem hamisított. A szóbanforgó váltó* 
kát kölcsön fedezete fejében kapta egy ügy
felétől. Juhász Róbertné is jóhiszeműségével 
védekezik. Sarlai Lajos lakásán azonban 

megtalálták a bélyeglemosáshoz szüksé
ges szerszámokat.
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Álarcos raölöH gyllRos támadása 
egy hamburgi fogadd rodában 

Agyonlőttek a tulajdonost, mert nem adta at a púnztírt
Hamburg, 1031. nov. 1.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Csak néhány napja történt, hogy 
egy hamburgi fogadóirodában, a Wcckt- 
strasnen revolvere* rablótámadást kíséreltek 
meg ólarcos banditák — azonban ez tragi- 
kusabh eredménnyel nem járt, mert a ló
versenyek lefutásának idején összegyűlt 
publikum

ártalmatlanná tette a támadókat.
Ma azonban egy clbeslraxsei fogadóirodában 

gyilkossággal végződött egy álarcos 
rablótámadás.

Hat álarcos, óllig felfegyverkezett ember, 
revolverét lövésre tartva, leple cl a fogadó
iroda helyiségeit és annak tulajdonosát

Súlyos autobuszkatasztrófa 
Szegeden

Fának rohant és árokba fordult az autóbusz
Szeged, november 1.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefon
jelentése.) Vasárnap este félnyolc óra tájban 
súlyos baleset érte a szegedi városi autó
buszüzem egyik autóbuszát, amely Szeged 
és Kiskunmajsa között közlekedik. Este 7 
óra felé indult el Kiskunmaisáról rendes 
menetrend szerint n szegedi autóbusz, 
amelyben 12 utas foglalt helyet.

Amint az utón az úgynevezett forráskút
hoz értek, a sofőr észrevette, hogy a volán
nal valami baj vi>n. Mielőtt azonban meg
állíthatta volna az autóbuszt, a volán egyik 
csavarja eltörött és

az autóbusz, amely teljes sebességgel 
robogott, Irányt vesztve neklrohant az 

egyik utszéll eperfának.

Megölte a szerelem a Bem-utcai 
kaméliás hölgyet 

öngyilkos lett egy rosszhirü ház lakója, mert remény
telenül szeretett egy tértit

I . Tegnap reggel mentőautó állt meg a Bem- [ bán 
utca 10. számú ház előtt. A mentőorvos és | regénytéma

4 két ápoló besiettek a házba s néhány perc húzódik meg: a kaméliás hölgy tragédiája, 
múlva " ......................... .........................

egy sápadt arcú nőt emeltek a hord
ágyon nz aulába.

Berger Malvin 
rendőri felügyelet alatt álló 
mentők a Rókus-kórházba. aki

lugkőo'dattal
magát. Szomorú, de

öngyilkossági kísérlet
megmérgezte 
rendőri hir; 
dallal

A szimpla

harminchat
nőt

esztendős 
vitték a

szimpla 
lugkőol-

öngyilkossági hir mögött ozon-

Holnap dönt a vádtanács Toldy Zoltán 
biró megvesztegetési bűnügyében

Emlékezetes nz a nagy port fölvert bűn- I 
ügy, amely közvetlenül Nagy István dr. tör
vényszéki biró letartóztatása illán pattant 
ki. Ekkor történt, hogy különböző vádak 
alapján

eljárás indult dr. Toldy Zoltán törvény
széki bíró ellen Is,

aki miként Nngy István, ugyancsak kény- 
azeregyességi ügyeket tárgyait a budapesti i 
törvényszéken. Toldyva! együtt dr. Berger I 
István ügyvéd, Bozóky Aladár végrehajtási 1 
becsüs és dr. Beeső Lajos ügyvéd ellen Is 
megindult a vizsgálat.

Az ügyészség

hónapokon keresztül folytatott nyomo
zást

ebben a szövevényes ügyben. Számos ki
hallgatást foganatosított, ómig elkészült a 
hatalmas terjedelmű vádirattal. A vádirat 
ellen dr. Toldy Zoltán és társai kifogást 
adtak be és igy került szombaton a bün
tető törvényszék vádtanácsa elé a bűnügy. 
Toldy biró és társai, akik ellen

megvesztegetés a vád,
I valamennyien resztvettek o vádtanácsi tár
gyaláson. A vádtanács zárt ajtók mögött, 

I szombaton délután 2 óráig tárgyalt, ma 
hétfőn folytatja a tárgyalást és határozatát 

I holnap, kedden délben fogja kihirdetni.

Izgalmas hajsza után elfogtak 
egy lopott autót

Spinner 
föknpi-

A vasárnapra virradó éjszaka 
Imre gépkocsivezető bejelentette a 
tányságon, hogy Bcnz-Mercedes gyártmányú 
kocsiját, amelyen Rassay Károly országgyű
lési képviselőt vitte,

ellopták a Fórum mozgóképszínház 
elől.

míg ö az előadást nézte odabenn. A rendőr-
ség azonnal megindította a nyomozást. Az (menekülő autót, 
összes rendőrőrszobáknak megtclcfonálták

VII.. AUÉNA-UT 84
A » o n g o r A n A 1:

S4SS XKOS 4> SZÁNTÓ MIHÁLY 
REGGELIG NYITVA.

a pénztár átadására szólította fel.
A rablók tudták, hogy délelőtt a fogadó
iroda nagy forgalmat bonyolított le, úgy
hogy a tulajdonosnál nagyösszegü pénznek 
kell lennie. Amikor a fogadóiroda-tulajdo
nos vonakodott a rablók felszólításának en
gedelmeskedni

eldördültek a fegyverek és a szeren
csétlen 51 éves ember holtan rogyott 

össze.
A lövések zajára járókelők rohantak be az 
üzletbe és a hat támadó közül négyet sike
rült is ártalmatlanná tenni, —

kettő azonban kereket oldott.
A rendőrség óriási apparátussal nyomoz a 
revolveros banditák után.

hevesAz összeütközés az eperfával olyan 
volt, hogy a kocsi felső része levált a ten
gelyről és amig a tengely, amelyen csak a 

’ick maradtak, felszökött a fa koroná
jáig,

az autóbusz felső része lezuhant az 
árokba.

A benne ülő utasok kirepültek a kocsiból 
és összetört tagokkal hevertek az árokban. 
Dr. Balogh Béláné szegedi ügyvéd felesége 
és Ácsai István kinkunmajsai kocsifényezö- 
mester

életveszélyes sérüléseket szenvedtek, 
mig a kocsi öt másik utasa jelentéktelenebb 
sérüléssel kerültek kórházba.

A szegedi rendőrség megindította a vizs
gálatot, hogy vájjon a szerencsétlenségért 
nem-e felelős valaki.

regénytéma

Berger Malvint, mikor magához tért, ki
hallgatták. A rosszhirü ház lakója 
mondotta el, hogy

szerelmes egy fiatalemberbe,
de az ö életmódja olyan, hogy nem

sírva

de az ö életmódja olyan, hogy nem lehet 
' nck egymásé. Ez keserítette el annyira, hogy 

halálra szánta magát.
A kórházban ápolás alá vették.

segíteni azonban nem lehetett rajta
s a Bem-utcai kaméliás hölgy ma éjszaka 
meghalt a kórházi ágyon

az ellopott gépkocsi számát.
A nyomozás már vasárnap délelőtt ered

ményre vezetett.
A Thököly-ut és BarOM-tér sarkán álló 
rendőr észrevette az autót. Megállást intett, 
a sofőr azonban megállás nélkül tovább szá
guldott. A rendőr ekkor egy arra haladó 
taxit állított meg és azzal vette üldözőbe a

I 5,0 taamAlléh
"rldlvat- én tehérnemüOzletem

rak melleti

kiárusítom
Áo» Dozaö

Vilmos ciáaxAr-ut 12. AndrAasy-uual uemben

A Benz-Mereedes szédítő Iramban szá
guldott végig a Thököly-uton

Zugló irányában. A rendőr taxijához most 
más autók is csatlakoztak. Végül

egész autóraj üldözte
o menekülő Benz-Mercedest. Hosszas hajsza 
után sikerült végül megállásra kényszerítem 
a lopott autót.

A sofőrt előállították a főkapitányságon, 
ahol megállapították, hogy Skoda Károly 21 
éves autószerelővel azonos. A rendőrségen 
tett vallomásában előadta, hogy

ellenállhatatlan vágyat érez az autó
vezetés után

és azért lopta el az elegáns autót. Egész

A Tábla felmentette a Budapesti 
Fekete Kér vádlottjait

„Az írásszakértői véleményt nem lehet döntő bizonyítéknak 
tekinteni"

Érdekes büntetőügyben hozott ítéletet a bu- 1 
dapestl királyi tábla, amely elé két fiatalkorú 
vádlott került egy különös ügyből kifolyólag.

A múlt év végén történt, hogy Papp Viktor 
magántisztviselő hazatérve Légszcsz-utcai laká
sára.

az ajtajára felszegezve egy notcszlapot 
talált, 

amelyre kezdetleges gyerekes betűkkel fogya
tékos helyesírással a következők voltak Írva1

„Ebben a házban lakik két munkanélküli 
fiatalember (itt a levélben két név következett) 
akik uj életet akarnak kezdeni. Ezért küldjön 
nekik azonnal ötszáz pengőt, különben nagy 
baj fogja érni.

Budapesti Fekete Kéz!
A tisztviselő nem törődött a levéllel, még 

csak azt sem tartotta szükségesnek, hogy az 
ostoba tréfának vélt levéllel a rendőrséghez for
duljon.

Másnap azonban 
újabb cédula lógott 

az ajtón:
„Azonnal küldje cl az ötszáz pengőt, külön

ben elvisszük a kis fiát és az nem marad élve. 
Budapesti Fekete Kéz".

Mivel most már Papp Viktor 
az ötéves kisfiát látta veszélyeztetve, 

feljelentést tett a rendőrségen, amely nyomban

Két pesti gymnazista ki akart szökni 
az idegenlégióba

Amerikai párbaj ürügye alatt tűntek el hazulról
Három nappal ezelőtt egy ismert fővárosi 

orvos jelent me.g a főkapitányság eltűnési osz
tályán és 15 esztendős gimnazista fia rejtélyes 
eltűnését, jelentette be.

Dr. P. L. izgatott hangon adta elő, hogy Tibor 
fia, nki nz egyik budai gimnázium növendéke, 
az utóbbi napokban feltűnően lehangolt volt, 
de hosszas faggatás után sem adott magyará
zatot kedélyváltozásának oka felöl.

— Nem mondhatok semmit — felelte szülei 
kérdésére, hiszen úgyis

megfognak tudni pár nap múlva mindent.
A titokzatos kijelentés egy cseppet sem volt 

megnyugtató az orvos-házaspár számára és 
teljesen lesújtotta őket, amikor fiuk húrom 
nappnl ezelőtt eltávozott Fő-utcai lakásukról, 
egy levél hátrahagyásával.

A levél az apának volt címezve és abban a 
következő sorok állak:

Kedves szüleimi
Bocsássanak meg, hogy bánatot szerzek 

maguknak, de nem élhetek tovább. A fe
kete golyót húztam, meg kell halnom.

Szerető fiuk: Tibor.
Az orvos a levelet is beszolgáltatta a rendőr

ségen és a Icgszélesebbkörü nyomozást kérte.
A főkapitányság respektálta a kétségbeesett 

apa kérését és soronkiviil több detektívet bíz
tuk meg a rejtélyes ügy kibogozásával.

A detektivek első útja a kis diák barótaihoz 
vezetett. Az első érdekes nyomot a gimnazista 
egyik barátjától kapták. Kiderült ugyanis, hogy

P. Tiborral együtt eltűnt osztálytársa W. 
Ferenc is.

■’ki már harmadszor ment el hazulról és állan
dóan kalnndos tervekkel foglalkozott. Afrikai 
utazásról, idegenlégióról álmodozott társai előtt 
és a rendőrségi emherek arra következtettek, 
hogy a két diák eltűnése között összefüggés 
van. Távirati- és telefonértesítést küldtek a ha- 
tóróllomósok rendőri kirendeltségeinek, kö
zölve a két diák pontos szcmélyleirását és kér
ve, hogy tartóztassák fel őket, ha jelentkezné
nek.

Tegnap délután az osztrák határnál, Hegyes
halomnál

felismerték a kis szökevényeket 
és egy detektív kíséretében Budapestre hozták 
őket. Leírhatatlan volt az öröm, amely a szü
lőket érte, amikor közölték velük, hogy fiuk 
éleiben van és nincs semmi baja, a főkapitány

Pertrix gyártmányú anúdteiepe
mellett hasznAljon sajAt érdekében

Varta gyártmányú 
fiitSaccumolútort

Árnál 26 -kai otcsáDb szerezhet bo 
uj Varta-tütőtelepet

hordfotfóval ellátott keményfaraekrtiny- 
ben rAalókerenkedtlfénél. hu tgénybe vesd 

a Varia tUtötelep-cscrefol.vamatot

Mégis ml vagyunk a legolcsóbbak!

3 kg. dupla grlzes liszt OGtmer
4 kg. Idái leneröaö ... gsimer 
3kg.sargakorsd— aeiiiier 
BeoMsieiem-tfi

Kérjen Árjegyzéket!

éjszakán át száguldozott vele s a Svábhegy
ről jött le, mikor elfogták.

Skodát beismerő vallomása után a fő
kapitányságon őrizetbe vették.

megindította az eljárást. Természetesen első
sor rn a levélben megnevezett fiatalembereket 
vették gyanúba, akik csakugyan abban a ház
ban laknak. Mindketten

tagadták azonban, hogy a levelekhez bár
minemű közük Ls lenne.

Iráspróbát is vettek tőlük és az Írásszakértők 
megállapították, hogy a levelek kézírása teljesen 
azonos az $gylk gyanúba vett fiatalkorú írásá
val.

így került az ügy a törvényszék elé, amely a 
vádlottak közül az egyiket bizonyítékok hiá
nyában felmentette, mig

a másikat az Írásszakértői vélemény alap
ján egyévi javltónevelésre utasította.

Most foglalkozott ezzel az üggyel fellebbezés 
folytán a királyi ítélőtábla, amely megváltoz
tatta a törvényszék Ítéletét és mindkét vádlottat 
felmentette.

A felmentő Ítélet indokolásában kimondja a 
Tábla, hogy az Írásszakértői vélemény az egyet
len bizonyíték a vádlottak ellen,

a grafológia tudományát azonban nem lehet 
döntő bizonyítéknak felhasználni a vádlott 

bűnösségének egyedüli bizonyítására, 
mert azt még nem lehet olyan fejlettnek tckln< 
tenl.

Miután az ítéletben az ügyész Is megnyugo
dott — az rögtön jogerőre emelkedett.

ságon várakozik rájuk.
A diákok kihallgatása sorún kiderült, hogy 

az amerikai párbaj legendáját csak azért talál
ták ki. hogy rejtélyesebbé és érdekesebbé tegyék 
eltűnésüket, összespórolt pénzükön vették a 
vasúti jegyet és az volt a tervük, hogy, éjjel 
átszöknek a határon és Bécsben bolyonganak 
majd onnan tovább utaznak. A rendőrség éber
sége azonban meghiúsította tervüket.

Eltűnt három nő
Keresnek egy eltűnt ügynököt

özv. Bakő Gytiláné, a városligeti Müszinkör 
tulajdonosnője, bejelentette a főkapitánysá
gon, hogy X

Margit nevű 21 esztendős leánya, 
aki a színkör pénztárosnöjc volt, október 24-én 
az esti órákban eltávozott Alag, Kossuth-utca 
6. szám alatti lakásukról és azóta nem tért 
vissza. A fiatal leány eltűnésekor feltűnően 
izgatott volt, mert előzőleg valami családi ügy
ből kifolyólag szóváltása volt édesanyjával.

Farkas Etel 20 éves géptrónő
két nappal ezelőtt eltávozott hozzátartozói 
Gyáli-ut 21. alatti lakásáról és azóta nem tért 
vissza.

Novák Katalin 43 éves magántlsztvlselflnő 
csütörtökön reggel eltávozott Pesterzsébet, 
Török Flóris utca 60. alatti lakásóról és azóta 
nem tért vissza. Az utóbbi időben anyagi gon
dokról panaszkodott ismerőseinek és igy nem 
tartják kizártnak, hogy öngyilkosságot köve
tett el.

Tittel Lajos ekü-uli kereskedő szombaton 
délelőtt levelet kapott

Tóth János nevű 35 esztendős ügynökétől, 
amelyben bejelenti, hogy orgyilkos lesz. Tóth 
megható sorokban búcsúzik főnökétől és nrra 
kéri, hogy ne haragudjon rá, de azért költött 
cl a rábízott pénzből bizonyos összeget, mert 
nagyon sokat éhezett és ennivalóra fordította 
a pénzt.

—IIIHM II ll——Bll Bili II B
Mély szomorúsággal tudatjuk, hogy szeretett jó 

anyánk, nagyanyánk és dédanyánk 

m.STIRNFFIDIGNÁCNÉ 
síül. SCHt’TZ RÓZA |

életének 81. évében, rövid szenvedés után elhunyt.
Dr. ga halmunkat november hó 2án d. e. II 

ómkor temetjük a farkasréti izraelita temető ba- 
lotasbázából.

Emlékéi kegyelettel íriszük.
Hofmann Gérónó Sfernfeld Flóra, Slernfeld Jenó 
gyermekei. Hoffmonn Géza veje. SlernleJd Jenóné 
Kautzky Berta menye, dr. Kovács Jenóné Hon 
mann Lenke, dr, Kovára i-nő. Haidii Ló«a.óné 
Konény Róssl. Hajdú László. Kemény Zoltán. Ke
mény O«rkár (Melbourne). Kemény Mihály. Slern
feld Lacika unokói. Kovács lalván. Kovács E’l 

dédunokái.
Minden külön érfcaltás helyeit.
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Szörnyű dlákkataszirófa a budai tiudruaházban
ZippBF JűzsBf harmadik polgárissá tornamuiatuaiy kSzben lezuhant a második ematatrö’ 

ds halaira zuzía magot
Az utóbbi napokban előfordult diáktragé- 

diák száma szombaton ismét szaporodott 
eggyel. Ezúttal azonban nem öngyilkosság 
történt, hanem

megrendítő szerencsétlenség, 
amelynek áldozata egy tizenhároméves árva 
diók

A városmajorutcai Ma# er-féle fiuárvaház 
növendéke már három esztendő óta Zipper 
István 13 éves tanuló. A kisdiák édesapja 
állami tisztviselő volt, három évvel ezelőtt 
meghalt és akkor özvegye egyetlen gyerme- 
két az árvahózban helyezte el. Az árvaház* 
bán a növendékek lakást és élelmezést kap
nak csupán, mig iskoláztatásukat az Attila- 
utcai polgári iskolában végzik.

Minden reggel félnvolc órakor 
két fölügyelő vezetésével Indulnak az 

árvagyerckek a polgári iskolába 
és délben a tanítás befejezése után ugyan
csak felügyelő kiséri vissza őket. Szomba
ton, a reformáció emlékünnepen nem volt 
tanítás az Atlila-utcai polgáriban, azonban 
reggel 8 órára mégis meg kellett jelenni a 
növendékeknek, mert erre a napra az iskola 
igazgatója temetői látogatást tűzött ki.

Reggel nyolc órakor már az Összes diákok 
kabátban és kalapban kinn álltak a fo
lyosón és várakoztak osztályfőnökeikre, 

hogy azok vezetésével elinduljanak a Kére- 
pesi-uton. A kis Zipper István, aki a harma
dik polgári osztályba jár, indulás előtt egy 
tornászatl mutatványt akart bemutatni ba
rátainak, igy szólott hozzájuk:

— Fiuk, tudjátok, hogy én jó tornász va
gyok, sokat gondolkoztam és most egy új
fajta torna jelenetet fogok nektek bemutatni.

Mikor megkérdezték, hogy mi lesz az az 
újfajta tornászati mutatvány, nevetve vála
szolta:

— A fogaskerék.
A kisdiákok kíváncsian kérdezték, hogy 

tulajdonképpen mit is jelent ez a „fogas
kerék?" Az árvaházi növendék erre elma
gyarázta, hogv három cigánykercket fog 
hányni, azután

fölugrlk az emeleti karfára és a két kar
fát összefogva, le fog csúszni azon az 

első emeletre.
Ezzel már le is vetette kabátját, kalapját is 
letette a földre és három cigánykerék vetése 
után felugrott az emeleti korlátra és le akart 
csúszni a második emeletről nz első emelet-

re. Társai még figyelmeztették, hogy köny- 
nyfn az életével fizethet veszélyes mutatvá
nyáért, de ő rá sem hederitett osztálytársai 
szavaira.

A kisdiákok lélegzetet visszafojtva figyel
ték a nem mindennapi látványosságot, 
amelynek csakhamar tragikus folytatása lett. 
A tizenhárom esztendős fiúcska karjai nem 
tudták átérni mind a kél korlátot, alig ug
rott fel a korlátra, máris

elvesztette az egyensúlyt, lezuhant a 
mélységbe. Esés közben fejét többször 
beleverte u vasrácsba és eszméletlenül, 
összezúzott testtel terült el a lépcső

házban.
Az intézet tanárai, akik a szerencsétlen

ség időpontjában éppen az iskolaigazgatói 
szobában tartózkodtak, amikor meghallot
ták a kisdiák súlyos balesetét, azonnal a 
lépcsőházba siettek és a súlyosan sérült 
növendéket bevitték az igazgatói irodába.

Első segélyben részesítették, majd ami
kor látták, hogy állapota cseppet sem 
javult,

értesítették a mentőket,
akik az Uj Szent János-kórházba szállítot
ták a gyermeket.

