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HÉTFŐI NAPLÓ
MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Egg ívre B pengi a Félévre 2-50 pengi 
Maggarorexágon 10 fillér, Ausztriában 23 
eroachen. Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2*30 dinár, Németországban 15 
Pl. Olaszországban 1 líra, Romániában 5 lel

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK!

D"- ELEK HUGÓ te MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér, Erzsébet-körut 4. szám 
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VI. kér. Aradi-utca 8. sz (Glóbus nyomdaj 
Telefon: József 306-06.

Vasárnap (d. u. 4-től): Aut 245-81, 100-4&

Budapest! urítársaság súlyos 
autókatasztrófája a vác! országúton

Megölték és kirabolták 
Kovács Alajos pesti fűpincért 
és holttestét a Balatonba dobták
AgvonverWH. azuian lancohcai, koieiekhei összekötöztek as a vízbe dobtok - 

Halaszok fogtak ki a Balatonnal az oszlásnak indult holttestet
Zalaegerszeg, november 8.

- M Hétfői Napló tudósítója jelenti.) Rév
fülöp mellett, a kis balatonmenti Kővágó
őrt községben, hetekkel ezelőtt elkövetett 
kegyetlen rablógyilkosságot fedeztek fel a 
balatoni halászok. A csendőrség gyors nyo
mozása már kiderítette az áldozat személy
azonosságát és a tetteseknek is nyomában 
vannak, ugy, hogy

órák kérdése, mikor kerül csendőrkézre 
a bestiális bűncselekmény elkövetője.

Kővágóörs községből szombaton nagyobb 
halászcsapat indult el a Balatonra.

A part közelében az egyik halászcsónak 
hálójába egy emberi holttest került.

A halászok közt nagy konsternációt kel
tett a megdöbbentő felfedezés és a holt
testet csak nagynehezen tudták a partra 
vonszolni, mert nehéz vasláncokkal, köte
lekkel volt körülkötözve.

A kővágóörsi halászok nyomban értesí
tették a csendörséget, majd a szomszédos 
helységekből hatósági bizottság szállott ki 
a faluba. A csendőrök intézkedésére a kis 
falu hullaházában helyezték el a halott 
férfit, akiről az első helyszíni vizsgálat 
megállapította, hogy körülbelül negyvenéves 
lehetett, ruhája egészen elrongyolódott már,

testét valósággal körülvették a vastag, 
nehéz láncok s mindkét keze-lába kö

téllel volt összekötve.
Mindenekelőtt a halott férfi zsebeit kutat

ták át. Néhány számolócédula és egészen 
elmosódott írások kerültek elő a holttest 
zsebeiből. Ezekből az Írásokból ugy látszott, 
ho^y valamelyik kővágóörsi nyaralóhely al
kalmazottja lehetett a halott ember.

Az első pillanatban már kétségtelennek 
látszott, hogy

az Ismeretlen, rejtélyes halott férfi bűn
tény áldozata lett.

Néhány órával később a hatósági orvos 
megvizsgálta h holttestet és az orvosi vizs
gálat is amellett szólt, hogy bűncselekmény 
történt.

Az orvosi vizsgálat megállapítása szerinl 
az oszlásnak Indult hulla hetek óta le

hetett a vízben.
Magát a gyilkosságot ugy rekonstruálták 

hogy a szerencsétlen férfit előbb leütötték 
és amikor eszméletlenül összeesett, össze
kötözték kczét-lábál, ekkor helyezték rá a 
nehéz vasldncokat is.

A csendőrség nagy eréllyel indította n*eg 
a nvomozárt és mindenekelőtt azokat a kő- 
vípiwinil lakosokat vették aaímba, akik a 
legutóbbi Időben eltivoilak a kl« b«l»ton- 

menti faluból. Miután megállapitották, hogy 
a község állandó lakosai közül gyanús kö
rülmények között senki sem tűnt el,

azokba a házakba látogattak el a csend
őrök, ahol a nyáron panziót rendeztek be.