Az orvosok tüzetesen megvizsgálták és 
megállapították, hogy

Zipper István koponyalapi törést, agy
rázkódást, láb- és kartörést, valamint 

belső vérzést szenvedett.
Az árvaház igazgatója, amikor értesült 
növendéke tragikus esetéről, nyomban a 
kórházba sietett és órák hosszat tartózko

dott a nagybeteg ágyánál. A kisdiák a késő 
esti órákban pár percre visszanyerte esz
méletét és sirva, alig hallható hangon édes
anyját emlegette. Érezte szegény, hogy 
utolsó óráit éli és

az volt az utolsó kívánsága, hogy még- 
egyszer láthassa édesanyját.

Az árvaház igazgatója táviratozott abba a 
vidéki városba, ahol Zipper István édes
anyja lakik, de az özvegy csak vasárnap 
reggel tudott Budapestre utazni. Az állo
másról első útja a kórházba vezetett, ahol 
azzal a megdöbbentő hírrel fogadták, hogy 
egyetlen gyermeke

hajnali négy órakor meghalt.
A szerencsétlen uriasszony sirógörcsöt ka
pott és amikor magához tért, ugy támogat
ták a kórház halottasházába, mert az volt 
a kívánsága, hogy

mutassák meg neki halott gyermekét.
Hosszú ideig tartózkodott a kisdiák ravata
lánál, ahol akkor már az intézet több 
tanára is megjelent és könnyes szemekkel 
távoztak a szomorú helyről.

Zipper István tragédiája nagy megdöb
benést keltett a fiuárvaház és az Atlila- 
utcai polgári Iskola növendékei között, de 
értesülésünk szerint

foglalkoztatja a megrendítő eset az Ille
tékes hatóságokat Is

és szigorú rendszabályokkal elejét veszik, 
hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhas
son elő.

az uj, finom, kávéizesítő pu
hára préselt nyolcszögformá
ban minden jobb konyhában 
legyen!

Gyártja a közismert 
Franck Henrik Fiai R.-T.

Budapest.

hirnek és hogy az milyen széles körben talált 
hitelre, bizonyítja az, hogy vasárnap a Magyar 
Távirati Irodának hivatalos cáfolatot kellett 
kiadni, melv a következőket tartalmazza:

„A Berky Gyula országgyűlési képviselőről 
Budapesten és egyebütt elterjedt különböző 
hírekből csupán annyi lény, hogy

Berky Gyula Sikló'on van családja köré
ben

A

(mim<mntHtinui(ffiiiiifii(íiiuiHiiiiiiiiiiin)inii!iiiii)iniiiHíű)in  
játssza ma és min
dennap firpádházl 
szent Erzsébet 
halaidnak 70C-IK 

évfordulója 
alkalmául a

Előadások. hétköznap 5, 7, 9. 
vasárnap 4, ’/*6, ’/a8, VJO
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Az t-lő dást Kcrsovlch Pál 
karnagy veze és'vei a Városi 
Szinház 40 tagú sz mfónikus 

zenekara kíséri

Rejtélyes utcai támadás
Matuska Ír „nyelvtanára44 ellen

Egy ismeretlen ember leszúrta, mert nem adta 
át neki aktatáskáját

Neubabelsberg, november 1.
Az Ufa fllmgyártelep bejárata közelében 

a Stahnsdorfer Strassen tegnap este egy is
meretlen ember

megtámadott egy angol tisztet.
Az ismeretlen megkísérelte a tiszt kezéből

unnak okmányokkal teli aktatáskáját ki 
tépni. Midőn a tiszt védekezett, az ismeret
len késsel feléje szúrt és csípőién megse
bezte. Kitűnt, hogy a megtámadott Franci* 
Drake Carnel, valószínűleg azonos

u Matuska-ügybcn többször említett 
Ir tiszttel és zenetanárral.

és ezldőszerint betegen fekszik."
A Hétfői Napló munkatársa az elterjedt hl* 

rekre vonatkozólag Siklósra utazott és a kö
vetkezőket jelenti Berky Gyula állapotáról:

— Vasárnap délelőtt, amikor Siklósra ér
keztem, az egész kis város nyugalma fel volt 
zavarva, mindenki a rendkivül népszerű kép
viselő személye körül elterjedt hírekről be
szél. Annyit tud mindenki, hogy

Berky Gyula nem követett el öngyilkos
ságot, odahaza van családja körében, 

lakását nem hagyta cl, mióta odaérkezett, 
azonban fenn jár.

Rendkívül súlyos betegen érkezett meg 
Siklósra, 

ahol édesanyja körében láthatólag javult kissé 
állapota.

— Szerettem volna beszélni a képviselővel, 
azonban ez nem volt lehetséges, de az ablakon 
keresztül saját szememmel láttam, amint szo
bájában lassú léptekkel sétálgatott.

Betegsége szemmel láthatólag nagyon 
megviselte, 

környezete mégis reméli, hogy bár hosszabb 
Ideig tartó kezelésre szorul, erős szervezete 
le fogja gyűrni a betegséget és ha mostanában 
nem Is, de néhány hét múlva mór újból részt 
fog venni a képviselőhöz munkájában is.

Berky Gyula különben, érthető 
türelmetlenséggel viseli betegségét,

Rendőrök szabadítottak ki 
három gyermeket a találkahelyről

Az apjuk vitte őket a züllött házba
A VIII. kerületi elöljáróság kérésére a 

kerületi kapitányság egy példátlanul kü
lönös és szomorú ügyben a'’oft karhatalmat 
egy édesanyának gyermekei kiszabadítására.

A minap megjelent az elöljáróságon egy 
síró asszony. A feldúlt külsejű, vérző arcú 
asszony elpanaszolta, hogy az ura elhagyta, 
összeköltözött egy rendőri felügyelet alatt 
álló nővel, aki a Víg-utcában találkahelyen 
lakik és

magával vitte a találkahelyre három 
gyermekét Is.

Az asszony felkereste az urát és visszaköve
telte a gyermekeket, a brutális férj azonban 
rátámadt, agyba-főbe verte és kidobta a la

kásból
Az elöljáróság megállapította, hogy az 

asszony igazat mondott, mire nyomban
Intézkedtek, hogy karhatalommal szaba

dítsák ki a gyermekeket. 
Rendőröket küldtek a vigutcai találka
helyre. A férj azonban bezárta a lakás aj
taját, úgyhogy

a rendőröknek csak erőszakkal sikerült 
behatolni a helyiségbe

és igy mentették ki a gyermekeket a ször
nyű környezetből.

A három gyermeket az elöljáróságra vit
ték és beutalták őket a menhelyre.

Berky Gyula országgyűlési képviselő
— ak'nek öngyilkossági hírét keltették — 

súlyos betegen fekszik Siklóson 
A Hétfői Napló munkatársának látogatása Berky Gyulánál 

Súlyos gyomorbaja vette le a lábáról 
a 45 esztendős Berky Gyulát é, hiába volt 
orvosainak és feleségének odaadó ápolása, 
állapota sehogysem javult. Berky Gyulát na
gyon elkedvetlenítette az, hogy betegsége a 
legteljesebb mértékben tétlenségre kárhoztatta. 

iA beteg képviselő mindjoban türelmctlenke- 
1 dett és miután állapota sehogy sem javult, 
körülbelül két héttel ezelőtt 

kijelentette orvosainak, hogy elhagyja ■ 
szanatóriumot

és vidékre költözik.
Berky Gyulának a népjóléti minisztérium 

sziget-utcai házában volt lakása, amelyet visz- 
szabocsátott a minisztérium rendelkezésére és 
ugyanakkor, néhány nap múlva

el Is szállíttatta bútorait, lakásberendezé
sét Siklósra.

ahol édesanyjának egy kisebb szölöblrtokn 
vnn és felcségvel együtt leköltözött a kis ba- 
ranyamegyel községbe.

Az a tény, hogy a képviselő Ilyen hirtelent!) 
és váratlanul elköltözött Budapestről és vissza
vonult Siklósra, tánrt adott az eltrrhdt rém

Vasárnapra virradóra Budapesten, de az 
egész országban is — cllenőrizhatetlen forrás- 
ból — az a megdöbbentő hir terjedt el, hogy 
Berky Gyula, a nagyatádi kerület országgyü 
lési képviselője, az egységcspúrt kisgazda
frakciójának egyik harcos tagja, a barnnya- 
megyei Siklóson családja körében öngyilkos
ságot követett volna cl.

A hir előzménye az, hogy Berky Gyula 
választások alkalmával is betegeskedett, 
tegsége annyira rosszabbodott, hogy 

szanatóriumi kezelésre szorult 
és hosszabb Idő óla kezeltette magút az 
budapesti szanatóriumban, úgyhogy a mostani 
orszéggyillés Ülésein a különben mind iz
galmas és tevékenykedő képviselő alig ,v..

mór a 
Be-

egyik

líT’Vor- 
ilig Vett

ARA ALACSONY, 
TELJESÍTMÉNYE KITŰNŐ 

AUDION
VI NAGYMEZŐ U 31 TEL: 115- 75

írógépek legolcsóbb 
árusítást* és javítása

Édes a, aecsv -nál
Vll„ Akácfa-utca 18.
Telefon: József 442-24

t

Most egyelőre hosszabb ideig hiányozni fog 
érdekes alakja, néha szakállas, néha szakáll- 
talon arca a képvisclöházból
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Hl KEK
A reformáció emlék

ünnepe
Ar egész ország protestáns társadalma ét

idén Is impozáns külsőségek között, nagy
hatású ünnepségek keretében ünnepelte meg a 
reformáció 4/4 évfordulóját. Délelőtt a bu
dapesti Deák-téri evangélikus templomban

Roffay Sándor püspök,
a Kálvin-téri református templomban pedig 

Forgóra Gyula sárospataki lelkész 
mondtak prédikációt.

A protestáns társadalom együttes ünnepsége n 
Vigadó termeiben folyt le, ahol többezer főnyi 
közönség gyűlt össze.

Az ünnepélyen
IVstliy Pál dr. voll IgazságUgymlnlszler 

a reformáció jelentőségét méltatta.
A nngy lelkesedéssel fogadott ünnepi beszéd 

után Kuli Dezső evangélikus lelkész és Mikó 
Ferenc Igazságügyi államtitkár beszéltek.

A budai Szilágyi Dezsőiért református temp
lomban, valamint a Deák téri evangélikus temp- 
lomban is tartottak emlékünnepélyt. A buda
pesti református teológiai akadémia Ifjúsága 
is megünnepelte a reformáció évfordulóját.

— Halottak napja a pesti temetőkben. A 
pesti temetők kapui felé a vasárnapi halot
tak napján ezrével vándoroltuk az emberek. 
Felvirágozott villamosok, automobilok, autó
buszok már kora délelőtt szállították a te
metők látogatóit. A Rókus-kórház előtti vil- 
lamosvégúllomáson, ahonnan a temető felé 
indulnak a kocsik, már reggel hosszú sorban 
kígyózott a villamosra várakozók tömege. 
Lovas, gyalogos, kerékpáros rendőrök tar
tották fenn a rendet. Délutánra tovább nőtt 
a temető látogatóinak tömege, hogy a ke
gyelet virágaival árassza el u sírokat. Az 
egyetemi ifjúság, étidén is kizarándokolt a 
kerepes! temetőbe, hogy nagyjaink sírjainál 
lerója kegyeletét. Előzőén pedig emlékünne
pélyt tnrtottak a hősi halált halt egyetemi 
hallgatók Egyetem-téri emlékművénél. Itt 
Jakabházy István mondott cmlékbeszédet. A 
kcrcpesi temetőben elsőnek a Kossuth-mau- 
zolcumot koszonizták meg, Csiky Sándor 
emlék beszéde kíséretében, majd a többi sí
rokat A Petőfl-társaság tagjai Pékár Gyula 
elnök vezetésével is kivonultak a kerepesi 
temetőbe, ahol keryelctes ünnepség kereté
ben megkoszorúzták Malonyay Dezsőnek, a 
társaság egykori kiváló tagjának sírját.

— A miniszterelnök éa a külügyminiszter 
vasárnapja. Károlyi Gyula gróf miniszter
elnök és Walko Lajos külügyminiszter va
sárnap egész délelőtt hivatalukban tartóz
kodtak. A miniszterelnök — mint értesü
lünk — nem fogadott senkit miután a szer
dai képviselőházban előterjesztendő expozé
jával foglalkozott. A külügyminiszter vasár
nap délelőtt hivatalában különböző referá- 
dáknt hallgatott meg. Ezenkívül a pénzügy
minisztériumban is folytak tanácskozások 
Vargha Imre államtitkár vezetésével, ame
lyeken résztvett Jakabb Oszkár államtitkár 
is.

— A nőt bűnöző. Dr. Bernjeid Imre ügyvéd 
hétfőn, folyó hó 2-án, este fi órakor ily rímmel 
előadást tart a Budapesti ügyvédirodai Kisasz 
szonyok Egyesületének, VI., Jókni-tér 6 szóm 
alatti helyiségében. Vendégeket szívesen lát az 
Egyesület.

— ügytédjelBltek klzgyülése. Az ügyséd 
jelöltek Országos Szövetsége dr. SzcnHványl 
János clnöklésévcl 1931 november hó 1-i köz 
gyűlésén nz elnök megnyitó szaval utón dr 
Hcrskovlts Mihály József főtitkár által előtér 
jcsztelt jelentés egyhangú tudomásulvétele mel 
lett megválasztotta egyhnngiilng nz uj tisztikart* 
Elnök ismét dr. Szeniiványl János; társelnökök- 
ár.Korhűig Kornél és dr. Rákos István alclnö 
kök: dr. Felcky Tibor és dr. Vdgó Bálint, fő 
titkár: dr. Hcrskovlts Mihály József. A köz
gyűlés érdemeik elismerésül dr. Beér János, 
dr. Groh István, dr. Martos Pól és dr. Pályl 
Károlyt tiszteletbeli tagokká választotta. A bu
dapesti kerület újonnan megválasztott tiszti
kara: Elnök: dr. Britz Lajos, társelnökök: dr. 
Erdélyi Endre és dr. Szólal Imre, főtitkár: dr. 
Bállá Miklós. A közgyűlés dr. Neugröschel 
Endre lelépő elnököt egyhangúan tiszteletbeli 
elnökké választotta.

— Leütötték nz országúton. Kiskunhalas
ról jelentik: Két nappal ezelőtt a mélykúti 
országúton egv borzalmasan összeroncsolt 
férfira akadlak az arra haladók. A nvomozás 
során megállapították, hogv az illető Kollár 
Pál nanszánms. Az élntvcszélves állapotban 
kórházba szállított férfit eddig még nem le
hetett kihallgatni. Kollár! valószínűleg le
ütötték az országúton és aztán autó ment 
ra»bi keresztül.

HMZtláLT ES UJ
Irodaberendcz/xek. lakberendeaéaek, pénaszekré- 

snea darabok legolcsóbban. leirjobba* 
KLTINAi, Wenelényi o. 85. - Tel. 88 2 M.

- Ol-sóbbnk lett-b ■ Vl'MJSRAM BArluire»«Tfk 
Már eddig is köztudomású volt, b«v • rádiókészülék 
Jó niftködMéhe'< rg<ik alanírjtéiele. nngv • készülékben 
a nagvlcljesiímén-ft TL'NGSRAM RAríiime-ftveket alkat 
mázzuk. Á TI NGSRAM Művek uj m-Arénttkeeése i ka 
moiertjrbb gépel révén sikerült e tökéletes rádiólAmna 
gvárhVát olv mértékben fnkmml. hogv •« ezAltnl eléri 
eredményeket Is a közömén ékelheti. Lén- egesen mér
sékelt Amn srrrerhe'ik be november 1 tót kezdve a 
tnaavar ródtóel'firt'Ak a Tt'NGSRAM Párlumcsóvekel 
kánok a nAratlan tet'csitménvü. I»njabb linusokat Is 
Bár a magynr t ádiórtóflzr'Ak részére már eddig ia ér- 
vömben toll a 2 pengő 40 filléres rAdlódil visszatérné 
rétek bedvr-méme. a TCNGSBAM Művek a gyártás 
hkneáia révén elért árelén) őket l< mér ebben a szezon 
bán a rádiósoknak JuHatta. mert lehelévé akarta tenni, 
hogy a késrülek-k teljesitmén* ét ezáltal eséseiknek a 
modern TUNGSRAM Báriumcsövekre való becMréküável 
uMty mér lékben fokozhassák.

— A 80 éves llosvay Lajos ünneplésé. A 
Királyi Magyar Természettudományi Társu
lat szombaton ünnepelte elnökének, llosvay 
Lajosnak nyolcvanadik születésnapját is 
ugyanekkor leleplezték llosvay Lajos arcké
pét. Az ünnepélyen megjelent az egész ma
gyar tudományos világ. flutgra Ferenc alel- 
nök megnyitója után Mágőcsy Dietz Sándor, 
Zemplén Géza, Preisz Hugó, Gombóc Endre 
és Papp Károly köszöntötték llosvay Lajost, 
aki immár busz éve elnöke a társulatnak, 
llosvay meghatottan válaszolt a beszédekre, 
majd Berzevtczy Albert lépett az ünnepelt- 
hoz és nz Akadémia nevében köszöntötte fel.

— Négy repülőgén össze ütközött a leve
gőben. Buenos Airesből jelentik: Négy re
pülőgép a köd miatt összeütközött egymás
ul. Egy áviatikus meghalt, öten megsebe
sültek.

— Fdmondo Rossonl az olaszok házában. 
Edmondo Rossoni, az olasz fascista nagy
tanács tngja, november 4-én délután félhat 
órakor látogatást tesz nz Olaszok Házában 
lAkadémia-utca 5.). Az olasz kolónia tagjait 
felkérik, hogy a fogadtatáson jelenjenek meg. 
—- S. E. Edmondo Rossoni, membro dél grnn 
eonsiplio fascista, vlsitcra In C.asa degli Hallani 
(V., Akadémia-utca 5.) mercoledi, 4. novemhre, 
nlle hőre 17.30. Tutin In coponia italiana e 
invilate nd intervenire alla cerimonia.

— A revolverei merénylő dr. Buday Kálmán 
kihágás! ügye Bécsben. Dicsből jelentik: Tiltott 
visszatérés, hamis bejelentés és a fegyverviselési 
rendelet áthágása mlntt tegnap vonták felelős
ségre dr. Buday Kálmán volt magyar ügyvédet, 
akiről két két évvel ezelőtt Zlegler, a magyar 
követség sajtófőnöke ellen elkövetett revolveres 
merényletével kapcsolatban sok szó esett. Bt|- 
dnyt augusztusban tartóztatták itt le, mert Ba- 
dcnből fenyegető leveleket intézett a budapesti 
államügyészséghez, melyekben bejelentette, 
hogy n magyar népszövetségi kiküldöttek ellen 
merényletet fog elkövetni. Budai dr. letartózta
tása után kijelentette, hogy csupán r közvéle
mény ügyeimét nknrta magára irányítani. Ma
gyarországba való kiadatásának ügye még nem 
nyert elintézést és Bt’dnvt most növelőre a nála 
talált revolver és a többi fentemlitetí kihágások 
miatt Bécsben vonták felelősségre, a tegnapi 
tárgyalást azonban elnapolták, hogy Buday vé
dőjéről gondoskodhassál

Irt, fest, takarít
Dlirlchstein

— Gyilkos merénylet a jegyzői Irodában. 
Az ilosvni járáshoz tartozó Hátmeg község 
jegyzői irodájában Holovác Mihály községi 
írnok több revolverlövéssel agyonlőtte 
Szabó Vazul Jegyzőt., llolovác ezután ön
maga ellen fordított a fegyvert és agyon
lőtte magát. Az írnok tettét bsoszubói kö
vette el, mert Szabó följelentésére szabály- 
taanságok miatt elbocsátották állásából.

— A pápa Magyarországról. Rómából je
lentik: XI. Pius pápa ma délben magán
kihallgatáson fogadta Barcza György vati
káni magyar követet és nejét, őszentsége a 
félóra hosszat tarló kihallgatás során me
legen érdeklődött Magyarország helyzete 
iránt és nagy elismeréssel nyilatkozott a 
magyar nemzetnek és vezetőinek az ország 
érdekében nagy áldozatkészséggel • kifejtett 
hazafias munkájáról. A pápa biztosította 
Magyarország vatikáni követét, hogy a mai 
nehéz időkben különös atyai szeretettel gon
dol Magyarországra. ' amelynek őszinte, 
szívből jövő atyai áldását küldi. .

— A bánokszenlgyörgyi cigúnygy tikosok 
nyomában. Nagykanizsáról jelentik: Ismere
tes, hogy a bánokszentgyörgyi feldühödött 
Inkosok büntető hadjáratot vezettek a vár
földi cigányok ellen, akik két falubeli le
gényt véresre vertek. A bánokszentgyörgyiek 
sortüzet zúdítottak a menekülő cigányokra 
és a golyók három embert megöltek. A 
csendőrség óriási apparátussal nyomoz és 
eddig 12 gyanúsítottat vettek őrizetbe, vala
mennyien tagadnak azonban körömszakad
táig, mert tudják, hogy miután statárium 
van, halálos ítélet vár rájuk. Ha a nyomo
zásban a várt fordulat vasárnap éjjel bekö
vetkezik, ugy hétfőn összeül a statáriális 
biróság Nagykanizsán.

arahyaf, drágakövet, ezüstöt 
régiségeket a legmngasnt

tz uarias rai áktMrea 
Károly kitt

— Kirabolták a zalaegerszegi törvényszé
ket. Zalaegerszegről jelentik; Szombatról va
sárnapra virradó éjszaka, ismeretlen tette
sek behatoltak a zalaegerszegi kir. törvény
szék segédhivatalába, ahol Zoltán Ödön 
irodaföigazgntó hivatalos helyiségében le
húzták a függönyt és azután zavartalanul 
megfúrták a páncélszekrényt, melyből 3500 
pengő készpénzt és nagymennyiségű bűnjel
ként őrzött ékszereket vittek el. A betörést 
reggel, hét órakor vették, észre, azonban a 
betörök után csupán annyi nyom maradt, 
hogy- néhány szerszámot és ruhadarabot cl- 
reitettek a papírkosárban. A rendőrség meg
indította a nyomozást a betörők kézrekerité- 
sérc.

— Későbben kelhet. nem kell töhlié 10 percig szapns 
notnla. meri a „Fűkor" borolválóvii pillanat aki' 
ouhilja a szakállt.

— SafnveaQalel meaoünése következtében sok vénet 
megtakaríthat. ha szónxcg. függöm-, tcrl'ó-. takaró 
szükségletét at országszerte közismert Grllnteld Tertvérek 
srAnyegnagykereskedó régnét. Budanest. V.. Hálván* 
utca <. szerzi be. A céu nem veteti félre a közÖTvéael 
» hihetetlen nag» srázMékárlesrAIHlá*l reklámmal hanem 
valóban me<í>ózódhrlik róla mindenki, hogy a cég által 
hirdetett árak a legolcsóbbak és azok mindenütt szén 
zAdót kelteztek.

— Vasárnap emlékoszlopot állítottak fel 
Baján a Dnnapnrton IV. Károly király em
lékére. Bajáról jelentik: November 1-én, va
sárnap volt tizévé, hogy a királypuccs bo
nyodalmai után az antant Tihanyból Bajára 
hozta az elfogott IV. Károly királyt, aki 
Bajánál szállott fel a Glowoorm nevű angol 
monitorra, amely a Dunán és a Földközi
tengeren át levitte Madeira szigetére Foun- 
chaelba, ahol öt hónap múlva meghalt. A 
IV. Károly király-emlékmübizottság elhatá
rozta, hogy emlékoszlopot állít fel ott, ahol 
a király lába utoljára érte a magyar földet. 
Az emlékoszlopot gyűjtés utján akarták fel
állítani, de az Ínséges helyzet miatt még 
nincs együtt a pénz az emlékműre, ezért 
most vasárnap csak hazai szürke terméskő
ből készült ideiglenes nagy emlékkövet he
lyeztek el azon a területen, amelyet Baja 
városa már a múlt évben átengedett az osz
lop elhelyezésére. Vasárnap déli fél 12 óra
kor csendes mise voll a bajai kegyúri temp
lomban, utána a közönség a bajai Szent 
Korona Szövetség zászlaját vivő IV. Károly 
király-cserkészcsapattal kivonult a Duna- 
partra, ahol elénekelte a Hymnuszt. Az ün
nepi beszédet dr. Barta Lénárd ciszt. tanár 
mondotta, majd Bárdos Amália újságírón# 
elszaválta erre az alkalomra írott versét. 
Utána koszorúkat helyeztek el az emlékkőre. 
A kegyelétes ünnepély a Szózat hangjai 
mellett ért véget.

— öngyilkossági kísérlet a kórházban. 
Princz József, 33 éves magántisztviselő hosz- 
szabb idő óta áll kezelés alatt a Szent Ist- 
vánkórházban, súlyos gyomorbajával. Va
sárnap délután egy őrizctlcn pillanatban 
Princz felvágta mindkét karján az ereket. 
Tettét idejekorán észrevették é» orvosi se
gélyben részesítették.

— Sztrájk vagy passzív rezisztencia fe
nyeget az osztrák telefonszolgálatban. Bécsi 
tudósítónk telefonálja: Az osztrák táviró- és 
telefonalakalmazottak ma, hétfőn nagygyű
lést tartanak és ezen kijelentik, hogy ha 
mellékjövedelmeiket leszállítják, vagy pasz- 
sziv rezisztenciát fognak tanúsítani, vagy 
esetleg sztrájka lépnek.

— A mnl „leépítések" idejében kétszeres je
lentőséggel bír, hogy a Meteor Rt. uj csillárüz- 
lelett nyitott József-körut 44. sz. alatt. Ebijen 
az uj üzletben , a lcgolcsóbhtól a legdrágább és 
legmodernebb csillárig nagy választék áll a t. 
vevőközönség rendelkezésére.

— Dr. Pető Sándor emlékezete. A Központi 
Demokrata Kör szombat este választmányi 
"lést tarlóit melyet IC éves halálozási évfor
dulója alkalmából, dr. Pető Sándor volt elnöke 
emlékének szentelt. Az ülésen Nobel Árpád el
nökhelyettes tartott gyászbeszédet, amelyben 
méltatta n kör felejthetetlen elnökének hervad
hatatlan érdemeit. Vasárnap délelőtt a Központi 
Demokrata Kör és a Nemzeti Demokrata (Vá- 
zsonyi) Párt nagyobb küldöttsége kereste fel 
dr. Pető Sándor sírját. A Nemzeti Demokrata 
(Vázsonyi) Párt koszorúját dr. .Vázsonyi Já
nos országgyűlési képviselő helyezte a sirra és 
mondott gyászbeszédet n demokrácia tántorit- 
hatntlan harcosa felett, a Központi Demokrata 
Kör koszorúját pedig Pusztav Károly helyezte 
el és a kör volt elnökének érdemeit méltatta.

— Ezrediinnepély a Hadik-huszároknál. Pén
teken tartotta a „Hadik András" huszárezred 
Nyíregyházán ezévi ezredünnepélyét. Ez alka
lommal került leleplezésre futaKi gróf Hadik 
András tábornagynak, az ezred örökös tulajdo
nosának Kovács Árpád festőművész által meg
festett művészi arcképe, valamint ünnepélyes 
átvétele annak nz egykorú képnek, amelyet gróf 
Hadik János v. b. t. t. felsőházi tag adományo
zott az ezrednek. A tábori mise és katonai fel
vonulás után Wack Károly ezredparancsnok 
koszorút helyezett az elesett hősök emlékmű
vére. Majd a Hadik huszárok háborús tőrténel- 
•uenék átadása következett, amelynél Schneidt 
Gyula nyugalmazott tábornok, a Hadik-huszá- 
roknnk a harctéren volt utolsó parancsnoka 
■íagyhatásu ünnepi beszédet mondott.

— Emlékmtlleleplezés. Somogyfajszon szép 
ünnepség keretében avatták fel a község huszon
egy hősi halottjának emléktábláját. Reggel 
Berkénycs István plébános ünnepi istentisztele
tet tartott majd a kö’önség az emlékmű elé 
vonult, nhol dr. Igmóndv Aladár orsz. képviselő 
mondóit ünnepi beszédét

— HalálosvégU választási harc Német
országban. Berlinből jelentik: Vasárnap 
Schwerin Doberan városában a községi vá- 
'asztások során a kommunisták élénk agi- 
fációt fejtettek ki. Két kommunista plakát
ragasztót egy 80 főnyi nemzeti szocialista 
csoport megtámadott. A verekedés során kél 
kommunistát: Wilhelm Bohn és Heinrich 
Blővking nevű munkásokat agyonlőttek. A 
rendőrség 70 nemzeti szocialistát őrizetbe 
vett. Az őrizetbevétel után a nemzeti szo- 
cialjjját őrizetbe vett. Az őrizetbevélel után 
a memzeti szocialisták nagy tüntetést ren
deztek a rendőrség előtt, ki akarták az el
lopottakat szabadítani, azonban a rendőr
ség visszaverte őket.

— Jól jár. akinek órája jól jár. Ezt mond
ják mindazok, akik a takarékossági propa
ganda alkalmából érdeklődéssel nézték azt 
az elmésszerkezelü órót, iimelv a MOKTAR 
kirakataiban látható. Takarékosságra tanít 
és oktat ez az óra s ezért jár jól min
denki, aki igénybe veszi ezt a kedves aján
dékot.

— Ab e4dl« h«»in4lt 4 voltot, kettós-flvegedénvekbe 
épített ÍOté akkumulAlor-lelepeknek ai volt a bitrAnya, 
'io«y • lelep töltésre vitelénél és elhotatalAnAI. az Ovea 
■•(tény rxlaillödésnek a táv térésnek volt gyakran kitéve. 
Ezen hltlrénvon a VARTA olykip aegllett, ho«v a fflló- 
iclepckre von.ntkotó caerefol' amatnt létesített. Ezzel 
nemcsak olcsóbb iieazerzésl Arat biztosit a lekptnlajdo 
nosnak, hanem a kettős Ovegedénvtkhe épitett ’Otő- 
telepeket dllmentesen ki ia cseréli hordfogóval ellátott 
keményíaizekréaybe helyettit ÍOtótelepekre.

— Ha fáj a feje és szédül, ha teltséget 
bélizgalmat, gyomorégést, mellszorulást vagy 
szívdobogást érez, igyék minél előbb valódi 
„Ferenc József" keserüvizet. Gyomor- éa 
bélszakorvosok bizonyítják, hogy g 
Ferenc József-viz remek természelalkolta 
hashajtó. A Ferenc József keserüviz gyógy* 
szertárakban, drogériákban és füszerüzletek- 
ben kapható.

— Meghalt az Enyedl-utcal azurkálás ál
dozata. Vasárnap reggel a főkapitányságon 
halált okozóit súlyos tcstisértés miatt elő
zetes letartóztatásba helyezték Kovács Lajos 
20 éves kifutót. A letartóztatás előzménye 
egy szurkálás, amely a múlt héten történt. 
A múlt vasárnap egy Enyedi-utcai vendég
lőben idogált Kovács Lajos Nussbaum Jó
zsef 30 éves ügynökkel. Mikor eltávoztak a 
vendéglőből, az utón összeszólalkoztak és 
Kovács többször beledöfte zsebkését Nuss- 
baumba. A mentők az ügynököt az Uj Szent 
János-kórházba vitték. Az orvosi megállapí
tás szerint könnyű, nyolc napon belül gyó
gyuló sérülései voltak. Közben azonban 
liidő1 onip'.ikáció állt be és Nussbaum 
szombaton meghalt. A rendőrség, mivel ha
láleset történt, Kovácsot most már előállí
totta és letartóztatta.

nír eENVCQ" szakorvos■Jl _ rEBlVru* vér-, bőr-éa nemfbeteaeU 
JÜULoDek r®°del *«*“ “» 

Kukuczi-ni 8z. 7. em. 1. Rókaaaal szemben.

— Hamis pengősöket terjesztenek Debre
cenben. A debreceni rendőrkapitányságnak 
jelentették, hogy a város területén több üz
letben találtak hamis egypengösöket. A ha
misítványokat beszolgáltatták a rendőr
ségre. Megállapitották, hogy a hamis pengő
sök közül csak egy sikerült hamisítvány vnn, 
melynek a csengése is megtévesztheti a kö
zönséget, a többi durva hamisítás, mely gon
dosabb vizsgálás nélkül is felismerhető. A 
hamispenz terjesztők kézrekerilésére indult 
nyomozásnak még nincs eredménye.

— Leánykor cskedők nyomóra akadtak 
Debrecenben. A napokban a debreceni tend- 
őrség bűnügyi osztályán egy fiatal leány fel
jelentést tett egy ismert uriasszony ellen, 
akinek üzlete van a Belvárosban. EJpana 
szólta a leány, hogy az asszony idősebb 
uraknak akarta kiszolgáltatni. A nyomozás 
megindult az ügyben és olyan adatok bir
tokába jutott a rendőrség, melyből arra lehet 
következtetni, hogy a bevádolt r.ssz>ny ré
gebb idő óta lakásán titkos találkahelyet tart 
lenn. A nyomozást a legnagyobb titokban 
folytatják az ügyben, melynek befejezésével 
szenzációs esetek kerülnek majd a nyilvá
nosságra.

— Hazatérés a temetőből — hirtelen ha
lál. özv. Dezső Kornélné, 63 éves magánzó
nő, Kornél nevű joghallgató fiával együtt a 
farkasréti temetőben volt férje sírjánál. 
Amikor taxin hazatérve, kiszállottak a Tö
rök-utca 6. szám alatt lévő lakásuk előtt özv. 
Dezföné hirtelen összeesett és meghalt. — 
Kubis József 62 éves cipészmester a rákos
keresztúri temetőből hazafelé indult, amikor 
szivszélhüdés érte és az utcán összeesett és 
meghalt.

STANDARD részletre Is
CYÁNOZI
TeletonszAm: 89-5-&>.

O A Rtmamurány—Salgótarján! Vasmű Rt. 
pénteken tartotta 50. rendes évi közgyűlését. 
Biró Pál elnöki megnyitójában rámutatott 
arra a közgazdasági és szociális szempontok
ból egyaránt nagyjelentőségű munkára, me
lyet n társaság fennállásának egész ideje alatt 
kifejtett és arra az egyre fokozódó jelentő
ségre, mellyel a vállalat a magyar közgazda
ság egyetemes szemszögéből bír. Majd meleg 
szavakban emlékezett meg a társulat alelnöké- 
nek artbergi Popper Bernátnak elhunytról. 
A közgyűlésen az 1930/31. év zárszámadásai et 
az azzal Összefüggő javaslatok egyhangúlag el
fogadást nyertek. A részvényenként 1.S0 Pen‘ 
gös osztalék november 2 tői kerül kifizetésre. 
Az igazgatóságba uj tagul Schtvarlz Alfréd, a 
Wiener Bnnk-Vcrcin igazgatója választatott 
meg.

— A Naslcl közgvülése. E hó 27 én tartotta 
meg a Nasici ezidei közgyűlését Genfben. A 
vállalat igazgatósága a közgyűlés elé azt n Ja
vaslatot terjesztette, hogy nz 1930—31. év t-5 
millió svájci frankos üzlctoredményét nz oszta
lékfizetés mellőzésével teljes egészében a tar
talékok gyarapítására fordiltassék. A közgyű
lés az igazgatóságnak ezt az indítványát a je
lenlegi válságos helyzetre való figyelemmel el 
is fogadta és ennélfogva a Nasici az 1930—31. 
üzletév után osztalékot nem fizet.

O Salamon József Tivadar, a Magyar Allnlá* 
nos Hitelbank Igazgatója lemondott állásáról. 
Salamon József Tivadar ügyvezető igazgató be
jelentette, hogy korábbi elhatározását, amely 
szerint ezen állásáról lemond és amely elhatá
rozását. az igazgatóság felszólításának engedve, 
mindezideig függőben tartotta megvalósítani 
óhajtja E bejelentés fölött a Hitelbank vezető- 
ség« őszinte sajnálatának adva kifejezést. 
tartotta magának, hogy Salamon igazgatót, nk» 
tagja marad az intézet igazgatóságának «• 
végrt hajtóbizottságának, egyes feladatok ellátá
sával megbízza, hogy ilyk^nt gazdag tapaszta
latai és kiváló szaktudása ar intézel részére • 
jövőben is biztosíttassanak

O Aa Untán Nmte folyó hó 27 én tartotta Géniben H 
rendes közgyűlését, nmelv megAltapllotla, hogy a vaus- 
Útnak a fennforgó auhoa viszonyok mellett la alkcroit 
ni 1930/11 üzletévben 1.1W.R23.77 avAJci frank méré
sénél elérnie. Az utóbbi hónapokban világszerte minő 
(enyeaetóbben fejlénó gazdasási válságra való tekintenél 
a közgyűlés egyhangúlag elhatArozta, hogy ax ct«*’ 
ayeresAget sUtoulás helyett kfilún tartalékba helyen-
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Évek óta gyújtogatott 
Drávacsehi község 

bírája
Vasárnap letartóztatták

Zalaegerszeg, november 1.
(A Hétfői Napló tudósítójától) A zalamcgvei 

Drávacsehi község lakosságát már évek óta 
izgalomban tartották különböző tüzesetek, 
amelyek a csendörség megállapítása szerint 
gyújtogatásból keletkeztek, de a gyujtogalónak 
nem sikerült évek hosszú során át nyomára 
jutni.

A múlt héten történt legutóbbi tüzeset alkal
mával a csendőrség gyanúba vette a község 
bíróját, Gyanó Sándort, aki kihallgatása alkal
mával megtört és

beismerte, hogy 1924. évtől kezdődően 
nemcsak Drávacsehi községben, hanem an
nak környékén is, összesen kilenc esetben 
követett el gyújtogatást. Beismerte egy
szersmind azt is, hogy a község pénztárá

ból 000 pengőt költött el.
A'gyújtogatásokat azért Ifövette cl, mert egy

szersmind helyi ügynöke volt az egyik biztositó 
társaságnak és csak a tüzesetek nyomán tudott 
megfelelő aquiráló munkát végezni. Sikerült is 
annyira megrémíteni a község lakosságát, hogy 
annak háromnegyed része vele kötött bizto
sítást.

A községi birót, beismerő vallomása után, a 
csendörség beszállította a zalaegerszegi ügyész
séghez.

— Nappal enyhe, éjjel hideg idő várható. 
Szombaton rendkívül hideg, szeles idő volt. 
Egyes helyeken havazott is. Dobogókőn több 
centiméteres hó esett. Legtöbb helyütt éjsza
kai fagy volt. Külföldről viharos időt jelen
tettek, igy különösen Sziléziában uralkodott 
viharos időjárás és a sziléziai hegyvidéken 
30—50 cm-es kemény hótakaró fekszik. 
Vasárnap valemivel megenyhült a csípős, 
szeles időjárás, de még mindig elég hideg 
volt. — A Meteorológiai Intézet prognó
zisa szerint a derült napos idő előrelátha
tóan két-három napig fog még tartani és 
nappal enyhébb, éjszakára pedig hűvös idő 
várható.

— A mnnkásegyesülctek küldöttsége a 
miniszterelnöknél. Szombaton délben a 
munkásegyesületek szövetségének elnöksége 
fiottenstein Mór elnök, Peyer Károly és 
Kertész Miklós országgyűlési képviselőkkel, 
felkeresték a miniszterelnökségen Károlyi
Gyula gróf miniszterelnököt és ez alkalom
mal megbeszélést folytattak a munkásviszo
nyokról, a téli inségakcióval kapcsolatban. 
A tanácskozáson résztvett Zsitvay Tibor 
igazságügyminiszter is, ki,o___ „D_______  ... annakidején a
Károlyi-kormány megalakulása alkalmával 
az első kapcsolatot létesítette a szocialista 
párt és a miniszterenök között és résztvett 
ugyancsak Ernst Sándor népjóléti miniszter 
is. A megbeszélésről nem adtak ki hivatalos 
jelentést, azonban annyit megtudtunk, hogy 
a szocialista képviselők tájékoztatták a mi
niszterelnököt a munkásviszonyokról és tár
gyaltak a kormány által tervbevett és a 
munkásokra kiterjesztendő inségakció rész
leteiről. Amint értesülünk, a tárgyalásokat a 
jövő hét folyamán folytatni fogják.

—♦ Szalay Emil visszautazott Amerikába. 
A magyar óceánrepülök lelkes mecénása. 
Szalag Emil, szombaton délelőtt fiával 
együtt autón elutazott szülővárosába, 
Győrbe, ahonnan még aznap utrakelt Ame
rikába.

— Izgalmas küzdelem a Dunán egy ma
kacs öngyilkossal. Szombaton délután 4 óra 
tóiban Budán, a Lánchíd közelében egy jól
öltözött asszony a hid közepéről a Dunába 
vetette magát. Az öngyilkossági kísérletnek 
löbbszáz tanúja volt és nyomban az életunt 
urinő segítségére sietett a Budapest motoros 
uicnlőcsónak legénysége. A dunai motoros 
legénysége csakhamar megközelitette a Duna 
vizében küszködő nőt. A makacs életunt 
azonban ellenszegült és csak nagynehezen 
sikerült beemelni a csónakba. A parton már 
a mentők várakoztak rá és a Rókus-kórház
ba szállították. A kórházban megállapítot
ták, hogy nz életuntat Oberlfinder M.ksáné- 
nak hívják, 33 éves háztartásbeli asszonv. 
oki a Bczcrédy-utcn 13. szám alatt lakik, 
^n^vill-osségának oka felöl nem volt haj
landó felvilágosítást adni.

— Ránvarohbanás — fiz halott. London
ból jelentik: A Bowhill-tárnában (Fifeshire 
grófság) sulyös robbanás történt, amelynek 
tiz emberélet esett áldozatul. Eddig nem si
került a holttesteket felszínre hozni. A men
tési munkálatokat, nmelvek váltott legény
őséggel órákon át folytak, mérgező gázok 
előretörése miatt félbe kellett szakítani; 
maga a mentőlegénvség csak egy másik tár- 
nanviláson át tudott nagvnehezen megmene
külni. A bányakalasztrófa okát eddig nem 
ismerik.

— Az uj l’lcték''k. A november elsején 
életbelépő u| illetékeket tartalmazza dr. 
Pon^réci Jenő ügyvéd Illetékügy! Útmutató 
cimü könyvének uj kiadása. Ara 2 pengő.

— Rhode János síremlékének leleplezése. 
A kerepesi temetőben vasárnap délelőtt leplez
ek le Rodé Jánosnak, a Tórsadafomó/r/od/d 
Intézet első vezérigazgatójának síremlékét, 
amelyet Stdló Ferenc szobrászművész alkotott. 
A sircmlékavató beszédet dr. Papp Géza állam
titkár tartott*.

Titokzatos Öngyilkosság 
a ttársnégyén 

agyonlőne magát op&OK Zoltán anvagvizsgáiő 
intézet e.őaiLO

Tragikus gyilkosság történt tegnap a 
hárshegyi ideggyógyintézetben.

Október 24-én egy elegáns fiatalember je
lentkezett felvételre az intézetben.

Orbók Zoltán anyagvizsgúlólnlézeti elő
adónak mondta magát 

és a felvétel' lapon Horthy Miklós-ut 104. 
szám szerepel előző lakásaként. A 32 esz
tendős férfi súlyos idegbajról panaszkodott 
és mint mondotta, mindaddig gyógyintézet
ben szeretne maradni, mig állapotában fel
tűnőbb javulás nem áll be.
Orbók, aki'

a műegyetem kvesztorának a fia, 
a kezelőorvosok szerint, két nap óta 

feltűnően idegesen viselkedett 
és dacára a csillapitószereknek, nem állt 
be juvalás állapotában. Szombaton délután

IJEDJEN
de legyen óvatos!
A nyirkos, ködös, szeles őszi időjárás 
kellemetlen következményei ellen 
könnyen védokezhotki Tartson ott
hon állandóan valódi 

DIANA SÓSBORSZESZT, 
mely mint erősítő, edző és fájdalom
csillapító háziszer lényegesen fokozza 
a szervezet ellenálló képességét

Náthánál: belélegzésre, vattára cseppentve, 
lorokfalásnál; gargallzálásra, borogatásra 

Fá'dalmaAnál-szaaga'ásná : masszírozásra. 
Fejfájasnál-láznAI: bekenésre, lemosásra.