A kis balatonmenti falu ugyanis az utóbbi 
esztendőkben eléggé frekventált nyaralóhely 
lett. Az idén nyáron is meglehetősen nagy 
számban keresték fel a balatonmenti kis 
nyaralóhelyet budapesti, nagykanizsai és 
más fürdővendégek.

Ilyenformán
ez idén már öt panzió Is működött Kő- 

vágóörsön.
Az egyik penzióban sikerült is olyan adato
kat szerezniük a nyomozó csendőröknek, 
amelyekből csakhamar megállapitották a 
szörnyű gyilkosság áldozatának személy
azonosságát. Ebben a kis penzióban dolgo
zott a nyáron

Kovács Alajos negyvenéves budapesti 
főpincér.

Kovács augusztus elsején érkezett Kővágó
őrsre s a szeptemberi utószezont is itt töl
tötte. Október elején akart csak hazautazni, 
mert ugy tervezte, hogy a nyári munka fá
radsága után néhány napig még lentmarad 
Kővágóörsön. Közvetlenül elutazása előtt,

magához vett többezer pengőt: egész 
nyári keresetét, kaucióját is, amelyet a 
penziónak adott át, hogy esetleg pos

tán felküldi Budapestre.
Ekkor már Kovács csomagjai is kint voltak 
az állomáson.

Másnap kellett volna véglegesen elutaznia 
Kovács Alajosnak Kővágóörsről Budapestre. 
A főpincér azonban többé nem jelentkezett 
s igy a penzió tulajdonosa azt hitte, hogy 
talán a postán valami értesítést kapott 
Budapestről s igy

anélkül, hogy búcsút veit volna tőle, az 
első vonattal elutazott a fővárosból.

Annál is inkább hihette ezt, mert minden 
ügyét rendezte- már, pénzét, értéktárgyait 
magához vette, csomagjait az állomásra vi
tette s igy a penziós arro gondolt, hogy utó
lag, talán levélben búcsúzik el.

Ezért pem is tettek jelentést Kovács Ala
jos hirtelen elutazásáról a csendőrségnek s 
csak most derült ki, hogy a szerencsétlen 
emberrel mi történt közvetlenül elutazása 
előtt. A penzió tulajdonosát részletesen ki
hallgatták a csendőrségen, majd kivitték a 
temető halottasházába, ahol

felismerte a holttestben Kovács Alajost.

Az elmosódott írásokból is pontosan megál
lapította a kővágóőrsi penziótulajdonos, 
hogy ezek Kovács birtokában voltak.

A nyomozás megállapítása szerint, Ková
csot, amikor pénzét és értéktárgyait magá
hoz véve eltávozott a penzióból,

meglesték és meggyilkolták.
Hogy került azonban a Balatonba, hogyan 
végezhetett vele ilyen módon gyilkosa, azt

Báró Korányi Frigyes lesz 
a pénzügyminiszter

Kinevezése néhány napon belül megtörténik
Most, hogy a Népszövetség pénzügyi bi

zottságának jelentése alapján a bizottság 
delegátusa, Tatjlcr, tevékeny részt vesz a 
magyar pénzügyi viszonyok, az államház
tartás rendbehozatalának munkájában, 
mindjobban előtérbe nyomult a pénzügy
miniszteri tárca betöltésének kérdése. Mór 
hetekkel ezelőtt híre járt politikai körök
ben, hogy gróf Károlyi Gyula miniszter
elnök

felajánlotta a pénzügyminiszteri tárcát 
báró Korányi Frigyesnek, 

a Pénzintézeti Xözpcnt elnökének* neon
ban báró Korányi, egészségi állapotúra való 
hivatkozással is, elhárította magától a pénz
ügyminiszterséget.