— Laval ma érkezik haza. Párisból jelen
tik: Laval miniszterelnök, mint az Ile de 
Francé fedélzetéről jelentik, a hírlapírók 
előtt nyilatkozva hangoztatta, hogy Francia
ország ura marad saját biztonságának mind
addig, mig a népek nem találják meg a ha
tályos eszközöket a béke szilárd és tartós 
megszervezésére. A miniszterelnök kijelen
tette továbbá, hogy meggyőződése szerint 
Franciaország és Amerika a jövőben szoros 
és hatályos együttműködést fog kifejteni. A 
mostani általános válság közepette ez az 
együttműködés szükségesebb, mint valaha. 
Az Ile de Francé hétfőn délelőtt 10 órakor 
'rkezik La Havreba. Laval miniszterelnököt 
^s kíséretét különvonat várja, amely délután 
2 órakor érkezik Párisba.

— Gyilkosság a mulatság után. Ujkécskéről 
Mentik: Vasárnap este > gyík itteni vendéglőben 
Forgó Gyula és Gálfl János gazdálkodók béké
sen iddogáltak, majd együtt indultak hazafelé. 
Az utcán valami vita támadt közöttük, mire 
Forgó előrántotta zsebkését és több szúrást ej
tett Gálfln. majd mikor az összeesett, rátérdclt 
és egy hatalmas szúrással kereszlüldöfle a szí
vét, úgyhogy az nyomban meghalt. A csendőr
ség őrizetbe vette a gyilkos gazdát

— Hasbaszurta a fiát. Szegedről jelentik: 
Szombaton es’e Oláh János feketeszéli gazdál
kodó összeszólalkozott 21 éves fiával, ifj. Oláh 
Jánossal. Az öreg Oláh olyan dühbe jött, hogy 
a kezében levő bicskával hasbaszutla a fiát, 
akit súlyos sérüléssel szállítottak a szegedi köz
kórházba.

— A szegedi járásbíróság altisztjének bűn
ügye. Szegedről jelentik: Szombaton tárgyalta a 
szegedi törvényszék Wf/d-tanácsa Makai János
árásbirósági altiszt bűnügyét. Az altisztet 43 

rendbeli okirathamisitással és 43 rendbeli sik- 
' asztássnl vádolta az ügyészség. A törvényszék 
Makai Jámst egyem fogházra és 100 pengő 
lénzhűntetésre, valamint háromévi hivatalvesz- 
'ésre ítélte

— A volt 17-cs honvédek emlékllnnene Szé
kesfehérvárott. Székesfehérvárról jelentik: A 
volt 17-cs honvéd"yalogezred tisztjei és legény
sége vasárnap délelőtt nagy menetben vonult 
a székesfehérvári háziezred emlékét megörökítő 
szoborhoz és azt Sztammer Pál nyug, alezredes 
beszéde után megkoszorúzták.

— Dr. Elscnbarth Károly temetése. Székes
fehérvárról jelentik: Óriási részvét mellett te 
mették cl vasárnap Székesfehérvárott dr. Kisen- 
barlh Károly kormányfőlanácsost, a törvény
hatósági bizottság örökös tagját. A sírnál dr. 
Kaltenecker Viktor főrendiházi tag mondott 
búcsúbeszédet.

— Helyárleszátlltás a Capitolban. A Capitol- 
filmpalota vezetősége újabb tanujelét adta a 
közönség iránt érzett ragaszkodásának, ezért a 
betyárokat leszállította. Helyeinek átcsoporto
sításával elérte, hogy kb. 503 hely áll a nagy
közönség rendelkezésére 00 fillértől 1.40 pen
gőig. A müsorösszcóllitásban nz igazgatóság ez
úttal is fenntartja azt a nívót, amelyet eddig is 
követett.

— Meghalt egy törvényszéki btró. Az Uj 
Szent János kórház igazgatósága vasárnap ér
tesítette a főkapitányságot, hogy olt meghalt 
dr. Kcisbír Gyula 48 éves nyugalmazott tör- 
ténvszéki biró, aki Islcnhcgyi-ut 40. sz. házban 
lévő lakásáról elözö nap agyvérzéssel szállítot
tak be.

éles
revolverdörrenéo

verte fel a hárshegyi ideggyógyintézet csend
jét. A lövés zaja Orbók különszobájából 
hallatszott, mire az alkalmazottak feltörték 
az ajtót és besiettek a szobába. A sezlonon 
füstölgő revolverrel a kezében, holtan talál
ták a fiatalembert.

Sziven'őtte magát és nyomban meghalt.
Az öngyilkosságról az ideggyógyintézet igaz
gatósága értesítette a rendőrséget. Bizottság 
szállott ki és átkutatták az öngyilkos em
ber iratait.

Búcsúlevelet nem hagyott hátra, 
azonban a rendőrség véleménye szerint az 
öngyilkosságot súlyos idegbaja miatt követ
hette el. Holttestét a törvényszéki orvostani 
intézetbe szállították.

— November 10-én kezdődnek a cseli- 
magyar tárgyalások. A cseh-magyar keres
kedelmi tárgyalásokra kiküldött magyar bi
zottság tagjai Nickl Alfréd meghatalmazott 
miniszter vezetésével november 9-én utaz
nak Prágába és másnap megkezdik a éseh 
kormány megbizottaivai a folytatólagos ta
nácskozásokat a cseh-magyar kereskedelmi 
egyezményre vonatkozólag.

Az ügyvéd legutóbbi száma olvasóinak Gál 
Jenő dr. országgyűlési képviselő szerkesztésében 
megjelenő Büntető Jog cimü lapot mclléklap- 
ként adja. A mindig élénk és aktuális lap 
Bessenyey Zénó, Fejér Ákos és Szegő Ferenc 
ügyvédek szerkesztésében jelenik meg.

— A „Turul** országos követtábora. A magyar 
egyetemi és főiskolai bajtársi egyesületek orszá
gos központja, a „Turul" Szövetség, most tar
totta országos követtáborát Kecskeméten, az or
szág különféle egyetemeiről és főiskoláiról össze- 
screglctt kb. 300 követ részvételével. A két napig 
tarló tanácskozások alatt megvitatták az ifjú
ságot érintő súlyos problémákat, majd viharos 
ülés keretében követelték a botrányos álláshal
mozások megszüntetését. Követelték az egye
temi ifjúságot létalapjában sújtó horribilis lan 
dij, vizsga- és szigorlati dijaknak méltányos le 
szállítását. Ez ügyben elhatározták, hogy felira
tot intéznek a vailás- és közoktatásügyi minisz
terhez. A tanácskozásokat a város notabilitásai- 
nak részvételével diszebéd zárta be. A jövö évre 
a következő tisztikart választották. Fővezér: 
Takács Gyula. Elnöki osztály vezére: Gedényi 
Mihály. Gazdasági és diákszociúlis osztály ve 
zére: Dérczy Ferenc. Kulturális vezér; Fodor 
Zoltán. Sajtó- és propagnndavezér: Salló Jónos. 
Sport- és nemzetvédelmi osztály vezére: Lung 
Antal. Országos nádor: dr. Bárvig Imre. Orszó 
gos fökincsláros: dr. Lamoth Mihály.

Ruha leszi az emberi! 
öl önyt vagy féliknbAtot 1OO pengőtől ki 
választott anyngból mérték után készít

OÍVIO I ' V., Héglposta-utca 15.11. em
Külön Irancia é» angol nőfrzabó • osztályI 

Hitelképeseknek nagyon kedvező Fizetést feltétele a

— Félmillió mázsával több tengeri termett, 
mint tavaly. A földművelésügyi minisztérium 
most adta ki legújabb vetésjclentését, amely 
beszámol arról, hogy az őszi szántási és vetési 
munkálatok a legtöbb vidéken befejezéshoz 
közelednek s az elvetett őszi búza, rozs és 
árpa jól kelt ki és szépen fejlődik. A tengeri 
átlagtermése 7.60 méterinúzsa holdanként s 
összesen 14,032.159 métermázsa tengeri tér- 
picit, vagyis öfíl.500 métermázsával több, mint 
tavaly. Á burgonyaterméshozam általában véve 
gyenge, mig a cukorrépa terméseredménye lé
nyegesen javult, a takarmányrépáéval cgvült. 
A dohány jó közepes termést adott, úgyszintén 
a gyümölcsösök is. A szüret a legtöbb helyen 
befejeződött.

— A Mentők kegyelete Halottak napján. A 
Budapesti önkéntes Mentőcgycsülct elnök
sége, igazgatósága és tagjai dr. Körmöczy Emil 
igazgató főorvos vezetésével koszorút helyez
tek el dr. Krcsz Géza, az egyesület megalapi- 
lójának, valamint Kovách Aladár dr. és Vi 
rosztek Győző dr. elhunyt igazgató-főorvosok 
•irjóira.

Uj választójogi törvény
tervezetek készülnek a belügy

minisztériumban
A belügyminisztérium törvényelőkészítő ősz- 

tályán — mint értesülünk — serényen dolgoz
nak az uj választójogi törvény tervezetének 
előkészítésén.

Információink szerint kétféle tervezet van 
készülőben. Az egyik szerint, amely még Beth
len István gróf idejéből származik

a titkos szavazást kiterjesztenék a megyét 
városokra és azokra a községekre, amelyek

nek tízezernél több lakosuk van.
A másik tervezet, — amelyet különösen a 

keresztény gazdasági párt szorgalmaz, — orszá
gos lajstromos szavazást tervez. Eszerint hat 
kerületre osztanék meg az ország választó kö
zönsége, illetőleg hat lajstromon választanák 
meg a képviselőház tagjait.

Ebből két lajstrom Jutna Budapest székes
fővárosnak és Pcstkörnyéknek, egy lajstrom 
a Dunántúlunk, mig a fenmnradó három 
lajstrom megosztana Duna-Tlsza közt és 

Magyarország keleti és déli része között.
Hogy azután ezek a tervezetek mikor kerülnek 
megvalósításra, arról még egyelőre nincsen hir, 
de politikai körökben bizonyosra veszik, hogy 
a legutóbbi választási rendszer alapján nem lesz 
többé választás Magyarországon.

— A sörgyárak ebédakciója. A mai nehéz 
gazdasági viszonyok között és olyan időkben, 
amikor a gazdasági harc és a kenyérért való 
hajsza minden áldozatkészséget kiöl nz embe
rekből, — sokszoros elismerést érdemel az a 
nemes gesztus, amellyel a magyar sörgyárosok 
iettek a kormányzó neje akciójának segítségére, 
hogy nyomorenyhitö hadjáratát minél nagyobb 
siker koronázza. A magyar sörkarlcl kereté
ben tömörült sörgyárak százezer ebédet aján-i 
lotlak fel vitéz nagybányai Horthy Miklósné. 
nyomorenyhitö akciója javára, hogy segítsék 
letörölni a szenvedő emberek könnyeit és jóízű, 
meleg ebédet juttassanak azoknak, akik munka- 
nélkül, minden anyagi támogatás hijján néz
nek a tél hidege elé. A magyar sörgyárosok ak
ciója többet jeleni mindennél, mert közvetlenül 
adjákii a kenyeret az éhezők és Ínségesek ke
zébe. Teszik ezt pedig egyáltalán nem megalázó 
formában — a magyar sörgyárak által felajón- 
lett százezer ebédet nem népkonyhákon fogják 
szétoszlani, vagy pedig az utca közönségének 
kiváncsi asszisztenciája mellett, hanem a ven- 
déglők jól fűlött helyiségeiben, fehér asztal 
mellett. Az a nemes intencióktól fűlött akció, 
amelyet Magyarország kormányzójának fele- 
ségc vezet, nemes és szép támogatást kapott a 
magyar sörgyárosoktól, akiknek gesztusát há
lás szeretettel fogják nz éhezők és Ínségesek 
tízezrei emlegetni a hideg és kegyetlen tél vi
harai között . . .

— Tisza István gróf halálának tizenharma
dik évfordulója. A Tisza István Társaskör 
Szombaton, Tisza István gróf halálának tizen
harmadik évfordulóján impozáns és kegyeletei 
emlékünnepélyt rendezett, amelyen résztvett 
József főherceg, Károlyi Gyula gróf miniszter
elnök és a magyar politikai, társadalmi és 
gazdasági élet valamennyi reprezentánsa. Az 
ülést Berzeviczy Albert nyitotta meg és beje
lentette, hogy 1933 tavaszán kerül sor Tisza 
István szobrának leleplezésére. Ezután 
Nlamesny Mihály országgyűlési képviselő tar
tott ünnepi beszédei Tisza Istvánról. Előadásá
ban végigkísérte Tisza egész politikai pályáját 
s méltatta azokat a nagy alkotásokat, amelyek' 
nevéhez fűződnek. Ezzel az emlékünnepély 
véget ért.

Ili

Férfi és női strapa divaternyő P 5.60

Uleisz Odúid ST
RSKCczl ul 80«Rítusu. w x Bálvány u. 3

— Háromszor le keltett zármnl n Divatcsar
nok kapuit... A Magyar Divatcsarnok Magyar 
Hete szombaton zárult le. Szombat volt az 
utolsó vásárlási nap és a közönség, minden 
képzeletet felülmúló érdeklődést mulatott. Va
lósággal ostrom alá vették a Divatcsarnok osz
tályait, ahol 2.50 alkalmazott alig győzte a mun
kát. Jellemző erre az óriási méretű forgalomra, 
hogy a Magyar Divatcsarnok kapuit a délután 
folyamán háromszor le kellett zárni. A villamos
közlekedést is megakasztotta nz óriási forga
lom. Mindez azt bizonyítjn, hogy bármilyen 
kevés Is n pénz, olcsó, megbízható, kitűnő 
nőségfl árut amilyet a Divatcsarnok árusít, 
szívesen vásárol a közönség. Este 7 órakor, a 
záróra után, kiürült a Magyar Divatcsarnok és 
a vevők ezrei boldogan, megelégedetten széled- 
lek szét, hogy november 15-én n Divatcsarnok 
20 százalékos bonjaival férjenek vissza vásá> 
rolni. A Divatcsarnok ugyanis minden vevőnek 
bont adott a megvásárolt áru értékének 20 szá
zalékáról. E bon ellenében november 15-től de
cember 15-ig lehet vásárolni.

Nem mindegy, hogy mit eszünk. A helyes 
táplálkozás és n szervezet ellentállóképcssége 
közötti összefüggést régen ismerjük. Azt 
azonban nem régen tudjuk, hogy még az 
egyébként „táplálónak" nevezhető élelmi
szerek között is válogatnunk kell. Tartal
mazhatja ugyanis vahmelv élelmiszer a 
testet fölépítő, fönntartó és hőlcrmelő anya
gokat s mégis alkalmatlannak kell monia- 
nunk. Hőtermelés dolgában nincs különbség 
a vaj és más zsírok közölt. De mig a vaj 
„A"-vÍtamln tartalmánál fogva növelt szerve
zetünk ellenlállóképcsségét a fertőző beteg* 
ségek, például influenza, spanyollá?, güinő- 
kór stb. ellen, azután a fiatal, még növés! cn 
lévő egyéneknél a növekedésre, súlygyarapo
dásra is serkentőleg hot, addig a inűzsirok- 
ról ezt nem mondhatjuk cl, miután olyan 
olajokból készül, amelyek alig tartalmaznak, 
.^"•vitamint.
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MOZI
Nem űzetett gázsit az Operaház 

A meglepett tagokkal szombaton közölte a gazdasági 
hivatal, hogy csak kedden fizethetik ki 

a visszamenőleges gázsit
Az agyonszanált, né-gyclőadásos magyar 

királyi ()| < raháznak kellemetlen szenzá
ciója van. Szombaton délelőtt egymásután 
járultak a színház tagjai u gazdasági hiva
tal pénztárához, ahol föl akarták venni az 
esedékes októberi gázsijukat. A pénztár a 
kora délelőtti órákban azzal küldötte el a 
pénzért jelentkező énekeseket, magánsze
replőket, kórislákat és az egyéb személy
zetet, hogy a pénzügyminisztérium még 
nem utalta át a gázsifizetésre szükséges fisz-, 
szeget. A tagok, abban a reményben, hogy 
ez később megtörténik, dél felé: ismét visz- 
szatérlek és most már kellemetlen megle
petésben volt részük.

A pénztárnok ugyanis mindenkinek ki
jelentette:

— A gázsit csak kedden tudjuk folyó-

sltanl!
A kellős ünnepre készülő 

nagy megdöbbenéssel vették tudomásul 
gázsifizetés kitolódását, annál is 
mert a lecsökkenlclt fizetésükből 
csak a legnagyobb 
szombatig kijönni és többeknek 
adósságaik vannak. Súlyosbította 
tagnál az is a helyzetet, hogy ez 
fizetési késedelem éppen a novemberi 
gyedben érte őket, amikor — amint ez ina 
divat — a nagyobb lakásból kisebbe költöz
ködve, ennek költségeire sem volt semmi 
pénzűk. Az operaháziak elkeseredéssel tár
gyalták ezt a körülményt és hibáztatják az 
Operaház hivatali bürokráciáját, amelynek 
ezt a kellemetlen meglepetést tulajdonítják.

erőfeszítésnél

Súlyosbította

operaháziak 
a 

inkább, 
igy 
tudtak 

sürgető 
néhány 

a gázsi- 
nc-

November 2-től

EESZEH
r. ozgó

JÓZSEF KÖRÚT 70.

ESrlgitto Hóim Willy Frltschs

Kftmszolgáiat
Zoro-Huru s

A uieeKsnd hősei MOZGÓ
NÉPSZINHAZ-UTCA 31.

Alpár Gitta nyilatkozata 
házasságáról, amely nem történt meg

Az elmúlt bélen az egész világsajtót be
járta a hir, hogv Alpár Gitta férjhez ment 
Gusztáv Fröchlichhez. a neves moziszinész- 
hét. Pár nap múlva kitudódott, hogy n há
zasságkötés nem történt meg.

Felkerestük
ALPÁR GITTÁT,

aki a következőket mondotta válásáról és 
házasságáról:

— l’gy volt, hogy válóperem a múlt hét 
folyamán eldől és én mindenkinek elbeszél
tem, hogy n válóper befejezése után

pár nap múlva Fröchllch felesége leszek, 
mert a diszpenzációt már megszereztük. A 
válást azonban még mindig nem mondotta 
ki n l>j.róság és ezért

még egy kis Ideig várnunk kell.

Sokáig azonban inár nem, legfeljebb hetek 
kérdése a dolog.

— Természetesen a házasságkötés után is 
tovább játszom a Dubarryban, amelynek 
tegnap volt a 75-ik előadása. Az eddigi 75. 
előadáson állandóan zsúfolt házak voltak és 
az igazgatóm szerint még ötvenezer fog kö
rülbelül menni a darab. Akkor egy hétig 
pihenek és január 4-én kezdem m?g első 
filmem munkálatait.

A filmet kettőnk számára Írták, 
én egy asszonyt játszom, aki sok viszontag
ság után megtalálja azt a férfit, akit szerel 
és aki szereti. . . (Akár csak az életben.) A 
film zenéjét Brodszky Miklós csinálja.

Sürgöny érkezik. Valaki elkésve gratulál 
a meg nem történt házassághoz.

SZÍNHÁZI napló
Színházak héttői műsora

NEMZETI SZÍNHÁZ: Kerek Fcrkó (U8). 
KAMARA SZIMtÁZ: Hnnnclo (1:8). 
VÍGSZÍNHÁZ! Pusztai szél (8).
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Torockól mcnyasizony (8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: A Fehér ló (8). 
MAGYAR SZÍNHÁZ: Zöld bárány (8).
ANDRÁSSY ÚTI SZÍNHÁZ: Varieté (H».
UJ SZÍNHÁZ: l.cánykérés (HO). 
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: Nyugatinál a-helyzet 

zutlnn (9).
BETHLEN TÉRI SZÍNPAD: UJ mflsor (8, 0). 
ROYAL ORFEUM: Uj novemberi műsor (’AS, *,íi9). 
STEINIIARDT SZÍNPAD: Uj műsor A*Uí».
KOMÉDIA ORFEUM: Rótt-Tűrk vendégjáték (H9).

Jtfeg kell örökíteni a Színházi Naplóban a 
moziviágban szinte hihetetlennek hangzó 

történetet, amelynek két főhőse a primadonna 
és a gázsi. A primadonnának egyik prózai szín
házunkban már múlt évben óriási sikere volt, 
úgyhogy az első sztárok sorába emelkedett. Nem 
kerülte cl ez a tény a Nemzeti Színháznak 
figyelmét sem, amely a nyár folyamán szerződ- 
tetésl ajánlatot tett ennek a ragyogó szépségű 
és ragyogó tehetségű színésznőnek, aki nz aján
latot azonban azzal hárította el magától, hogy 
független akar maradni. És eljött az uj szezon. 
Az a szinház, almi az elmúlt évben nagy sike
reit aratta és amely. csak hosszú küzdelem után 
tudta megnyitni kapuit, szerződést ajánlott fel 
a színésznőnek. A kitűnő színésznő ölven es
tére leszerződött, százpengős fclléptidijjal, elfo
gadta a neki kiosztott szerepet és tűneménjfes 
alakításával diadalra vitte a szinház első darab
ját. A nagy sikert a többi színházigazgatók is 
megneszclték és egy előkelő magánszínházunk 
ismételten szerződtetés! alánlatot tett a színész
nőnek. A színésznő közölte ezt színházával, 
mire az igazgató a következő ajánlattal rukkolt 
elő: Kedves művésznő, maradjon nálunk, én 
ezennel a napi fclléptidilát IfíO pengőre, a 
maximális gázsira felemelem és kérem, hogy 
további száz estére szerződjön le. A színésznő 
áronban, aki — mint mondottuk — nemcsak 
remek primadonna, hanem őszinte és korrekt 
hölgy, igy válaszolt: ..Kérem, Ígérem, hogy mds 
színházba nem menyek, de a felemelt gázsit 
nem fogadom el. A mai nehéz viszonyok mel
lett képtelen vognok pályatársaim rovására ke
resni. Csak azt kérem öntől, hogy a színészek 
és a mihzalí személyzet, akik velem együtt 
játszanak, mindig pontosan megkaphassák, ami 
jár nekik." Ha a közönség ezentúl tapsra üti 
össze a tenyerét a ronnagá színésznő művészt 
teljesítményéért. tansoljon a színházi világban 
ilyen tzokallan nobilis ><es-htsának Is, ezért 
ideírom a nevét Lázár M<r!i

A hét két*éofelévül nrptf szcrizáf iája: Hnr- 
malii Imre és Fényes Szabolcs remei; 

operettje a ..Vutifi0 |,*sr. amelyet már pre
mier előtt az összes világvárosok megszerez-

válto-

tok előadásra. Az idegenlégióban játszódik 
le ez a darab, amelyre a Fővárosi Operett
színház különleges ambícióval készül. Fő
szereplőinek, Honthy Hannának, Szokolay 
Ollynak, Szikiéig Józsefnek és Kertész Gá
bornak különleges nagy feladatokat kell a 
premieren megoldani. A runtá-t is itt tán
colják először.