Mint beavatott forrásból értesülünk, most 
már a legközelebbi napokban sor kerül az 
uj pénzügyminiszter kinevezésére és az Js 
bizonyos,

hogy ismét báró Korányi Frigyes áll

Vasárnap váratlanul Párisba 
érkezett a berlini francia nagykövet 

és fontos jelentést tett Lavalnak
Pária, november 8.

f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefón- 
jelentése.) Francois Poncet, Franciaország 
berlini nagykövete vasárnap délután 

váratlanul Párizsba érkezett.
Politikai és diplomáciai körökben nagy fel
tűnést kelteti a berlini francia nagykövet 
megérkezése.

Poncet megérkezése -után 
azonnal felkereste a miniszterelnököt,

eddig még nem sikerült kinyomozni.
A csendőrök több embert vettek gyanúba 

s azt hiszik, hogy
a tettes azok közül kerülhet ki, akik 
Kovács Alajos utazásáról tudtak a a 

penzió dolgaival ismerősök voltak.
A nyomozás vasárnap este olyan előrehala
dott stádiumba jutott, hogy mára már a 
gyilkos kézrekeritését biztosra veszik.

pénzügyminisztérium élére.
Annakidején a népszövetségi főbiztos, 

Smith Jeremiás itt tartózkodása idején is 
báró Korányi Frigyes volt a pénzügy- 
miniszter s ez alkalommal nemcsak a nép
szövetségi főbiztos, hanem annak helyettese, 
Tyler is a legnagyobb elismeréssel volt báró 
Korányi Frigyes munkássága iránt.

Információnk szerint báró Korányi előbbi 
elhatározásának megváltoztatása sok tekin
tetben Tylernck köszönhető, aki mostani 
ittmüködóse alatt természetesen — éppen 
a régebbi kapcsolatnál fogva — nagyon 
szívesen látná báró Korányi Frigyest mint 
pénzügyminisztert. Talán ez a körülmény 
is közrejátszott abban, hogy — amint ér
tesülünk — most már biztosra vehető, hogy 
báró Korányi Frigyes ujból vállalja azt a 
mai időkben súlyos és terhes kötelezettséget, 
hogy a magyar államháztartás pénzügyeit 
vezesse.

akivel többórás tanácskozást folytatott. 
Értesülésünk szerint, a tanácskozások Brü- 
ning kancellár és a nagykövet között folyt 
megbeszélések körül forogtak és ezeknek 
eredményéről számolt be Poncet a francia 
miniszterelnöknek. A berlini iftvet ugyanis 
hosszabb ideig folytatott bizalmas mcgl»e- 
szélésekct Prilning kancellárral és most 
ezekre vonatkozóan

sürgős és fontos jelentést tett Lavalnak.
E jelentés a francia és német nemzetet ér*
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deklÖ sarkalatos kérdéseket foglalja magá- 
bán.

A német-francia gazdasági tanácskozások, 
amelyeknek megindítását tudvalevőén Laval 
berlini tartózkodása idején határoztak el, 

november 13-án kezdődnek.
Ekkor lesz a francia m inét bizottság első 
iilááe. Berlin, november 8.

M Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Borzalmas rablögyilkosságot fe
deztek fel vasárnap hajnalban a berlin— 
bucholzt Bücherstrasseban. Az úttesten a 
hajnali járókelők

egy elhagyott autótaxit találtak, 
amelynek motorja le volt állítva. Eleinte 
azt hitték, hogy a kocsi soíTőrje a közeli 
kocsmában van, amikor azonban nem je
lentkezel!, keresésére indultak. A járókelők 
és a, hozzájuk csatlakozott rendőr leg- 
niigvobb megdöbbenésére a soffőrt a taxitól 
körülbelül tizenöt méternyire lévő vízzárók
ban találták meg —

szétroncsolt fejjel.
holtan.

A borzalmas leletről azonnal értesítették 
a rendörfőnökséget, ahonnan Scliolz rendör- 
főtanácsos vezetésével rendőri bizottság 
szállott ki a helyszínére, velük együtt ér
kezett ki a Hétfői Napló berlini munka
társa is.

A szerencsétlen soffőr zsebében talált ira
tokból megállapitották, hogy Pohl Kurt 24 
éves gépkocsivezetővel azonos. A rendőr
orvos megállapította, hogy

a gyilkos golyó u szerencsétlen fiatal
ember orra alatt hatolt be és Jobbfüle 

mögött jött ki.

A japánok folytatják 
előnyomulásukat

.Moszkva, november 8.
Charbini jelentések szerint a japán csa

patok vasárnap helyreállították a Nonni- 
hidat és

folytatják clőnyonnilásnknt,
Maa kinai tábornok elrendelte a visszavo- 
rulást, hogy elkerülje a további összeütkö
zéseket. Ciclkarbun

kihirdették az ostromállapotot.
További charbini jelenlések szerint Maa 

tábornok lemondott. Állítólag kijelentette, 
hogy nem áll már módjában megakadályoz
ni a japánok előnyomulását. A hirt kinai 
hivatalos részről eddig nem erősítették meg.

Berlin, november 8.
.4 berlini kínai követség a következő hi

vatalos jelentéseket kapta a Hellungkiang 
vidékén folyó harcokról;

November 5-én japán csapatok átlépték n 
Nonni folyót és Csanhaipeng körülbelül 
ezerfőnyi rablóbandájával együtt megtá
madták a heilungkiangi kormánycsapatokat. 
Tíznél több bombavetö repülőgép résilvett 
a támadásban. Csapataink

száznál több halottat
és sebesültet veszítettek. Az ellenség veszte- 
Mógci, hir szerint, szintén jelentékenyek.

November 7-én japán csapatok ismét 
Csanhaipeng bandájával együtt megtámad
ták a kormánycsapatokat a Nonni folyó kö- 
zeléberf. Mindkét oldalon körülbelül

hatKzáz ember esett el.
Csapataink körülbelül száz mérföidnyire 
vonullak vissza a Nonni folyótól, ahol védő- 
állásokat foglaltak el.

Csöndben folynak a 
jugoszláv választások

Bclgrád, november fi.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) Vasárnap kezdődtek egész Jugoszláviá
ban a szkupslina választások. A választás a 
legtöbb helyen minden rendzavarás nélkül 
folyt le,

csupán Belgrádban voltak tüntetések, 
amelyeket a diákok rendezlek. A diákotthon 
erkélyeit, ablakait sílrfin megszállotta a diák
ság és nz utcán összegyűlt hatalmas cm bér
tömeghez beszédeket intézlek. Mivel a tömeg 
Állandóan növekedett, délfelé erős re.ndőrosz- 
ta g vonult fel és a mellékutcákba terelte a 
tüntetőket. Délután a tűzoltóságot vonultatták 
fel a tűntető diáksággal szemben, amely azután 

vtaugarakknl kergette szét a diákotthon 
előtt lévő rajongó tömeget.

Belgrádion délig leszavazott a választók fele 
ón ugyanilyen tömegekben szavaztak a vidéki 
kerületekben is. ugyhogy n válusztás elleni 
■gilAció ezek szerint csekély eredménnyel járt.

Győzött a kormánylista
Délután hal ómkor a szavazást mindenütt 

lezárták. Az országitól étidig beérkezett je
lentések szerint a szavazás mindenütt rend- 
I cn, incidens nélkül folyt le.

A kormánypárt listája mindenütt nagy 
többséget kapott.

Egyes kerületekben a szavazásra jogosul
taknak mintegy Ró százaléka szavazol! le. 
Legújabb Lnlbachi jelentés szerint a drávai 
bánságban többen adták le szavazatukat, 
mint az 1927. évi választás alkalmával. Ma
gában a laibftcbi kerülőiben a 16.000 sza
vazásra jogosultból déli 12 óráig 12.00-ren 
szavaztak le.

EgyMemaszíMgiis
tesz önnek fényes ajánlatot!