Szombaton esle mutatta be uj műsorát a 
Komédia Orfeum. Az állandó vendég holt 

Sándoron kivitt, R. Türk Berta volt a premier 
meglepetése. aTpsviharral fogadta a 
Jók a varieté-számok is, úgyhogy a 
novemberi 
startol.

műsora a biztos siker

közönség. 
Komédia 
jegyében

E óvárosi színházi körökben nagy érdeklő- 
déssel pcrtraktálták vasárnap este a

hlrt, hogy 
darabjának, a _ 
jét Kopenhágában decembet 2-ra tűzték ki.

a Magyar Szinház nagysikerű 
„Zöld bárányának premier-

A „Zöld bárány" különben a második ma
gyar darab, amely Bécset és Berlint meg
előzve, Kopenhágában indul el világkörüli 
útjára. Az első tudvalévőén Molnár Ferenc 
„Liliom"-a volt.
Tlgy látszik, nem babonás szerző Lestyán 
U Sándor, akinek legközelebbi pre
mierje november 13-án, pénteken lesz e 
duplakabalás napon az Uj Színházban. Les
tyán uj színpadi müvének cime: „Ezen üz
let megszűnik". .4 címből, is lehet következ
tetni: pesti történetről van szó. Lestyán uj: 
színdarabjának több mint harminc sze
replője van, ezenkívül hat gyermekszerep
lője és nagy statisztériája. Ez lesz az első 
nagy peretnierje az Uj Színháznak, amely 
alkalommal Harsányt Rezső, Bcrend István, 
Lengyel Vilmos, Dávid, Fülöp, Bazsay, Som
iár, továbbá Kökény Ilona, Simon Zsuzsa, 
Étsy Emília, Mester Ilonka és Dinnyééi Ju
liska játszanak. A próbák Baráti József 
vezetésével már folynak.

A Fészekben vasárnap megnyílt Thurmayer 
Sándor kollektív kiállítása. Tavaly már 

láttuk a kitűnő festő képeit, amelyek gazdagon 
díszítették a Fészek nagytermének j alatt.
Thurmayer Sándor, aki különben Turay Idá
nak, a kitűnő színésznőnek édesapja, az idén 
még változatosabb és szélesebb skálájú anya
got hozott. A megnyitás napján, vasárnap, már 
igen sokan látogattak a termet, ahol különös 
feltűnést keltett „Egy fiatal leány" arcképe, a 
..Budai részletek" és olasz zsánerképei. A kiál
lítás mindennap nyitva van.

ÁBenlilentérí Szinház uj műsora háromórás 
kacagást jelent. Szinte egymást kergetik 

az ötletek és vidám jelenetek, zenésjátékok, 
amelyek közül különösen Korcsmáros Nándor, 
Harsányt Zsolt, Lóránt László és Erdélyi Mi
hály vidám darabjai tetszetlek. .4 szereplők: 
Berky Lili. Verbőczy lla, Ferenczy Marianne. 
Holló Klári, majd Gázon Gyula, Szcntiványi 
Kálmán, Tamás Benő és Antók Ferenc, vala
mint a szinház törzsgárdája cgytől-egyig kitű
nőek. Az uj műsor a siker jegyében indul.

Soha ilyen sajtó!
Mit írtak a pesti kritikusok a FEHÉR LÓRÓL?

AZ EST:
Megkopogjuk: siker. El ne kiabáljuk; nagy siker. 

Lakatos László. 
BUDAPESTI HÍRLAP:

A Király-színházban ma este méltán megérdemelt 
sikert hozó premier volt. ..

Dömötör István. 
ESTI KURÍR:

A Fehér ló a főpróbán a békevilág jelentős és 
komoly diadalaihoz hasonló sikert aratott. . .

Iij. Lovász/ Márton 
MAGYAR HÍRLAP:

Amit a Király-színház látnivalóban produkál, a.: 
halmozása a felvonulásoknak, táncoknak, éneknek, 
hot..sós díszleteknek és — sztároknak.

Balassa Emil. 
MAGYARORSZÁG:

Ennyi szint, ennyi ragyogást nyujta.il ma. — 
szinte hihetetlen áldozatkészség. Siklós Fcrenr.
MAGYARSÁG:

A Király-színház bőkezűen látványos újdonsága 
művészi fantáziával remek bekészült színpadon ját
szódik. Halta Gésa.
NEMZETI ÚJSÁG:

A Klrály-ulnbáz olyat ad, amit mindenkinek 
meg kell nézni. Endrődl Béla.

NÉPSZAVA:
Mindenképpen Őrölnünk kell ennek a sikernek.. 

Tessék besétálni! Jemnllz Sándor
l'ttasereplöluii KOSÁRV F.MMY. PÉCHY ERZSI. FEJES TERI, EGERVÁRY 

MARTON, KERTÉSZ DEZSŐ, KABOS GYULA. Z. MOLNÁR

8 ÓIIAI ÚJSÁG:
A Király-színház múltjához és tradícióihoz méltó 

ragyogó előadásban prezentálja ezt az operett remek
művet. Faragó Jenő.

I’ESTER LLOYD:
Da» Könlgstheater hnt den Distanzrltt auf deni 

Welsacn Rössl heute mit den verlockendsten Aussich- 
len auf den ersten Prcis angetreten.

Franz Rajna 
PESTI HÍRLAP:

A Fehér ló bizonyára nálunk is folytatja azt a 
karriért, amely legendássá tette hírét Bécstől Lon
donig. Bónyl Adorján.

TESTI NAPLÓI
A főpróba és n bemutató előadás lelkes hangú 

látóból Ítélve, a Király-színház megtalálta idei sze
zonjának döntő sikerét. Fazekat Imre.
UJ NEMZEDÉK:

A közönség a függöny felgördülésélől a happy- 
endig n szinpadi fantázia szines kavargásával és fel
sőn sról-fcl vonásra fokozoit szinpompás jelenetekkel 
találja magát szemben.
ÚJSÁG:

A Fehér ló mögött világsikerek 
méltán sorakozik u budapesti.

Amit a 
HÉTFŐI NAPLÓBAN Stób Zoltán 
őrt olvassa cl a 11-ik oldalon.

BF.A. JARNÓ ........... 
LÁSZLÓ. VITÉZ ISTVÁN.

Még 120 szereplő!

Gyula/ Zollún

állnak. Ehhet

Síró Gyttrff/.

lr.

JÓZSEF. RÁTKAI

A FEHÉR LÓ
Király Színház

Filmnremierek
TRILDY ÉS A LEBEGŐ SZŰZ.

A két név ugy kerül egymás mellé, hogy 
Royal Apolló bőkezű újítással két nagya Royal Apolló bőkezű újítással két nagy 

slágert tűzött hétfői premierjére. Trilbyt, 
George de Murier világhírű regényét Holly
woodban vitték filmre. Amerika legnagyobb 
színésze, John Barrymoore játssza a Sven- 
gálit, Trilbyt pedig Marian Marsh, a legra
gyogóbb filmcsillag alakítja. Mikor ez a 
minden porcikájában művészi film pereg 
előttünk, szinte kétkedve kiáltunk fel: /io- 
gyan lehet az, hogy ezt a ragyogó filmtémát 
eddig még nem dolgozták fel hangosfilmre?! 
A választ is megkapjuk azonnal: eddig szí
nészeket nem találtak erre méltónak. A 
hipnotizőr Szvengáli és enpek erejéből táp
lálkozó világhírű énekesnő megrázó regé
nyének filmje mindenkinek nagy művészi 
élvezetet nyújt. — A Royal Apolló másik 
filmje viszont a humor és a kacagás jegyé* 
ben született. A cime „A lebegő szűz’*, 
amelynek az a nevezetessége, hogy ez a 
Szőke Szakáll berlini filmgyárának első 
Wlf produkciója. Nem hiába Szőke Szakáll 
a legjobban fizetett berlini filmkómikus, ht 
ilyen kacagtató és ragyogó filmet tud készi- 
teni, mint „A lebegő szűz**. Partnerei a kö
zönség kedvencei: a mulatságos és bájos 
l)ina Grállá és az ellenállhatatlan humora 
Fritz Schulz.

A VÖRÖS MACSKA.
A Décsi- és az Omm'a-filmszinházak tradi

cionális hétfői premierje egyúttal vissza
kanyarodik ahhoz az irányhoz, amelyet ez 
a két kitűnő filmszínház a szezón elején el
foglalt. Szórakoztatni, mulattatni, nevettetni 
— ezen van a hangsúly és ez száz százalé
kosan érvényesül a legújabb bohózat sláger
bemutatójukon „.4 vörös macska" egy pá
risi lokál, ahol Siegfried Arno, a legnagy
szerűbb német kómikus s ennek méltó két 
partnere, Hans Junckermann és Verebes 
Ernő olyan bonyodalmakat támasztanak, 
amelyek szüntelenül kacagó vihart okoz
nak. Régen láttunk ilyen jóizü, derűs, mu
latságos és mégis finom filmvigjátckot. A 
mai nehéz gondokkal gyötrődő Pestnek biz
tos üdülése kínálkozik a Décsi és az Omnia 
nézőterén. Az amerikai öregedés elleni lig-t 
megállapította, hogy az öregedés ellen egyet
len biztos gyógyszer a nevetés, ha ez igaz* 
akkor itt örökifjak maradnak az emberek.

RAZZIA.
A Párisi háztetők és a Milliók egyenes utódja 

ez a félig német, félig francia film, amelynek 
uleimet Szerelem egy éjszakán át. Egy gyilkos 
megszökik a fogházból, ugyanazon exprcsszcl 
utazik a sikkasztó Is, ki most követi cl élete első 
bűnét. A gyilkos kezébe akarja kaparintani a 
naiv fiatalember pénzét és Havre kikötőjében 
szeretőjét, a nagy revütáncosnőt, mint hullát 
mutatja be. A bűnös életű, de a posványból 
menekülni akaró gyönyörű nő szive megmoz
dul. Beleszeret a fiúba, akit ki kell fosztania. 
Ebből a kettősből azután olyan megrázó és 
poétikus jelenetek sora következik, amelyek » 
legelső filmek sorába emelik a Razziát. Ennek 
ellenére a cselekmény tulajdonképpen delek- 
livregényszerűen mozgalmas. A gyilkost a leg
nagyobb karakterszínész: Albert Scbletow 
játssza. A film a Palace és Radius slágere.

SZENT ERZSÉBET LEGENDÁJA.
A Városi Színházban szombnton filmbemutató 

volt, amelynek keretében a ..Supcrfilm", Szent 
Erzsébet életéről szóló gyönyörű filmkőlie- 
ményt prezentálta a közönségnek. IX. P>uS 
pápa utasítására a Vatikán művészeti vezetői
nőit felügyeletével készítették a knlbolikus vi
lág papi előkelőségeinek részvételével Német
országban, Olaszországban és Magyarországon 
ezt a filmet. Az órpddhúzi Szent Erzsébet hét- 
századik évfordulójára, a keresztény világ nagy 
hibileumi ünnepségére támadt föl a csodálatai 
életű szent hercegasszony legendája,

nyujta.il
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Bomlás a Színigazgatók 
Egyesületében

U’abban az Andrássy-uil Színház és a Magyar Színház 
Jelentette be kilépését az Egyesületből, amelynek bomlása 

magával rántja a Szlnészszővetséget Is
A színházakat most jobban sújtja a gazda

sági nyomorúság, mint bármikor. Színházaink 
a jegheroikusahb harcot folytatják a megsem
misüléssel szemben, Úgyhogy többizben akciói 
indítottak a kollektív szerződés ellen, amelyet 
a színigazgatók a Szinészszovetségen keresztül 
a színészekkel kötöttek. A kollektív szerződés 
ellen meginduló támadás legelső attakját Ro
bot Imre, a Vígszínház igazgatója intézte. 
Roboz a saját színházában rájött arra, hogy 
minden leépítés dacára,

túlméretezte kiadásait,
amelyet legutóbb Csortos Gyula és Tőkés Anna 
nagvgázsiju szerződéseivel is megterhelt. Mivel 
a Vígszínház induló szezónja nem tudta fedezni 
ezeket a nagyarányú kiadásokat, a Színigazga
tók Szövetségével egy határozatot fogadtatott 
el, amely szerint 'Budapest Összes színháza 
tagjainak gázsiját ötven százalékkal kell mér
sékelni.

Ezen a határozaton tört meg azután a 
színigazgatók ereje,

mert a színházak képtelenek voltak keresztül
vinni ezt a határozatot, annál is Inkább, mert 
több színház akadt, amely tagjainak még ezt 
a félgázsit sem folyósította. Egy inástermészelü 
dolog miatt azután a Magyar Színház igazga
tó je, dr. Juhi Marcell bejelentette, hogy 

kilép a Színigazgatók Egyesületéből,
mert ennek vezetési irányává! nem ért egyet.

Az elmúlt hét azután végleg megérlelte a 
helyzetet, amennyiben XVcrtheimer Elemér,

az Andrássy-uti Színház igazgatója is ki
lépett a Színigazgatók Egyesületéből,

azzal az Indokolással, hogy a kollektív szerző
dés pontjait a jövőben nem hajlandó teljes 
mértékben akceptálni. Eddig ugyanis a Színész
szövetség egy-két szinházi vállalatai szemben, 
Így speciálisan az Andrássy-uti Színházzal 
szemben is a legrigorózusabban érvényesítette 
a kollektív szerződés jogai'., amelyek a teljes

társulat szervezésére, a kilenchónapos szerző
dési kötelezettségre, a nyugdijfillérek beszol
gáltatására, a választott bíróságra és egyéb 
olyan pontokra vonatkoztak, amelyek a szín
házat megterhelik. Az Andrássy-uti Színház vé
leménye szerint, ha a többi színházak nem 
hajlandók ugyanezekre a kötelezettségekre, 
akkor ö nem játszhalja mint kis színház a 
mecénás szerepét.

Ez a kilépés és ennek indokolása rendkívül 
veszélyes a Szinészszövelségre nézve, amelynek 
érdeme, hogy a szinészjólétt pontokat a kol
lektív szerződésbe belevették és egyáltalában, 
hogy a kollektív szerződés megszülethetett. A 
színészek egyrésze, különösen Hegedűs Gyula 
elnök halálával úgy érzi, hogy

a SzluéBzszövelség nem tudja már teljes 
eréilyel képviselni ügyeiket

A Szinészszövetség vezetője ugyanis sokizben 
úttól a szemponttol vezérelve, hogy még a szí
nészek bőre árán is meg kell menteni a kenyér
alkalmakat nyújtó szinházi vállalkozásokat, — 
több szinházzal sz,emben igen gyenge erőt mu
tatott. Igv például elmellőztc u kollektív szer
ződésnek legsúlyosabb pontját, amely szerint 
a Szinészszövetség tagjai csak olyan színházak
ban játszhatnak, amelyek a kollektív szerző
dést kötő Színigazgatók Egyesületének tagjai. 
Mivel már több szinházi és kabarévállalkozás 
nem tartozik a Színházigazgatók Szövetségéhez, 
a Szinészszövetségnck kizárás terhe mellett 
kellett volna megtiltani tagjaiknak, hogy ezek
ben a színházakban szerepet vállaljanak,

a Szinészszövetség azonban ezt elmulasz
totta és ezzel okot adott a színigazgatók
nak arra, hogy a kollektív szerződést meg- 
sértettnek tekintsék és egyoldalúig föl 

bontsák.
Az a bomlási folyamat tehát, amely a Színház
igazgatók Egyesületében indult meg, végered
ményben súlyosan érinti a Szlnészszővetséget is, 
amely eddig szorosan kooperált a színigazga
tókkal.

/rő as adófiiuető bizottság előtt 
Adja elő a Nemsieti Sxinfiáx neveltetett darabjaimat, 

a jövedelem ax államé — mondta Sxomory Dexső
Az egyre Jobban csavaríntott adóprés manap

ság olyan művészi rétegeket is érint, amelyekkel 
azelőtt nem igen törődött az adóhivatal. Mos
tanában egymásután kapják az idézést azok a 
máról-holnapra tengődő, száraz kenyéren élő 
és küszködő magyar írók, akiknek

a nevük renoméja után szabják meg a lát
szatadóját.

Fölösleges hangsúlyozni, hogy a lapoknál el 
nem helyezkedett, nagymultu írók különösen a 
papirrcndelet következtében igen kritikus hely
zetbe kerültek, hiszen egyedüli lélfentartási 
alapjuk az volt, hogy egy-egy lap valamilyen 
szépirodalmi munkájukat leközölte. A közön
ség mindenféle könyvnap ellenére, sajnos, el
szokott a könyvvásárlástól és ma már a legrit
kább esetben adják ki a magyar Írók munkáit.

Mindezt azért bocsátjuk előre, mert éleseb
ben akarunk rávilágítani arra a történetre, 
amely az egyik legnagyobb magyar Írónkkal, 
Szomory Dezsővel esett meg az adókivető 
bizottság előtt. Szomory Dezsőt elvonultságá
nak „elefántcsonttornyában** is megtalálta az 
adókézbesitő.

Nem kevesebb, mint tízezer pengő jövedé

lem után kézbesítettek neki adókivetése-
két,

•melyek természetesen tekintélyes summára 
rúgtak. Szomory Dezső, többek tanácsára, el
ment az adófeíszólamlási bizottsághoz, ahol 
nagy nevének megfelelő referenciával fogadták.

— Kérem, Mester, mi tízezer pengő évi jöve
delmet számítottunk az ön adójának alapjául!
— mondotta az elnök.

— Hogyan? Honnan vették az urak ezt a 
számot — felelt Szomory Dezső —, hiszen mos
tanában alig keresek valamit. De ha azt hiszi 
az állam, hogy nekem ilyen jövedelmem van, 
én semmiesette sem akarom megkárosítani a 
kincstárt. Nngy örömmel fizetek és kérem a 
tekintetes bizottságot, hogy intézkedjék egy 
másik állami szervnél, a Nemzeti Színháznál, 
hogy az ott fektetett és pihentetett darabjaimat 
vegyék elő. Az előadások jövedelmét ezennel 
tiszteletteljesen fölajánlom adóba.

Igy szólt Szomory és eltávozott a meglepett 
bizottság elől, amelynek tagjai most törhetik a 
fejüket, miként értessék meg a kulluszkormány- 
nyal, hogy Szomory Dezső darabjait előadatni
— sürgős „kincstári érdek".

egy KIS BALLÉPÉS

Árverezik Róbert Jenő magyar származású 
berlini színigazgató műkincseit

Kalapács alá kerül a „Játék a kastélyban" híres gobelin-garnitúrája, 
amely háromszásseor „játszott" a színpadon

A nemzetközi szinházkrizis nem kímélte 
Berlint sem, ahol egymásután mennek 
tönkre a színigazgatók. Róbert Jenő, nz is
mert magyar származású berlini színigaz
gató, akinek nemrégiben még több előkelő 
színháza volt Berlinben és aki a Molnár- 
darabokat játszotta — szintén leépít.

November 3-án aukcióra* bocsátja a Kur- 
fürstendamm 20. szám alatti híres lukasá
nak műkincseit, ahol Oskar Kaufmann ál

tal tervezett művészi bútorokon kivül ka
lapács alá kerülnek mindazok az óriási ér
tékű képek, perzsaszőnyegek, ezüst- és 
bronzmunkák, porcellánok, amelyeket egy 
életen át gyűjtött magának a nagymultu 
színigazgató.

A lakás legszebb dísze a „Játék n kas
télyban** híres gohellngarnlturúja.

Ez a garnitúra háromszázszor „játszott** a 
színpadon és Róbert annyit keresett ezzel a

Ma premser!
Két felejthetetlen film egy grandiózus műsorban:

JOHN BftURVfflOORE SZŐKE SZAKÁLL
Amerika ünnepelt 
drámai művésze 
főszereplésével:

Európa legnépszerűbb 
komikusának leg
nagyobb alakítása:

(SIEIIILI)
A világhírű regény 
mesteri feldolgo
zása 10 felv.-ban

Kacagtató komédia
9 nagyszerű fejezetben

ROYAL APOLLO
Ma csak 2 előadás 7 és ’/,10 órakor.

Rendes, leszállított helyárak!

Molnár-darabbal, hogy végül a kölcsönkért 
mesésértékü garnitúrát megaehetle. Most 
e felett is megperdül a dob. Róbert Jenő 
ezidöszerint a konkurrens színigazgatónál, 
Barnowskvnál rendez egy darabot a 
Lessingtheatcrben.