IRIGYEN 
kíván ItAtdenl flnnek a n«ay- 
Máiim IcAsaOnAirat melleit Ont 
érdeklő külón.»»en fontol köde- 

mínvckol.
Ratrviieiiéa. boldog. credménrvo 
le«t-» •> ŐN JÖVŐJÉT VajJoB 
•Iker blvírl o Ont .tereimében, 
hain««ág4bnn, eéllalhoRdtalban, 
lervelbeu, ki 14n,á£nlbur.t Vala
mint mii fontos Mrdétekben, 
melyekre néiet eezk aa altira- 
tégla adhat fe!»IU«o«t!4»t.

vallon |ö csillag alatt azuiaiail-a?
A hírnevei awlrolójtuv, akinek asztrológiai tanulmányai 
e» tanáéval a világ minden rMiéból n sókerer kösrónó* 
Irat egé*g á'adatát hívták aló, log's Önnek, ba lakáé-, 
r;mét és arölelé.i adatait kórli, a páratlanul álló mód
szere alapján nt ón életének és i'.vaiidójónvk asslrológial 
analiri-ét küldeni, amclv emellett személyes tanácsokat 
es iilbalgatilá.oknt Is tanaimat. méhek nemeink niej- 
lapeté ét, hanem lelkesedését is eló fogtak Idézni. Az 6 
íreméi'e« tanácsai hatalmat álnak, n««v életfolvdsát 
irtrencjés Irénvba változlaava S-hrank Károly ttr Hérá
ból írjei Hó'Idén Asstclaglalvé. (hiról. mint asgtrolÓRiu- 
ról csak ezeketelrhatoin ..As <’n homwkóptamdmánva 
eiakt Utdomántoa alapokon épül, alapnuág, Intuíció, 
ntnlalHAi. inélv Indái és tőkéié.e« uralma uz orvsa 
(óVUl. lent Ont rliGíjMálvu aigirológuirTehát is'át 
érdekében, anélkül, hftgv cink erfv Pétert Is késltkedr.ék, 
mannái rendelte ui a f.rn*l fukar l'lv-». Akadrmiker.

III., l M»re Vladuklgaue W'IS. Abtlg. No. D I. 
tr«y*" proipakiuiát, kóxélva pontos elmét és e. Zletésl 
•datált.

meggyilkoltak fis ktraBoltak utasai 
egy taxisom rl Berlinben . 

srttroncsoit teltei találtait meg Kocsija mellett a soflflrt

TELEFOHGVÁR

Vasárnap a Síp-utcában 
el játszatták Szőke Ilonával a 

rablókaland történetét
Harmadik napja foglalkoztatja már a 

rendőrséget a siputcai fantasztikus rabló
kaland Ügye. Szőke Ilona cselédleány har
madik napja vallja állhatatosan, hogy öt 
három ember megtámadta és kiakarta ra
bolni, de a rendőrség sok részletet érthetet
lennek talál 
Ilona

nem tud
Vasárnap 

elvitték Szőke Ilonát 
házba és

eljútsKQtták vele a rablókaland törté
netét,

is sok zavaros momentum

és ezekre vonatkozóan Szőke

kielégítő magyarázatot adni, 
rendőri bizottság kíséretében 

a Sip-utca 7. számú

de ennek során 
merült fel.

A rendőrségen 
amely szerint

■ ..... ....

egyre erősebb a feltevés,

Van-e joga Hoffmann Midnek 
a gróf Wenckheim Lajosné név viselésére? 
Gróf Es-terházv Tamás és Wenckheim Lajos párbajának előzményei 

A múlt héten súlyos feltételű párbajt vi- I való viszonyát még határozottabban lisz- « ■ ■ ■ I A I A LÓI O 1 l A .. V A TC A A A. ...K... A .1 ■ A VlX.r. /*-A f I A . ’ I ' • Ra- ♦ -vott a Santeiii-féle vívóteremben két elő
kelő arisztokrata: gróf Eszterházy Tamás 
és ifj. gróf Wenckheim Lajos. A párbaj 
gróf Eszterházy Tamás sebesülésével vég
ződött s ezzel az „ügy" a lovagiasság szabá
lyai szerint elintézést nyert.

Nem intéződött el azonban a dolog jogi 
része, az a per, amely a párbaj háttere volt 

A két arisztokrata párbajában nagy sze
repe van ugyanis gróf Wenckheim Lajos 
első feleségének, Hoffmann Micinek is.

Ismeretes és nagy port vert fel annak
idején gróf Wenckheim Lajosnak lloff- 
mann Miéivel való házassága. Az ifjú gróf, 
a család minden ellenkezése dacára, fele
ségül vette a polgári családból származó 
Hoffmann Micit. A házasság egy darabig 
boldog is volt, később azonban a házasfelek 
közös megegyezéssel elváltak. A válás fel
tétele nz volt, hogy gróf Wenckheim Lajos 
megfelelő tartásdijat fizet Hoffmann Mici
nek, ezenkívül pedig volt feleségének 

megadta azt a jogot, hogy férje nevét 
használja a válás után is.

A fiatal gróf mostanában újra házasodni 
akar. t'j házassága előtt nzonban szüksé
gesnek mutatkozott, hogy volt feleségével

Mellbeione magit a temetőben 
a slHbaszie csavargytrl konvveio 
A tovnrsenyen uuztsno al

Pár nappal ezelőtt n Precíziós Csavargyár 
igazgatósága feljelentést * “ --• •••
ságon ismeretlen tettesek 
mén.

A cég följelentésében 
vancsolás során rájöttek 
mosabb idő óta kisebb-nagyobb

téit a főkapitány
ellen sikkasztás ci- 

elŐadta, hogy ro- 
arra, hogy huza

Férfi éa nőt strapa divaternyő P 8.60

Ölelsz DAuid készltó' . 
Rákócziul 80" bttayu. n * Mtvbnyu. m I

a azerencaétlen 
tüdeje alatt ta-

Még egy golyó is furódott 
ember testébe — ezf a balti 
lálták meg. A holttest

arccal feküdt a vízben.
A nyomok azt mutatták, hogy Pohlt a ko
csiban gyilkolták meg s azután hurcolták 
az árokba.

A rögtön megindult nyomozás annyit álla
pított meg, hogy Pohl a pankowi templom 
környékén éjfél után néhány perccel két 
utast vett fel. Minden valószínűség szerint 
ezek vitették magukat a soffőrrel uz el
hagyott Bucherstrasscba és mikor kiszáll
tak, követték cl a gyilkosságot. Ezt az 
tény is valószinüsiti, hogy az autó taxi 
mérőórája már újra szabadra volt állítva.

A holttest zsebéből hiányzott pénztár
cája, amelyben pedig szintén kihallgatott 
édesanyjának vallomása szerint

nagyobb mennyiségű pénznek kellett 
lennie.

Hiányzott a szerencsétlenül járt soffőr haj
tási igazolványa. Nadrágjának zsebében 19 
márkát talállak.

A berlini rendőrség óriási apparátussal 
kutat a meggyilkolt autótaxisofför kocsijá
nak két rejtélyes utasa után, hiába nyomo
zott azonban vasárnap egész nap a detek
tívek serege, semmiféle pozitív nyom eddig 
még nem akadt.

de
nem hisznek a mesében,

Szőke Ilona állhatatosan kitart állítása 
mellett.

A cselédleány kihallgatását a szemle után 
a főkapitányságon folytatták tovább és

a késő éjszakai órákban la tartott a ki
kérdezése, 

mert a rendőrség most már sürgősen és vég
leg tisztázni akarja e dolgot.

Megvizsgálta a rendőrorvos és megálla
pította, hogy

a leány nyakán talált sérülést aligha 
okozta idegen kéz.