Premier után
FEHÉR Ló. Szerdán zajlott le a Király 

Színház nagy premierje és az események 
azóta igazolták a Fehér ló kritikáját. Es- 
ténkinli tábla a legbiztosabb, egyben a leg
szimpatikusabb jelzője a sikernek, amelyet 
ime teljes mértékben el kell ismerni. A 
Király Színház megifjodott ebben a revü- 
ben. Tempós, kifogástalan előadása, a ren
dezés merészsége (amely utóbbi fittyet hány 
.< kirúlyszinházi tradícióknak) a legnyugat- 
curópaibb levegőt hozza e falak közé. Nem 
fognak megsértődni a primadonnák, ha a 
revü főszereplőjének elsősorban azt a te
hetséges nagy görlcsapatot ismerem el, 
amely káprázatos, gazdag toalettekben és 
kosztümökben mint egy színes, viharos fer- 
geteg vonult el ismételten a színpadon. Ko- 
sáry Emmi a legigazibb primadonna. Tom
bolva tapsolnak élszőkeségének, aki (őszin
tén írom) lányos bájával önti el a nézőteret. 
A másik primadonnát, Péchy Erzsit, nem 
kevésbé ünnepük, gyönyörűen énekel és 
szépségét méltó köreibe foglalja ez a csil
logó revü. A két bonviván, az uj oldaláról 
bemutatkozó humorosan kedves Kertész 
Dezső, a szimpatikus Nádor Jenő. A humor 
Rátkay Márton, Kabos Gyula és Fejes Teri 
hármasa. Amit ez a három istenáldotta mű
vész produkál, azt csak a superlativusok je
lezhetik. Z. Molnár László és Jarno József 
(aki Ferenc József élethü maszkjában jele
nik meg} két tökéletes, rcmckbefonnáll 
kabinctfigura. Az előadást pompásan ren
dezte Tihanyi Vilmos, a kitűnő díszletek 
Vincze kezét dicsérik és Egerváry Bea re
mek táncszámokkal gazdagítja a sikert.

★

Az ős! föld. Az Uj Színház Cséhhélfalvy 
Albert Istvánná nevű urhölgy darabjával 
akarta szórakoztatni, vagy talán nevelni a

péntek esti publikumot. Nem érte el a céh 
ját. Ezen a darabon nem szórakozni, csak 
bosszankodni lehet, olyan együgyű, annyira 
unalmas és annyira nincs köze ahhoz nz ősi 
földhöz, amelyet az ilyen darabok legföljebb 
kompromittálhatnak. Bonyodalmas szerelmi 
történetről és valamilyen birtokról van szó, 
— ha jól értettük. Kár az l'j Színháznak, 
amely jól nekilendült e szezónjának, ilyen 
ál-irrcdcntaizü micsodákkal foglalkozni. Ezt 
a darabot a próbákon már a színészeknek 
kellőit volna visszautasítani. A színészeket 
sajnáljuk, különösen a tehetséges Koppány 
Erzsit.

♦
KEREK FERKÓ. Móricz Zsigmond a Kun

ság, az. Alföld nagy epikusa „Kerek Ferkó** 
címen darabot irt a Nemzetinek. A színház 
mindent meglett, hogy a darab minél fé
nyesebb és kitünőbb előadásban kerüljön 
színre, a baj azonban olt van, hogy Móricz 
csak tüneményes mondatokat ad a színészek 
szájába, a cselekményt azonban három fel
vonásra sűríteni elfelejti. Ezért nem tudunk 
lelkesülni Móricz Zsigmond uj darabján, húr 
Raior Gizi, Csortos Gyula, Petheő Attila, 
Rózsahegyi Kálmán, Vaszary Piroska, Tapob 
ezai alaposan serénykedtek, hogy a nngy 
iró a színpadon is diadalmaskodjék.

s. r.

DRÁGA FAY...... !
Felelj már az ég sze
relmére

MIKOR
LESZEL
AZ
ENYÉM

TííVac Unna krézküruti
M mÍxFmBÍ* vendégjátéka J’lá’ír.JiL.n « SZÍNPADON!

PREMIER SZOMBATUN I PREMIER SZOMBATON!

?

HOLNAPRA KÉREK VÁLASZT
GEORG
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÖ
A Ferencváros pontveszteség 

nélkül halad a bajnokság felé 
4:2-re verte a Hungáriát — Győzött az Uipest is —

A 111 kér. FC a nyolcadik helyre tornászta ma^át - A Kispest 
pontot szerzett Debrecenben

futballsportnak legnagyobb 
mondhatnák — éltetője volt 

a

A magyar 
eseménye — 
harminc éven keresztül a zöld-fehérek és 
kék-fehérek találkozása. Függetlenül 
papírformától, függetlenül a tabellától, 

a két nagy csapat közűit minden egyes 
találkozás alkalmával szinte külön baj

nokság fejlődött ki.
A Ferencváros s a Hungária nem a pon
tokért harcolt ezeken a mérkőzéseken, ha
nem egyedül és kizáróan magáért a győze
lemért. így történt ezúttal is, amikor a Hun
gária néhány rsalódás után ugy állott ki a 
küzdőtérre, hogy nzon már csak keresnie 
lehet. A momentán formák alapján ugyanis 
a Hungária már a start pillanatában elve
szítette a mérkőzést. Ahhoz ugyanis kétség 
nem fér, hogy

■ Ferencváros ebben n szezónban fel
tétlenül Jobb az ellenfelénél.

A mérkőzés lefolyása mindenben igazolta a 
papírformát, csak éppen a számszerű ered
mény kialakulásában nem.

A Ferencváros 4 :2 arányban nyerte 
ugyan a mérkőzést, de megnyerhette 
volna kisebb és nagyobb arányban is.

Az egyikről a Hungária csatársora, a másik
ról pedig a Ferencváros csatársora tehet. 
Az eltolódott erőviszonyok miatt a nagy 
derby nem hozott különösebb izgalmat. 
Egyik csapat sem érte el formája tető
pontját. A biró néhány tévedésétől eltekint
ve, nem is volt oka a mintegy husz.onlöezer 
főnyi közönségnek arra, hogy különöseb
ben belemelegcdjen a régi csaták hangula
tába. Szóval ezúttal elmúlt a derby anél
kül, hogy a futball közönsége valami külö
nöset, valami pluszt kapott volna.

A Ferencváros ezzel a győzelemmel ne
héz gáton jutott túl s

a bajnokság felé tartó utjábnn már csak 
az Újpest lehet akadály.

Kellejük közölt dől el ebben az évben 
kérdés. Ki lesz a bajnok? Ma még nyílt 
helyzet.

A csapatok és a sorsolás szeszélye erre 
vasárnapra is csonka fordulót rendezett, 
amennyiben csak négy bajnoki mérkőzés 
került lebonyolitásru. Az Újpest a Budai 
11-el intézte cl a maga dolgát, ezúttal min
den különösebb emóció nélkül — jól. Meg
szerezték a lila-fehérek mind a két pontot.

a 
a

a

Sztancsik (Budai 11), Tárnok (Budai 11), Te
leki (Bocskai), Vadász (Attila), Vincze (Bocs
kai), Vámos (Sabária), Ströck (Újpest).

öngól: Kalteneckcr I. (Budai 11), a Ferenc
város ellen, Kovács I. (Sabária), a Budai 11 
ellen.

MI VAN MEG HÁTRA? ...
(Egy kis kimutatás kombinációs célokra. Eb

ből lehet következtetni, hogy — „hol van a 
kutya eltemetve", vagyis, hol van még pontszer
zésre és vesztésre alkalom.)

Nem a szép játék,

Ferenci),(írót: Attila, Újpest, Somogy. Kispest. 
Újpest: Nemzeti, Ferencváros, Somogy, Attila. 
Hungária: Bocskai, Sabaria, Nemzeti.
Bocskai: Hungária, III. kér., Budai 11, Vasas. 
Somogy. Vasas, Attila, Újpest, Ferencváros. 
Attila: Ferencváros. Somogy, Vasas, Újpest.
Kispest: Sabaria, Nemzeti, Ferencváros.
III. kér.: Budai 11 Bocskai. Sabaria, Nemzeti. 
Nemzeti. Újpest, Kispest, Hungária, III. kér. 
Vasas- Somogy, Budai 11, Attila, Bocskai. 
Sabaria: Kispest, Hungária,

AMERRE A BAJNOKSÁG
7 játék
7 játék
8 játék
7 játék
7 játék
7 játék
8 játék
7 játék
8 játék
7 játék
7 játék
7 játék

1. Ferencváros
2. Újpest
3. Hungária
4. Bocskay
5. Somogy
6. Attila
7. Kispest
8. III. kér.
9. Budai „11“

10. Nemzeti
11. Vasas
12. Sabaria

a rőt a fontos
Újpest-Budai 11 3:1 (3:1)

FC

VEZET

előjátékát nz utóbbi időben 
javult budaiak s nz újpestiek

Az örök-derby 
nagyszerűen fclji . . 
visszaesése következtében általános érdeklődés 
előzte meg. Az Újpest Sas-Schneidert a tarta
lék jobbszélsőt a center posztján szerepeltette. 
A meccset némi késéssel Újpest kezdte, de a 
budaiak folytatták ... Ugyanis a fekete-fehérek 
egyáltalában nem respektálva a bajnokot, 
mintegv fél órán keresztül ostromzár alá vet
ték annak kapuját, serényen támadtak, sok lö
vés, korner, több nagyszerű, veszélyes helyzet... 
Huber csak ugy izzad, porzik a talnj, izzik a 
hangulat az újpesti kapu előtt. Csak gól nem 
akar esni. Pedig megérdemelné a derék budai 
együttes. A 15. percben a biró a halottak nap
jára való tekintette), kegyeleti percet rendel 
el, nmit a játékosok vi ................ ' "
ség pedig kalaplevévc

való tekintettel, kegyeleti
lit a játékosok vigyázz állásban, a közön- 

Ezután tovább

Ströck

ból Lengyel lövése a felső lécről pattan vissza.
Szünet után a piros-kékek nagy elánnal tá- 

madnak és már a 6. percben Stanzl beadásából 
Koszta janit (2:1). A gól lelket önt a Vasas
csapatba és perceken át ugylátszik, hogy meg. 
születik a kiegyenlítő gól. A kerületiek védelme 
azonban biztosan hárít el minden ilyen akciót. 
A 14. percben azután Behringer szabadrúgását 
Lengyel kapja, aki haladéktalanul a hálóba to
vábbítja (3:1). Bár ismét kialakul a kerületiek 
kétgólos előnye, a Vasas-csapat nem adja fel 
a reményt, hogy kiegyenlítsen. Mégis ebbcli 
igyekezete nem nem jár sikerrel, mert a tá- 
madé.sor a kapu előtt feltűnően erélytelen. Vi

szont az óbudai csatár- 
sor annál inkább gólra- 
törő, s a 33. percben 
végleg bebiztosítja a győ
zelmet. Zilahy lövését 
Berczki kiejti, s a ráfutó 
Drössler a hálóba vágja 
a labdái (1:1) Négy perc 
múlva Stanzl szabadrú
gásából a vetődő Biri 
fölött Skarka állítja be a 
végeredményt.

A Vasas-tábor a meccs 
után kissé lehangolt, 
mert hiszen legalább is 
döntetlen eredményre szá

mítottak. De — mint mond ják —, a kerületiek 
„góléhségén" Fogl II játéka sem segített. A 
kerületieknél viszont érthetően nagy az öröm 
és kórusban mondják:

— Végre kijött a formánk ...

Lengyel

A III. kerület, amely hosszú időn keresz
tül a lista legalján kullogott, vasárnap fel
frissített csapatával nehéz ellenfelét, a 
Vasast győzte le s ezzel a győzelemmel egy
szeriben a nyolcadik helyre jutott fel. Ugy 
látszik, az óbudaiak megtalálták a lelki 
egyensúlyukat és azt n standard csapatot, 
amellyel biztosan vehetik fel majd a küz
delmet.

A napnak egy másik meglepetése a Bocs
kai és a Kispest harcából került ki. A deb
receni csapat ugyanis ro«'z napol fogott ki 
a igy a kispestiek egy je.enlös ponthoz ju
tottak. Ennek ellenére is a Bocskay szoro
san fölzárkózott az élcsapatok közé s mint 
biztos negyedik ebben a szezónban — ugy 
látszik — megmarad előkelő helyén.

A gólrekorder november 1-én:
Takács II (Ferencváros) 18 góllal 

A további helyezési sorrend:
11 gól: Auer (Újpest).
10 gul: (.seb 11. (Hungária).
9 goi: Polgár (Budai 11), P. Szabó (Újpest).
7 gól; MúlcITy (Bocskai), Túrái (Ferencvá

ros).
5 gól: Ticska (Hungária), Steiner (Kispest).
4 gól; Toldi (Ferencváros), Jakube (Somogy) 

Rudas (Attila). Sárosi (Ferencváros).
3 gól: Fossák (Vasas), Weisz (Nemzeti), 

Lengyel (III. kér. FC), Tunyoghy (Somogy), 
Iglódy (Sabária), Brunccker (Vasns), Drössler 
(111. kcr. FC), Belkó (Sabária), Seper (Sabária).

2 gól: Bihámi (Nemzeti), Borbély (III. kcr- 
FC). Egri (Vasns), Hirzer (Hungária), Kohut 
(Ferencváros), Konvor (Kispest), Steiner (Új
pest). Szedlacsik (Ferencváros). Zilahy (Hl. 
kor FC), Crétcnyi (Nemzeti), Barátky (Hungá
ria), Koszta (Vasas), Sknrka (Vasas), Lukács 
(Kispest).

1 g I Biti (III kcr. FC), Cslzl (Somogy), 
Egri (Somogy), Fenyvesi (III. kcr. FC), Ger
gely (Nemzeti), Győri (111. kor. FC), Hevesi 
(Bocskr.i), Kntlcncckcr I (Budai 11), Keresztes. 
(Kispest), Kiss (Vasas), Kitti (Attila), Kovács 
(Nemzeti), l/zár (Ferencváros), Lyka II (Fe
rencváros), Markos (Bocskaii, Nchadoma (At
tila), Opnta (Bocskai), Paczolay (Kispest). 
Sehneider (Újpest), Slnnczl (Vasas), Szladovits 
(Sabária), Schmolkú (Nemzeti), Sziklai (Attila),

P. Szabó 
ostromol Buda, Polgár fényesen irányit, diri
gál, lő, de ez utóbbival nincs szerencséje. A 
budaiak fölényére jellemző, hogy amikor egy 
elkésett íjézö érkezett, s megkérdezte, hogy mi 
az eredmény, azt a választ kapta, hogy 

0:0 a budaiak javára.
Ezután következik egy kis birói tévedés, Slan- 
csiknál hendset jelez a biró, a budaiak ellen 
szabadrúgást. Spitz a protesláló Stancsikot 
majdnem fellöki, ami miatt egy kis incidens is 
támad. De a lényeg a tévesen megadott szabad
rúgás, mellyel

P. Szabó lefut, beadása Jó, s mint Ilyen
kor rendszerint történni szokott ... gól! 

1:0.
Auvr fejelte. A budaiak ennél az aktusnál is 
hűek maradlak jogelődjük tradícióihoz, anieny- 
nyiben pontosan a 33. percben kapták a gólt. 
A budaiakat látszólag nem kcdvctleniti cl a 
gól, amit közvetlen ezután végrehajtott bravú
ros támadásuk és Polgár remekbeszabott lö
vése is igazol. Azonban ismét hiába támad a 
budai csapat, mégis Újpest felé kacsint a sze
rencse. öt perc múlva

P. Szabó beadását Lantos kiejti s a labdát 
Auer a hálóba kotorja (2:0).

Alig múlik cl ujabb két perc, gyors passzok, 
lábról-lábra pattog a labda, s P. Szabó lö
vése

Ströck elé pattan, aki zavartalanul bcfejeli 
3:0.

A negyedszer! újrakezdés már a budai csapat
nak hoz sikert, amikor a hajszálpontos továb
bításokkal a lilák kapuja előtt terem a gyors 
csatársor. Schmidt beadását Lyka lövése kö
veti, amikor Huber kifut kapujából s a lövés 
a védőkben megakadva, Polgár elé jut, aki 
nyugodtan körülnéz, s látva, hogy Huber még 
mindig nincs kapujában, a rutinos profiflcgmá- 
jával

a kapus fején átemelve küldi a gólt az új
pestiek hálójába 3:1.

De vége is a félidőnek ...
A meccs második periódusa Is szép, helyen

ként izgalmas küzdelem képét tárta a húszezres 
publikum elé. A budaiak egyenlő ellenfélként 
küzdöttek. Polgár nagystílű játékosnak mutat
kozott ekkor is. Auer két alkalommal is Lan
tossal kapaszkodik össze s a birói figyelmezte
tés sem marad cl. Újpest lő egy pompás felső 
kapulccet, ami gólt is érdemelt volna, ám a 
budaiak som restek, minden labdát megjátsza
nak, de hiábavaló a szép játék, mert a gól a 
fontos. Azokat pedig az Újpest rúgta ...

FTC Sportlclopo, IX., OlC&E-ut 120. 
1931 november 8 án dé'után >t3 órakor labdarugó mérkőzés 
Sueűorszag-magygrország» 

Előzőleg d. n. 141 órakor B- L. A. S Z. ” Síö. L. A. SZ■ 
válogatott csapatainak Drehr-serleg döntő méikőzése.

Délelőtt 10 órakor m.i.i.L.-ii.L.e.sz. 
ifjúsági c'-npatninak mérkőzése a HarenCl-Fcrlc-ért.

Ahol elveszett egy biztos pont...
Kispest —Bocskay 1:1 (1:1)

Debrecen, november 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) A két és félezer főnyi közönség még a 
múlt vasárnapi szinpompás küzdelem hatása 
alatt állt, amikor a különböző jármüveken, 
vagy gyalogosan igyekezett a pályára. A bajnok 
Újpest ellen becsületes küzdelemmel szerzett 
értékes pont lebegett a drukkerek szeme előtt 
s kellemes, bizsergő érzést kölcsönzött az a tu
dat; hogy ma pedig majd a Kispest nótáját 
húzhatják el. De nem igy történt. A napfényes, 
bár csípős hideg idő hamarosan a nézők ajkára 
fagyasztotta a szót, amikor az clparentált Kis
pest lelkes, erőteljes, akaraterőtől duzzadó já
tékát látták. Kispest hü maradt önmagához és 
a hagyományokhoz, amikor

ismét sikerült egy pontot elcsípni a meccs 
nagy favcrítjától, a Bocskaitól, 

amelyre rá sem lehetett ismerni. Ugy látszik,

Az óbudai csatársor sem respektálta a reaktivá.t Fogl 11.-t 
111. kér. F. C. Vasas 4:2 (2:0)

Az örök derby ellenére elég szép számami 
gyűlt össze n lóversenytéri pályán a Vasas-tá
bor, hogy győzelemnek legyen tanúja az utolsó 
helyen álló Hl. kerületiek ellen. A Vasas-hívők 
bizakodása azonban ezúttal nem vált valóra, 
mert az óbudai tizenegy meglepően friss és öt
letes játékot produkálva, biztosan gyűrte maga 
alá a piros fehér együttest és

megszerezte második győzelmét az őszi 
szezónban.

Az óbudai csnpatban különösen a csatársor 
volt elemében, de a fedezetsor és a közvetlen 
védelem is, apróbb hibáktól eltekintve, bizto
san látta el a feladatát. A Vasasok ezzel szem
ben ti támadójátékban nem produkáltak kellő 
crélyf, de n fedezetsoruk, valamint a közvet
len védelmi triójuk is, sokszor meg-megingotl.

— Tempó Vasas! — kiabálta el magát a

kék-pirosak ismert vezérdrukkere, amikor 
megindult a játék, s ugylátszott, hogy a csa
pat szót is fogad a buzdításnak. De csakhamar 
megváltozik a játék képe. Drössler robog le a 
szélen és hatalmas bombája a kapufáról vágó
dik vissza. A 12. percben Fenyvesi elhúz hal f ja 
mellett és pontos beadásából Lengyel fejese a 
hálóba jut (1:0). Ujabb kerületi ostrom követ
kezik, amelynek eredményeként öt perc múlva 
Fenyvesi centerezéséböl ugyancsak Lengyel 
szerzi meg a második gólt. Ez a gól is fejesből 
esett. A Vasas-tábort kellemetlenül érinli az 
ellenfélnek kétgólos előnye, de a lelkes tem
pózás ennek ellenére sem marad abba. Sőt, 
mintha feltüzelve játszanának a Vasas-csatá
rok, ügyesen dolgozzák magukat a kapu elé, 
olt azonban rendre elrontják a legkitűnőbb 
gólhelyzeteket is. A kerületiek ellcntámadásá-

Steiner Mátéffy

a Bocskai is csak a nála jobb csapatok ellen 
tudja minden harci készségét felvonultatni. 
Mert ezúttal az e"vüttes súlyos szervezeti hi
bákról tett tanúságot. Átvette a Kispest stílu
sút, amelyet viszont Kispest jobban ismert. A 
debreceniek ezenkívül vitéz Karsay bíróra is 
panaszkodnak, akiről elismerik ugyan, hogy 
jóhiszeműen tévedett, de ez mitsem változtat 
azon a tényen, hogy két biztos góltól fosztotta 
meg ezáltal a Bocskait.

Markosé n választás joga, aki érthetetlenül a 
nappal szemben lévő oldali jelöli meg a Bocs
kai tételéül, amely hátrányhoz még egy kis 
szelet is kap. A Bocskai azonnal támadásba 
lendül és Dénesi ugyancsak próbára teszik a 
Bocskai csatárok. Két debreceni korner uf’n 
változatos lefutások tarkítják a játékai. Még 
csnk a 7. percnél tart a meccs, amikor

lefekvéskor egy jó könyv olvasóin, ébredéskor 
enyhe, kóprázósmenfes vilógltós, íme az életnek 
néhány apró öröme, amit mindenki megszerezhet 
magának. A jó világítás nemcsak a szemünket 
kíméli, hanem gazdaságos is. Használjunk modern 
káprázásmentes és gazdaságos

TUNGSRAM
GYÖNGYFÉNYLÁMPÁT1

Steiner beadását Lukács Cf.lpl cl s meg
szerzi n Kispestieknek a vezető g’dt. (1:0).