Gyanús az is, hogy a leány támadóiról fel
tűnően pontos szcmélyleirást adott és csői 
dálatosképpen azt is megjegyezte, hogy az 
egyik támadó kék-fehér pettyes nyakken
dőt viselt.

tózza. Ezért ügyvédje, báró Collas Tibor ut
ján keresetet adott be a törvényszéken, 
volt felesége ellen, amelyben azt kéri, hogy 
Hoffmann Micit fosszák meg a grófnéi cím 
viselésétől, mert olyan életet él, amely erre 
öt méltatlanná teszi. A kereset szerint Hoff
mann Miéi olyan társaságokban forog, amely 
nem méltó egy gróf Wenckheim Lajosáé
hoz ... férje nélkül idegen urakkal éjszakai 
mulatóhelyekre jár ...

.. . igy jelent meg Wenckheim Lajosné 
Hoffmann Miéi nz egyik belvárosi bárban 
gróf Eszterházy Tamással is. Amikor gróf 
Wenckhheim Lajos meglátta volt feleségét 
Eszterházy Tamás társaságában,

azonnal provokáltatta Hoffmann Mid 
kísérőjét.

hogy ezzel a lovaglás ügy tényével is ujabb 
bizonyítékokat szerezzen a per anyagához.

Gróf Eszterházy Tamás, aki soha ártatla
nabbal lovagias ügybe még nem keveredett, 
természetesen elfogadta a kihívást. A pár
baj megtörtént.

Most előkelő arisztokrata körökben kí
váncsian várják a per kimenetelét.

Joga lesz-e tovább Is Hoffmann Micinek 
gróf Wenckheim Lajosné néven szerepelni.

a siKKasztoti tízezer pengőt
hiányok mutatkoznak a pénztárban, 

több befizetett tétel nem- folyik be a 
kasszába. Kutatni kezdték a hiány okát és 
a házi vizsgálat azt igzolta, hogy a csavar
gyár valamelyik alkalmazottja n maga cél
jaira fordítja a szabályszerűen nyugtázott 
és befizetett összegeket.

Nem akartak senkit se meggyanúsítani és

ÍVUNALT ES UJ
IrodsbcrendoséMk, lakberendraévok, M 
nyék, egye* darabok lépőtcaóbhan.
KtTlHÁU K

csöves
hálózati 
készüléke

uténoziiatatlanl
Árban, minőségben, kivitelben 

uteiériiatetlen! 
Napi 24 fillér részletre mindenütt kapható 1

ki a

véle- 
meg-

éppen ezért arra kérték a rendőrséget, 
hogy a legdiszkrétebben folytassák le a 
nyomozást. A feljelentéssel egyidejűleg 

eltűnt a cég egyik alkalmazottja, 
Chiste Károly 44 esztendős könyvelő.

Chlste már évek óta áll a csavargyár al
kalmazásában, feljebbvalói megbízható, lel
kiismeretes embernek ismerték. Érthető fel
tűnést keltett elmaradása, amely — mint 
később kiderült — a sikkasztással volt 
összefüggésben.

A rendőri nyomozás megállapította 
ugyanis, hogv

a visszaéléseket a könyvelő követte el, 
aki 1928 óta több mint tízezer pengőt for
dított a saját céljaira és a hiányt bqmls 
nyugtákkal és könyvelési tételekkel fedezte. 
Szombaton délután detektívek mentek 
megtévedt ember lakására, azonban 

Chlstét nem találták odahaza. 
Gyanúsnak találták a dolgot s az a 
mény alakult ki, hogy a sikkasztó 
szökött a fővárosból. Körözőlevelet bocsá
tottak ki ellene, személyleirását rádión to
vábbították az összes vidéki hatóságoknak 
és a határszéli rendőri kirendeltségeknek. 

Vasárnap délelőtt a budai régi katona
temetőben, a sírok között,

egy jól öltözött, eszméletlen állapotban 
lévő férfira akadt a temetőőr.