A Bocskai kornerrcl válaszol, de a Kispest sem 
hagyja magát, Steiner ugyanis ha kissé lelemé
nyesebb lenne, a második gólt is megszerez
hetné ... A 12. percben Opata beadását nagy 
bombázás követi, amelyben Teleki, Markos és 
Mátéffy vesz részt, a szörnyű kavarodásban 
harmadszor is visszapattant labdát végül

Mátéffy juttatja rendeltetési helyére. (1:1).
Ezután mindkét oldalon több jó helyzet, 

szép lövések és, kornerek veszélyeztetnek, óm 
a kapusok kifogástalanul működnek A 30. 
percben adódik n meccs legnagyobb helyzete, 
amikor is Teleki ügyesen kiugorvn, méterekkel 
maga mögött hagyta a kispesti védőket s már 
a kapu közelében valósággal sétálva, azon töri

sporinuiiouer 
sporting tucti tncrtto V 
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Budapest, 1031 november 3 HÉTFŐI NAPLÓ
■ fejét, hogy . lőréit hova IrinyltM, amikor Déne. pirJu. módjár. rávett magát, 
a meglepeti Teleki a kapusba lövi a libdál 
Percekig felhördülve méltnllauködlk a köaöm 
aég. Teleki pedig bűnbánóan fogja a fejét 
Dénei még három komért hárít el ■ vége a fél- 
időnek.

Szünet után a Bocskay fölénye állandósul, 
azonban ez hiábavalónak mutatkozik, mivel 
Kispest tömörülve, falankszszerücn védi a ka
puját. A játékosok részéről sok szabálytalanság 
történik, amit azonban reklamálásstl intéznek 
el Karsaynál. A 17 .percben MátéíTy teljesen 
szabályos gólt lőtt, amit azonban a bíró min 
denki legnagyobb csodálkozására offszájd cl 
mén érvénytelenített. Csak amikor a Bocskai- 
Játékosok figyelmeztették, hogy nem lehetett 
offszájd, mert hiszen Dénes mellett Rozgonvi 
hátvéd a kapuvonalon állt, akkor látta be hi-

újpesti 
van itt

Cseji azonnal támadásba fog, szépen 
de a vonalnál Összetéveszti a lábait s mire meg
találná a helyeset, a labda kifut. Sebajl lesz ez 
még rosszabbul isi — vigasztalják egymást a 
drukkerek. Ezzel szemben a Hungária az ele
jén még egyre támad. Barátky szabadrúgáshoz 
jut, a rugós azonban egészen erőtlen, amire 
felzug a szellemes tribün:

—Penészbombal

Cséh hirtelen átigazol a Ferencváros csapa
tába és Mandl mellett remekül szökteti — 
Kohutot. A váratlan húzásnak gól leszen a 
vége. 1:0. Jellemző a ferencvárosiakra, hogy 
Mm revanzsálták a dolgot: Takács II. egyet

len egyszer sem szöktette Hlrzűrt.

Egy detbyvel kevesebb — két nonttal több 
a Ferencváros mérlege 

Ferencváros - Hungária 4:2 (1:0)
Amikor feltűnnek a zöld-fehér trikók oz öl

töző bejáratában, zugnak a tribünök:
— Kijött a bajnokcsapat!
Ezt Ugyan azonnal kontrázzák az 

drukkerek, mondván, hogy még halra ..... 
nehéz kilencven perc. Ja, csakhogy akkor míg 
nem tudták, ml jön.

A Hungária kezdi el a nagy derbyt s ebből

Akik a nagy meccs góljait rúgták.

Barátky Sárosi Tarai

lemegy, adna, a ráfutó 
a lövés a kapu

uowvt •

Ettől kezdve azután a Ferencváros veszi ót 
a Játék Irányítását és megindul a híres Fradl- 
motof. Itt rögtön kitűnik, hogy a motor — 
tnár mint a halfsor — hibátlanul dolgozik, de 
a karosszériával és az alvázzal baj van. Sem a 
csatársor, sem a védelem nem tud belemele
gedni ugy, ahogy az kellene. Kohut például 
remek labdát kap Takácstól, de elereszti. Még 
jó, hogy ott a kornerzászló, amiről visszapattan 
a labda s igy a támadás töretlen marad. A be
adott labdát azonban a belsők nem tudják ér
tékesíteni.

A Hungária teljesen defenzívára rendezke
dik be éa szívósan védekezik.

Ebben a védekezésben az egész meccs folya
mán

a közvetlen védelem salnte kolosszális 
munkát végez.

Újvárt kapuja szinte bevehetetlen. Kohut pre
cíz bombáit könnyedén teszi ártalmatlanná, 

“ .................... Előtte
zöld

fürge, jószemü, nagyszerűen helyezkedik, 
a két brkk nem engedi kibontakozni a 
fehérek támadásait s igy

egyhangú tologatásból áll a mérkőzés 
periódusa.

első

lAftATUy

TAtíACZ X-

nnev vittaszlóktain

Kft korner la étik Jobbrn-balra. Később Újvári 
lélekjelenlété menti meg megírt a kék teliére- 
kel. A Ferencváros és a Hungária hói f sóra kő 
köti jónéhány klasszis differencia mutatkotlk s

A Családi háromszögbe belép Darát kp is és 
stőktctl Ticskát. A többi már csak sprintelés 
dolga... no, meg n tabcTáé, mert a gól fe

lett nincs vita. 3:1.

ov-kabatoM.
ÍÁ004I
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TICSKA

Fchórhiitprt vÁcártillon a nyárban !

Légion zanwák
leonstőin, BAsenitort* r, Rtuk s'b. kizár.'lapos hépvlst tele

Ma'OKronx ru nz 1-Z.i ben alapított Ag|fW|£] 7. 0 N Ü O ti A T E It E M
UII3IIEL v„ CD.-’O.’yib'J, 7.TC J cil-ll

Homzu iészlothltel, lel.ir és váltófciíezet rák ül
KUlcaUnt**. t'wer* Elsőrangú |nvliómUbrly

eyyerr- éa wáltó- 
áramú hrklóaatt 

Iléa»ai6k*k a lígolcsóbban kaphatók

báját, ám már nem segíthetett rajta. A meccs 
végén azzal Intézte el, hogv „tévedni emberi do 
lóg'. A mérkőzés hátralevő résiében a Bocskai 
folytatta a bombázást, amely egy sereg komért 
is hozott, caak gól nem esett. tKspest ügyesen 
berendezkedett a „szicíliai védelemre* s hosszú 
taccsrugásokkal húzta az időt. Ezt azonban a 
biró észrevette és három perccel meghosszabbi 
tolta a játékot.

A Bocskaiban csaknem valamennyi játékos 
mélyen formáján alul játszott, a csatársor fcl- 

*?. .? P.U^a vo,t A csnPniban egyedül Palotás 
váltotta be száz százalékig a hozzáfűzött remé
nyeket. Kisnest csapata lelkesen és jól játszott 
és rászolgált a falált pontra. Különösen két 
szélső csatára brillírozott. Karsay játékvezetőt a 

.Vííl-él- "a-n' ,ömf{t v<ir,n’ ionban nem 
™r, *“6no,ebb incidens, mivel a rendőrség 
megakadályozta az inzultust.

a kckteMr halfok passzol nyomán 
állandóan felszlsszcn. A Ferencváros fölénye 
vitathatatlan. Csak gólokra kell váltani. Ez
azonban nagyon nehezen megy, úgyhogy a 
halfok látnak munkához és küldik a | övegeket r.AUAii.izi. ■■ ....... .. .._ ............... - • n n
Gólnélkülinek látszik a félidő, amikor Hlrzer 
remek labdát kap Csehiül, mint a villám 
végig, aztán bekanyarodik s ahelyett, hogy 

fut 
ke-

Ticska 

bekkek között, 
felett zug el. Utána

resztpasszt
zárául lő 8 ............ - ,....... ... ____
ismét Hungária-helyzci. következik, de gyámol
talanok a kék-fehé.rek

Általános a megállapítás, hogy a döntetle
nül álló féldiő igen nagy teljesítmény a 

Hungáriától.
A számításba azonban belezavar a véletlen.

Cseh egy labdát haza akar játszani Manói
nak, Kohut azonban elcsípi, átvágja jobb
oldalra. Itt Táncos visszadobja a labdát,

T*llK3tt-

amelyet Kocsis ismét Táncoshoz fejel. 
Táncos most választhat: lőjjön-e, vagy be
adjon? Egy pillanat csak az egész: Takács 
tisztára helyezkedik, pontosan kapja a lab
dát, amelyet fordulással, váratlanul a Jobb 
felső sarokba vág. 1:0. Meg sem lehetett 

moccanni az akciónál.
Nagy nz öröm! De nem olynn nagy, hogy 
észre ne lehetne venni a Fradi-drukkcrek — 
drukkját. Egyelőre még nincs elkönyvelve n 
mérkőzés a — zöldfehér csatársor miatt.

Szünetben általónos a panasz mindkét olda
lon. A ferencvárosiak nincsenek megelégedve a 
csatársor tologatásával, a hungáristák pedig a 
fedezetsor miatt szívják a fogukat.

Ahogy megkezdődik a második félidő, azon
nal kitűnik, hogy

a Hungáriának az első félidei defenzív ma
gatartása Icrvsieril volt

Ugy látszik, az nz elgondolás vezette n straté
gákat, hogy gól nélkül kihúzzák a félidőt s az
után kondícióval próbálják megnyerni a mér
kőzést. Az első percek ugyanis lélegzetelállító 
Ht.'ngária-támadá»okknl telnek el. Dehát nem 
olynn jó ez a kék-fehér csatársor, hogy ered
ményes tudna lenni. Sőt! A harmadik perc kö
vetkezik.

A Ferencváros támadását Mandl kAmerre 
szereli. Ezt Kohut rúgja, elég röviden, 
úgyhogy Mandl frjlcl küldi vissza o mc 
zŐnybe a luhd.il. Kohut újra clesHI é 
azonnal kfitépre dobja. A labdát Itc’jr'i 
fegfa mellel, de er. tulcrflscn pnlhit eWlrr 
úgyhogy a fürgén kiugró Takács lábáról 
Azonnal szállhat a lövés Ismét váratlanul 

éa Ismét védhetetlenül. 2:0.

Ezzel azután el is volna intézve a nagy mérkő
zés. A Hungária szintén tudja ezt s most már 
felad minden óvatosságot és csak • támadásra 
fektet súlyt. A tribünön megszólal egy mallció- 
zus hang:

A Hungária két perce következik, uraim!
Igaza volt. Nem sokkal tovább tart a fellán

golás, ez azonban elég veszélyes s a Ferenc
városi szivek nyugodtabban dobognak, amikor 
fölszabadul kapujuk a nyomás alól. Két kor- 
nert ér el egymásután a Fradi, az

egyikből Sárosi csodás bombája röpül 
szinte védhetetlenül a háló felé, de Újvári 

robinzónáddal ment.
A nagy vetődésből korner lesz ismét, ebből pe
dig ‘gy hatalmas gólhelyzet, de Takács késik. 
A 11. percben a Hungária nagyszerű támadása 
görög lefelé,

llirzcr vezeti a rohamot, becsapja az öreg 
Takácsot és beudása szinte lovésszerücn 
fut el a kapu előtt. Amsei ugyan nyúl 
utána, de messze van és Ticska pontosan 
érkezik a labdára, lehajolva fejel s a labda 

hajszálnyira kerüli el csak a kaput.
Nagy pech, foghatják a fejükctl A Ferencváros 
ezután iskolajátékba kezd és szisztematikusan 
őrli az ellenfelet. De ezzel őrll magát is, mert 
kicsit sok a tologatás. A 16. percben

egy előreadott labdát Klébcr hendszgyanu- 
saii fog, Mujorszky lefütyüli a honikret a 
pontosan a tizenhatosról lövet. Takács be
áll a hungáristák falankszába, majd amikor 
Turay bombája süvít, hirtelen kiugrik s as 
igy támadt résen át n labda akadálytalanul 

fúródik a kapuba. 3<0.
Most már csak az Újpest 5:0-ös gólarányát kell 
beállítani, vagy túlszárnyalni! — mondják a 
mámorosán ölelkező drukkerek. De még fel 
sem ócsudnak. amikor

a félvonalnál I.yka, Sárosi és Takács I. 
közölt háromszögelés folyik mindaddig, 
amíg „Mari néni“ labdáját Barátky elfogja, 
átvágja a jobbszélre, ahonnan Ticska

.4 derbg rejtélye. A Ferencváros pikáns gólt 
lő, de nem ér vele semmit, mert a biró annui
tása. Offszájd a rajz szerint sehogpsem le
hetett. A valószínű az, hogy kis Takács n 

vonalon kívülről ccnterezte Kohutnak a 
labdát. — Vagy talán a biró tévedett? ...

,r'

tarfózttíthatatlan rohammal száguld le s még 
mielőtt a bekkek utolérnék, tizméterről 

sUvltő gólt lő. 3:1.
A hirtelen góltól a Hungária felébred és egy
másután peregnek a támadások. Gólt mégis a 
Fradi lő, ha nincs is köszönet benne. A 26. 
percben

Toldi és Mandl ■ 'félvonalnál összeütközik, 
Mandl megsérül, Toldi pedig a labdát Sebes 
feje fölött Takácshoz küldi. Takács kiugrik, 
pár méteren vezeti n labdát. Közte és e 
kapu között C-tak Újvári van már. Újvári 
nagyszerű lempóérzékkcl fut ki a tizenha
tosig, úgyhogy megzavarja Takácsot, akt ■ 
kapus elől tvlhcsssunn szökteti magát a 
már-már kifut a labda, amikor sikerül a 
vonalon utolérnie. Innen pontosan bead s a 
befutó Kohut négy lépésről kényelmesen 

helyezi hálóba a labdát.
Vitathatatlan gól! Nem lehet tudni azonban mi 
történt, mórt

Majorszky biró n hatos vonalról szabad
rúgást rugaí a Ferencváros ellen.

A körülményekből csak az látszik, hogy Major 
szky Kohutot tévesen offszájdón látta. Vagy 
pedig — ami valószínűbb — ugy ítélte, hogy 
Takács vonalon túlról adott be. S ez a valószí
nűbb. Szóval egy góllal kevesebb

Mandl sérülten a halszélre megy. Barátky

Tovább alhat
mórt nem kelt 13 percig szsppanottl, bn

„Fulgor horolválöulzot 
bántál, morf a „Eolaor" pillanatok a!r<< pn- 
hífja Rzskál'á*. Kopható minden drogériában, 

l.ahorutnr o dől Cnrnnro F nme

PARAFA
se iéozAró =e

legtökéletesebb ablaksrJgetelée. 
Szereléseket végez garanciával
PáHQFALEMEZÜZEm
Berlini -tér 3. nwim *■*»• Telet >n : 21 —SH
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KALAPOT
emelek a derby- 
győztos csapa: előtt.

("áto!y-körút 3., a sarkon)
UV.VA’JWt'W.tWASAMMIM

pedig jobbhátvéd lesz. A csere azonban igy is 
nevűi, mert az öreg rut'lnié minden labdáját 
precízen játssza meg sérülten is. A Ferenc
város a nagy iramtól kifullad s a Hungáriának 
ez a felforgatott csapata egyszerre uj színben 
mutatkozik be. Folyton támad és egyre veszé
lyesebb. A 31. percben támadás közben a labda 
Takács 1. hátára esik és innen a feltartott ke
zére pattan.

Majorszky azonnal tizenegyest diktál, nme- 

benősz nem

háta mögött 
magyarázatra 

mírt tartotta 
küzdelem, ha

tyet Barátky egészen gyenge, gurulós lab
dával értékesít. 3:2.

Általában nagy a vita a tizenegyest illetően.
A< általános vélemény, hogy a 

volt szándékos.
Főként azért nem, mert Takács 
történtek a dolgok. Az azonban 
szorul, hogy Takács a kezét 
mégis fel. Most nyílttá válna a __  ___  ..
újrakezdés után Kohut nem futna le és Barátky 
nem szerelné hendszgyanusan. Mujorszky azon
nal egyenlít s itt is azonnal megadja a tizen
egyest.

Ezt Sárosi pontosan belövi. 4:2.
Az ujabb gól utón n Ferencváros ugy érzi, hogy 
megtette kötelességét. Nem ambicionálja külö
nösebben a játékot s amig a Hungária meg
próbálja íi lehetetlent is s minden erőtartalé
két a küzdelemre dobja, a ferencvárosiak ké
nyelmesen védekeznek. Nem is változik az 
er-'dn-évs’

A mérkőzést a legtalálóbban egy szomorú 
druK. • r je .uiiiczlc a sillamoson:

—“ A győzelem reális volt s a Hungáriának 
etak egy baja van: nem veszi észre a lényeget. 
A lényeg pedig az, hogyha at ember a mellé
nyét rosszul kezdi begombolni s a végén nem 
stimmelnek sem a gombok, sem a gomblyukak, 
akkór annak nem ti mellény és nem a stnbó az 
oka. Ezzel a hal/sórrdl a Hungáriának még 
jóidéig nem lehet ..mellénye1’.

KözvetlenülI Londonból szállítunk
8 havi hiteire 

leirjobb tnlndtégti angol szaustsket 
minden hozr.rt valóval, hitelkénen e"v0ne!;nek. M<*r- 
hívásra mintáinkat wuil.JUl«Mtl«4| nélkül bemutatjuk 
„BRISTOL" IV., (Zéglno yfu-uteo 15. trám.

VI., Antii áss;, At 55. Tel. 193 20

nue < rcn •mvs -i” aconnsliMylS- 
• ♦í nrnrion'ci.-rs b'.tio»il»s ‘leo, í rvotiSr 
Iliim rúl‘ Ismer Pírt: so .üt bCIveg ellené- 
M* 4iMHr*t«n bsrmen've küld: 
ünml Export Budapest, Sóp«tloház-0.13.0

luhd.il
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A Törekvés harmadik veresége 
után vájjon mégis bajnok lesz-e 

az idén 7
A hétről-hétre izgalmasabb umatőrmérkőzé- 

tek vasárnap fordulója néhány meglepetést ho
zott A nnp legnagyobb eseménye kétségkívül 
az FTC—Törekvés találkozója volt. A három- 
zzoros országos bajnokcsapat volt a meccs fa- 
variljn, bór az idén még veretlen FTC erős el
lenfélnek Ígérkezett. Arra azonban nem so
kan számítottak, hogy a zöld-fehér gárda maga 
alá gyűrt a Törekvés bajnokcsapatát. De meg- 
történt a nagy meglepetés,

■ Törekvés az FTC-től Is vereséget szen
vedeti, amely ebben a szezónban Immár ■ 

harmadik
A vasárnapi amntőrmérkőzések részletes 

eredményei egyébként a következők: FTC— 
Törekvés 1:0 (1:0); Fér. Vasutas—BSE 0:0; 
UTE—URAK 4.7 (1:1); BESzKÁRT—Elektro
mos 1.0 (0:0); portás—Hl. kér. TVE 4:2 (3:1); 
MTK- MÁV 3:3 (3:1); ,.33" FC—BEAC 1d) 
(1.0).

N.E DOHÁNYOZZ

A Szeged FC és a Turu 
döntetlenül játszott, a Soroksár 

tovább vezet
A második liga vasárnapi fordulójában a 

Szeged FC Turul mérkőzése döntetlen ered
ményt hozott. A Szeged FC nek é- a Turulnak 
ez a: első pontvesztcsége. Ezzel szemlien So- 
roksár csapata ismét győzőit és igy biztosan 
vezet a bajnokságban. A részletes eredmények: 
Stcged FC—Turul O.O. A Szegeden lejátszott 
mérkőzés jó védelmek és lanyha csatársorok 
küzdelme volt. Soroksár-Maglód 4.7 (2:1), > 
Rákospalota—Megyer 2:2 (1.O).

A vilá^rekorder Wright startja 
tegnap sem sikerült

Vasárnap délelőtt tartották meg az ügelő- 
pálvún másfélezer főnyi közönség előtt a TTC 
nv tr rkerékpáros pálvaversenyét, amely az 
< zidri motoros szezon utolsó eseménye volt. 
A kiváló magyar motorversenyzők melleit részt- 
srtl n jól sikerült dirl-Irnckversenyen a hórom 
hét óla Budapesten tartózkodó gyorsasági vi- 
l'grekorder, nz angol XVrigld is, uki azonban 
nem tudott a neki szokntlnn pályán eredmé
nyes lenni s néhány kör lefutása után feladta 
a küzdelmet. A verseny főbb eredményei a 
következők:

Főverseny 250 ccm-ig: 1. Komlősi Endre
TTC (Monet Goyon) 8 p. 34 2 mp.

Főverseny 350 ccm-ig: 1. Zamccsnlk Tivadar 
TTC íVcInceth ) 7 p. 12.6 mp

Fővcrscny 500 ccm-ig: 1. Lukavecz 
”'’\C í 8l fi nrt-1 rd 1 7 n 9". RKÍ'AC (Standard) 7 p. 25.8 inp. 

A szólómotr'rkerékpt'rok részéi

Ferenc

■re kntegória- 
különbség nélkül rendezett iigctöderbyt 20 090 
méteres távon Attslander hívén, DAC (Rudge) 
nyerte 15 p. 23.0 mp-es Idővel.

Hát tényleg vége . . .?
A beszéd időbe kerül. S az idő pénz. A logika 

szabályai szerint tehát a beszéd is pénz. Prcls 
mann Lajos, „az MTK pénzügyminisztere'1 pe
dig beszélt. S ez annyi, mintha pénzt adott 
volna ki. Szóval: valami szörnyen fontos dolog 
rak kellett történni. Pedig hát csak annyi tör 
lépt, hogy Preismann Lajos, a magyar futball 
Snouidcnja, egynémely dolgot megállapított. 
A számok embere végiglapozta az üzleti kong 
veket. Nem tévesztette meg semmi romantika. 
Nem szédült meg a nagy gesztusok, a jólhangzó 
mondatok melegségétől, csupán összeadott és 
kiront. S ami ebből a szimpla számtanból kike
rekedett, az annni, hogy „a magyar proft'utball 
anarchia előtt áll". Ma még tartja a lelket benne 
a látszat. Vasárnaponként még tizenkét csapat 
rugdalja a labdát, dm akik a kulisszák mögött 
ignrgatják ezt a nagyszerűnek Indult népünne
pélyt. ezt a „nemzeti játékot", azok már látják 
hogy nincs mii tenni. Az ajtón beles már az 
ar arehía s pengőnként öli meg a harcias, de 
ayionbetegitett, befont, elárult, baleknak szü 
lelett fiatal magyar professzionalizmust

Tíz éven át tartott itt egy nagy hejchuja A 
sportban ts kérdczellenül intézték cl a maguk 
praktikáit egyének és szervek, érdekek és tűr 
zavaros programok. Elégett minden érték ebben 

egyoldalii dulakodásban s ami megmaradt, 
az csak egy fájdalmas felkiáltás: itt az anar 
chia. Ha nem Preismann Lajos állapitand ért 
meg. tahin szóvá se fennők. Az ő józansága, ki 
m*rt és tántoríthatatlan következetessége azon 
bán súlyt ad a szavaknak. Egy hét múlva it! 
lesz a svéd—magyar mérkőzés. .4 számitáso' 
szerint ebből háromezer pengő haszon marad 
Háromezer pengői Ebből kell kihúzni a telet 
f^gil olyan testületnek, amelynek kebelében Hz 
ezrek sportolnak és jónéhánu százan keresik a 
kenyerüket. Háromezer pengő!

Szóval: mé!t az a remény sem marad meg. 
hogy a bajbajutott egyesületeken — legalább 
ideig óráig — a szövetség tud segíteni. Sző 
sincs róla Aki itt beadta a kulcsot, azon nem 
segít senki Annak pusztulni kell. A romlás szel 
leme nevethet a markába.

arafmZ futbnllnnt tfnjiten vftir .... „„„„ „ n,,,,.,,,..™.
non. bfhér munkn volt — Itt ctrnrtb kelleti l.'l.n Inpvrn brld.skrtrlvBr.omop.'kol kio.zl.nl. 
hozzd. tleMl vígee j, ,/került. Vollá... I Ui4b>! Amerikn .1 Mlélrk h.zkj*.
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KÜLFÖLDI SPORTNAPLÓ
Székely váratlan veresége Magdeburgban

Magdebarg, nov. 1.
Székely András gyorsuszónk szombati fölé

nyes győzelme után vasárnap n Heltas uszóvor- 
senyének második napján n párisi Európabaj- 
nokságok óta feltűnően feljavult Dciters német

„Eddig a rendezőség vágta zsebre a hasznot, 
most pedig én!“

— mondot'a Berlinien Tildén, aki nem tehet 
eleget a budapesti meghívásnak

Berlin, október 31.
(A HAtffii Napló berlini szerkesztőségétől.) 

Tildén, a világ legnevesebb tenniszjátékosa, aki 
sokáig a világ legjobb játékosa is volt és aki 
egyesek szerint inég ma Is az, — megérkezett 
Berlinbe és mór csütörtökön erős tréninget vett 
Kozeluh-vtd, a Brandenburgisc.be-strassei fedett 
pályán. Pénteken és szombaton zsúfolt házak 
mellett játszott Huntcr társaságában Najuch 
(s Nűsslein ellen és megmutatta, hogy még 
mindig a régi formában van. Különösen a Til
dén—Nűsslein és a Tildén—Kozeluh meccsek 
voltak élvezetesek.

Szombaton beszélgetést folytattunk Tildennel. 
nki ritkán ad interjút, de aki ezúttal kivételt 
tett.

Elmondotta, hogy formája tetőpontján érzi 
magát és egyáltalán nem bánta meg, hogy sza
kított az nmálőrséggcl

— Atelótf a rendezőség vágta zsebre a hasz 
nőt, most pedig én — mondotta Tildén. — Hun
tcr kitűnő partner, akit állandóan magammal 
fogok vinni. A tél folyamán bejárjuk egész Ri
viérát és tavasszal Kaliforniába megyünk. 
Budapestre, sajnos, nem tudok ellátogatni, pedig 
több meghívást kaptam. Tudom, hogy nincs jó 
fedett pályájuk és ha mégis nyélbeütődik budi 
pesti szereplésem, akkor ez csak nyáron lehet 
séges.

Tildén ezután bevonult Öltözőjébe, ahol mór ' ____  _ ....... ..........
várta a pénztáros és a főrendező. Pár perc ter-pár a Najuch—Nüsslein-együttestöl.

Hochmann <'yőzö’f, Berde 
vereséget szenvedett Zágrábban 

Jugoszláv futballeredmények

Zágráb, nov 1.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Vasárnap, hatalmas közönség előtt mér
kőzött meg Zágrábban Hochmann és Berde a 
két jónevü magyar ökölvívó, Jugoszlávia leg
jobbjaival. Hochmann pontozással győzött 
Skrioák zágrábi bajnok ellen, mig Berde a 
weltersulyu küzdelemben Jakstccsal szemben 
alulmaradt, miután a nyolcknenetca küzdelem
ben a biró Jaksicsot jelentette ki győztesnek. 
Berde a meccs utón úgy nyilatkozott, hogy a 
második fordulóban egy szabálytalan mély
ülést kapott, amit a biró nem vett éSzre, s ez 
annyim hátróllutta a további küzdelemben, 
hogy kénytelen volt védekezésre szorítkozni.

Az országos ligabajnokság küzdelmeit vasár
nap is folytatták, a fontosabb eredmények a 
következők: Belgrád: BSK—SASK 4:0 (1:0). — 
Szabadka: Bácska—ZsAK 2:0 (0:0); SAND— 
S.MTC 0:0: ZsAK—Villanytelep 0:0. — Spalato: 
Hajdúk—Macsva 3:0 (2:0). — Újvidék: NAK— 
Makkabea 2:1 (1:1). — Zombor: SzTK—Sport 
2:2 (1:1). — Eszék: Hajdúk—Gradjianski 6:2 
(4:1).

SORSOLJÁK A DAWIS-CUPOT...
Párizsból jelentik: A Dauris-Cup szervező

bizottsága vasárnap kisorsolta a délamerikai 
zóna fordulóit. Az első meccset Brazili vívja 
Chile ellen, amelynek győztese Paraguayt 
kapja ellenfélül.

PÁRISBAN MÁR JÉGHOKKIZNAK.
Párisból jelentik: A Berliner Schlittschuh 

Klub jéghok ki-csapata a Hoc heg Club Chamo 
nix ellen 3:1 arányban győzött.

MEGKEZDŐDÖTT A BERLINI HATNAPOS.
Berlinből jelentik: A hagyományos hatnapos 

kerékpárosverseny küzdelmeit vasárnap dél
előtt és délután folytatták. Egymásután próbál
kozott Richly, Montéi, Kroll, Bulla, Dennaeve 
nz előnyszerzéssel, azonban ez nem sikerült. A 
verseny Jelenlegi állása: 1. Schön—Qöbel 63 
pont, 2. Kroll—Maidon 64 ponttal, 3. Tietz— 
Brocardo 41 ponttal.

A SING-SING FEGYHÁZBAN SZABAD 
A FUTBALL . . .

Ncuiyorkból jelentik: A Sing-Sing feg.vhóz 
igazgatója megengedte a fegyenceknck a 
labdarúgás (Ízesét.

A fegyencckhől rövidesen futballcsapato
kat fognak alakítani, ezek azonban csak 
egymás közölt mérkőzhetnek.
..HA NYOMÁST ÉREZ A KEDÉLYHANGULA

TÁN — BRIDZSEZZEN.“
Londonból jelentik: Ely Culbertson csikágői 

ridzstanór, néhány szisztéma kitalólója nyiht- 
ozatot adott ki, amelyben többek közölt klje- 

önti, hogy a gazdasági válság által előidézett 
nyomott kedétyhangulat egyetlen ellenszere a 
— bridzs játék. Szerinte csak az Egyesült Álla
mokban 20 millió szenvedélyes bridzsező él. A 
neves tanár véleménye mindenesetre értékes uj 
eszmét ad az emebrlségnek s ezek után nincs 
más hátra, minthogy a Népszövetség azonnal 
alakuljon At bridzssxövetséggé. Itthon a Nép
jóléti minisztériumot kellene átszervezni, amely
nek legsürgősebb dolga lenne a nyomorgóknak

versenyzőtől a 200 méteres gyorsuszásban vere
séget szenvedett.

A német aszó Ideje 2 perc 20 mp volt 
mig Székely 2 p 22.4 mp alatt másodiknak ér
kezett célba.

múlva már számolni kezdték a százmárkáso
kat.

(p.) 
Tildén csak ötszettes küzdelem

ben tudta legyűrni Nüss.eint 
Kozeluh legyőzte Hantért

Berlin, nov. 1.
(A Hétfői Napló tud. telefonjelenlése.)
Még a hatnapos kerékpárverseny startja 

sem tudta a Tilden-rajongó berlinieket csá
bítani. A Tildén tenniszcsoport premierjére 
mintegy 4000 főnyi közönség volt kiváncsi.

Az első mérkőzésen Karéi Kozeluh 8:6, 
6:2 arányban intézte el Huniért.

A legérdekesebb mérkőzést Tildén vívta 
a formája tetőpontján álló Nüssleinnal.

Tildén csak a legkeményebb, ötszettes 
(4:6, 6:4, 6:4, 8:6, 6:1) küzdelemben 

tudta Nüssleint legyőzni.
A TILDÉN—IIUNTER-PÁR VASÁRNAP 

KIKAPOTT!...
Berlinből jelenti tudósítónk, hogy a Til

dén- tenniszcsoport második szereplése al
kalmával vasárnap meglepetésszcrü 0:6, 3:6 
arányú vereséget szenvedett a Tildén—Hun-

FAVORITGYÖZELMEK PRÁGÁBAN.
Prágából jelentik: Az I. ligabajnokság során 

a Sparta 5:0 arányban győzött a Bohemians el
len, a Slavia pedig 3:0-ra intézte el a Kladnot. 
A Viktória Zlskov csak nehéz küzdelem után 
6:4-re csikarta ki a győzelmet a Ccc.hie Kar 
linnal szemben, mig az egyetlen meglepetésnek 
a Nachod győzelme számit a Teplitz felett, 
amelyet 3:1 arányban legyőxötl. A barátságos 
mérkőzések során a DFC a prágai Rapid felelt 
5:1 arányú győzelmet aratott. A felvidéki cseh 
vólogatott—Felvidéki magyar válogatott meccs 
2:0 eredménnyel végződött.

AUSSEM C’LY DÉLAMERKÁBAN.
Buenos Alresből jelentik: Aussem Cily a 

legjobb német hölgytennlszcző, délamerikai tú
rája során 6:2 és 6:4 arányban legyőzte Kinnon 
kisasszonyt

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

X Újabb futballista-sérültek a durva já
ték miatt. A futballban egyre jobban elha
rapódzó durua játék vasárnap is három ál
dozatot követelt. Stift Antal Törekvés-játé
kost szárkapocs- és sipcsonttöréssel, Schiller
jein Márton (TSC) játékost mellzuzódással, 
mig Baycr Lajos (III. kcr. TVE) játékost 
vcserugássa] szállították a szanatóriumba. 
Rajtuk kivül még négy játékos áll kórházi 
kezelés alatt. Rákász (Vasas) játékost, aki 
kettős sipcsonttörést szenvedett, a múlt hét 
folyamán megoperálták és ugyancsak mű
téti beavatkozásra volt szükség Fekete Géza 
(BSC) játékos sipcsonttörésénél is. Ábel 
(Autótaxi) játékos vállpereclörése gyógyul, 
de Fekete (Szondv SC) játékos Iába még 
mindig gipszben van.

X Horváth Pál ■ 10 km-es főiskolai bajnok. 
Vasárnap délutón bonyolították le a főiskolai 
10 km-es futóbajnokságot, amelyben Horváth 
Pál BEAC győzött 35 p. 06.2 mp-es főiskolai 
rekorddal Engedi MAFC (36 p. 17 mp.) és Kos 
tyál MAFC (36 p. 58.4 mp.) előtt. A versenyben 
12 induló vett részt, akik valamenyien végigfu
tották a tóvot.

X Az MHC legyőzte a bécsi WAC-ot. Vasár 
nap délelőtt n lóversenytéri pólyán két nemzet
közi hokkimérkőzést (ártották. Az elsőt a Ma
gyar Hockep Club vívta a bécsi IV .4 C ellen s 
szép és élvezetes jótékkal 5:3 (2:1) arányban 
győzött kitűnő ellenfele ellen. A magyarok gól
jait Baké (2), Bethlen gróf, Margó és Teleki 
ütötték Majd az Amatőr HC—WAC női hokki- 
mérkőzés került sorra, amely 1:1 (1:0) döntet 
len eredménnyel végződött. A magyar hölgy 
hokklzók góljót Farkas Panni szerezte.

X Bódossy lett n délnyugati kerület deklnton 
bajnoka. Pécsről jelentik- Vasárnap délután 
tartották o délnyugati atlétikai kerület dekát 
Ion baInoksógénnk második részét, melyet vég
eredményben Bódossy PEAC 6487.60 ponttal 
megnyert s megszerezte vele a kerületi bajnok
ságot. 2. Megyeri—PEAC 5698 ponttal, 3. Lo- 
sonczv PEAC 4692 ponttal.

X Az Vsrószövetség kegyelete. A MUSz ta 
nácia Kéler Tibor dr. ügyvezető társelnök veze 
lésével vasárnap délelőtt tizenegy órakor meg
koszorúzta a hősi halóit halt úszóknak a fedett- 
uszodában lévő emlékművét.

X A Lapterjesztők csapata 3:1 (1:1) aróny- 
ban legyőzte a Sparta csapatát bajnoki mérkő- 
zésen.

LÓSPORT
Káposztósmcgyeri versenyeid

Az nutszájdorek Jrgvében kezdte meg t 
Pestvidéki versertyegylet a szezon utolsómi. 
tingjét. A program minden számában népes 
mezőny indult s a közönséget színes és váltó, 
zatos küzdelmek szórakoztatták. Az eredmé
nyek a nem várt győzelmek ellenére is reáli- 
sak. A zászlók közötti versenyekben több bu- 
kás történt, de szerencsére egyik sem járt 
komolyabb következménnyel. Izgalmas finissel 
végződött a Handicap, melyben Talált kincs 
a legrövidebb fejhosszal ragadta el a győzel. 
met a már nyerőnek látszó Baksistól. A rész
letes eredmény a kővetkező:

I. FUTAM. 1. dr. Székely I. Nebuló (2) 
Dósai. 2. Szikra (2) Fetting. 3. Theresina (4) 
Mészáros. F. m.: Olcsó Jancsi, Csokor és Régi 
nyár elbuktak, Túzok megvált lovasától. Tót.: 
10:26, 13, 14. 14. — II. FUTAM. 1. Jászkun 
huszárok Szélhámos (3) Tomka fh. 2. Mankó 
(l’/í) Nagy fh. 3. Turkana (3) Sárossy hadn. 
F. m.: Loncika, Balek, Okos elbukott. Tót.: 
10:32, 15, 13. Befutófogadás 5:40-50. — III. 
FUTAM. 1. Árpád huszárok Volhynta (10) 
Kovács. 2. Africanus (1%) Fetting. 3. Kotola
(5) Kaszián F. F. m.: Goodluck, Biri, Sanyi, 
Vón legény, Happy End. Tót.: 10:179, 30, ÍR, 
19. — IV. FUTAM. 1. Szabó I. Martlnsberg (4) 
Kizelka. 2. Annából (3) Vrabel. 3 Hadúr (6) 
Félix. F. m.: Rab Rábv, Becsvágy, Árboc, 
Hetty, Frau Wunderlich. Tót.: 10:68, 20, 15,13. 
— V. FUTAM. 1. Csernovits A.-né Talált kincs
(6) Kaszián T. 2. Baksis (8) Félix. 3. Relly (10) 
Hála. F. m-: Horace, Moment, Amazoné, Basa
harc, Fátyolos, Pimpóka, Tally hó, Ritkaság. 
Tót.: 10:93, 40, 32, 59. — VI. FUTAM. 1. gr. 
Wenckheini D. Annus (6) Teltschik. 2. Baby 
lő) Félix. 3. Levendula (10) Huiber. F. m.: 
Snow White, Algír, Szclekótva, Riksa, Splen- 
dld, Suhanc, Saladin. Arató, Mosoly. Tót.: 
10:93, 34, 26, 87. — VII. FUTAM. 1. Szabó I. 
Fleche <l‘or (8) Kizelka. 2. Takaros (10) Tóth 
A. 3. Hüvelyk Matyi (6) Kaszián T. F. ni.: 
Feldherr, Billikom, Célzatos, Ignác, Sagitta, 
Kirgiz. Tót.: 10:90, 36, 64, 30.

A szombati üere’ő versen vek
Kellemetlen hideg időben futották le a szom

bati ügetőversenyeket. A rossz idő azonban 
nem ártott sem a külső kereteknek, sem a 
sportnak, közönség volt szép szómmal s a ver
senyek is érdekesek voltak. A nap főszámát 
Dárda nyerte meg, de tisztátalan ügetése miatt 
diszkvalifikálták. A részletes erdmény a követ- 
kező:

I. FUTAM: 1. Kohuth A. Mogul (1K) Feiser,
2. Lili of Pamuk (2) Haas, 3. Babona (3) La
dányi. Ind.: Habakuk, Óbester, Ali Baba, Csa- 
podár, Klári, Toprongvos, Hidalgó, Elité. Tót.: 
10:30, helyre: 17, 23, 20, olasz: 87. — n. FU
TAM: 1. Kovácsevics M. Futórózsa (2) Feiser,
2. Coco (16) Jónás. 3. Milike (2) Marschall. 
Ind.: Melinda, Vétek, Gézengúz, Egerlflnderin, 
Dante, Ürgcvór, Libertás, Kedves. Ottokár, 
Othello. Tót.: 10:72, helyre: 32, 72, 20. ölsz: 296. 
ni. FUTAM: 1. Körmendi ménes F’.órlka (3) 
Zwillinger, 2. Generális (3) Maszár F., 3. Oline 
(3) Kallinka. Ind : Ugraburga, Najád, Dongó, 
Gondolat II., Rikkancs. Tót.: 10:79, helyre: 25, 
22. 24. olasz: 08. — IV. FUTAM: 1. Bader A. 
Frégoll {2% reá) Dózsa, 2. Naplopó (8) Ko
vács, 3. Conrad (l’/s) Maszár F. Ind.: Gjerdán, 
Nurmi és Dárda (első, tisztátalan ügetés miatt 
dlszkvalifikálva) Tót.: 10:15, helyre: 13, 27, 
olasz: 56. — V. FUTAM: 1. Kuglcr F. Marokkó 
(2) Kallinka, 2. Katinka (1% reá) Maszár F.. 3. 
Suhanc B (4) Gruber. Ind.: Udine, Vlnkó, Ge
nerál Laudon, Balaton. Tót.: 10:24, helyre: 14, 
12, 18, olasz: 26. — VI. FUTAM: 1 Weiss L 
Többslncs (12) Feiser, 2. Sólyom (1 ’/í reá) Ma
szár F.. 3. Leopárd (3) Kovács II. Ind.: Bonny, 
Kópé, Egéria, Áruló, Domgóvár. Tót.: 10:151. 
helyre: 19, 11, 13, olasz: 56.

cmmz. lakarlt. lesi
Bácsi lóversenyek

Passat Dyerte a Buccancer- 
versenyt

A 3200 méter távolságú Buccaneer-verseny 
volt a szombati bécsi versenyek eseménye. Az 
értékes díjért kilenc ló állott starthoz, amelyek 
közül Passat nyert könnyen két hosszal Sámson 
és Corinthia előtt. A derbynyerö Firsl Start he
lyezel lenül futott A részletes eredmény a kö
vetkező:

I. FUTAM: 1 Sovrana (4) Szilágyi. 2. Colonel 
(12) Szabó, 3 Maximum II (5/10 reá) Balog. 
Fin.: Maikönig, Felhő, Queen Bess. Tót :38, 28. 
39. — II. FUTAM: 1. Barcs (2) Balog, 2. Gin 
(2) Tusa, 3. Blttcsims [2%) Esch György. Fm.: 
Ideálist, Kurta, Lady Macbeth, Julius, Sas. Tót.: 
32, 12, 11, 12. — Ili. FUTAM: 1. Bolha (8/10 r) 
Sejbal, 2. Ralo (4) Nagy Géza, 3. Labanc (•>) 
Takács. Fm.: Szcladon, Hapag, Liigner, Llíht 
Star, Sonnenwfinde, Abony, Eiswind, Őrei, Pál
ma. Tót : 15. 12, 15, 20. — IV. FUTAM: 1- Pás
sal (2) Szilégsl. 2. Sámson (8) Balogh, 3. Co- 
rinthla (3) Szabó Fm.: Firsl Start, Liebling, 
Marschall, Hnssan, Beaurivnge, Bonvecchinti. 
Tol.: 28, 16, 35, 15. — V. FUTAM: 1. Gnngrl 

Varga, 2 Saint Louis (5) Reinwald, 3. 
Sugár. Fm.: Széplak. Tol.: 20, 11, 11. — VI. 
FUTAM: 1. Pás de C.alais (4) Jurnik, 2. Anno 
Sanlo (t’/i) gr Herberslein, 3. Franch (8) Bos- 
kő. Fm : Viljn, Heimwehr, Herba, iKnoprinz, 
Ralbina, Toscana, Blcsk. Ronncher Tót.: 60, 
37. 16, 20. — vn. FUTAM: I. Pan (5) Balog. 2. 
Rellator (2%) Sejbal, 3. Ode (4) Szabó. Fm.: 
Fiamén, Ruszalka, ITp-Top, Mnrathon II.. Va- 
ezogő, Flnsh Llght, Hokoból, Hnnpv, Horse, 
Tnmtrout, Robinson. Tót.: 4, 17, 15, .15.
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