Az ismeretlen férfi mellett revolver he
vert és 'melléből vastagon patakzott a vér. 
Értesítették a mentőket, akik csakhamar 
kiérkeztek a helyszínére és megállapitották, 
hogy az ismeretlen férfi

Frommer-plsztollyal lölte mellbe magát. 
Súlyos állapotban a Ilókus-kórházba szál
lították és nyomban megindult a nyomozás 
kilétének és 
derítésére.

Vasárnap 
értesítette a 
unt ember ____ __
mire egy rendőrtisztviselő ment a kórházba, 
hogy kihallgassa a temető öngyilkosát. Az 
életunt ember előadta, hogy

azonos a Precíziós Csavargyár eltűnt 
könyvelőjével, Chlste Károllyal 

és azért követte el az öngyilkossági kísérle
tet, mert félt tettének büntetőjogi következ
ményeitől.

Beismerte, hogy tízezer pengőt sikkasz
tott el három év alatt és az eltulajdohitott 
pénzt

■z utolsó fillérig lóversenyen vesztette el.
A főkapitányság intézkedésére a könyve

lőt, mihelyt állapota megengedi, a kórház
ból a főkapitányságra kísérik, ahol előzetes 
letartóztatásba fogják helyezni.

az öngyilkosság hátterének fcl-

délben a kórház igazgatósága 
főkapitányságot, hogy az élet
állapotában javulás állott be,

Benodvesítl az arcát 
s pillanatok alatt meRpuhftja a leferőtet’l’ 

wMlt !■ a 

»Fulflor« borotválóvíz 
Kapható minden diogérldban, lUateierUrban. 

Laboralorto dél Corn>-ro, Fiume____

fékveseh Átalakított
HOLLAND AMUElróZ 

KOLÖH TERMÉBEN 
% I , AKÉNA-LT M ""
Sasa Ákos éa Maró* 1 Vili 
szórakoztatja a közönségei I
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Agyonlőnek egy artistanőt ás kéthónapos 
gyermeket a garázda parasztlegények 

UOres c:rkusztragédia a szép artistanők miatt
Zalaegerszeg, november 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Megdöbbentő események játszód
tak le vasárnapra virradó éjszaka egy 
Tapolca melletti faluban: Lesenceísfudnd 
községben.

Két halálos áldozata és egy súlyos sebe- 
sültje van a lesenceistvándi véres ese

ményeknek,
amelyeknek hire vasárnap eljutott Tapol
cára, Zalaegerszegre s a megye többi váro
saiba is. Mindenütt nagy megütközéssel tár
gyalták a történteket. Vasárnapra a zala
egerszegi ügyészség is szerepet kapott az 
eseményekben. Az ügyészség adott utasítást, 
hogy a környékbeli csendörségek a leg
nagyobb créllycl indítsák meg a nyomozást, 
mert olyan bűncselekményről van szó, 
amely a

szó,

dél- 
elö-

statáriális bíróság
ítélkezési körébg tartozik.

Lesenccistvánd községben szombaton 
előtt vándorcirkusztársulat hirdetett 
adást. A falu lakói kicsödültek az utcára s 
úgy nézték

a vándorcirkuszosok felvonulását 
s nagy volt az érdeklődés az esti előadás 
iránt. Antalek Rudolf, a vándorcirkusz igaz
gatója, élelmes és egészen újszerű módon 
biztositotta az előadás sikerét, miután 
megállapodott a falu vezetőségével, hogy a 
községháza udvarán rendezi meg a szom
batesti előadást, tudtára adta a falubeliek
nek, hogy a belépődíjat nem pénzben szedi, 
hanem élelmiszerekben.

Egy kevés liszt, zsir, burgonya s egyéb 
ennivaló legtöbb háznál akadt, igy 
könnyen verbuválódott össze szombat 
téré a publikum. Zsúfolásig megtelt a 
ségháza udvara, ahol már kora estére 

elkészült a vándorcirkusz sátra 
és megkezdődött az előadás.

A publikum soraiban feltűnően

hát 
cs- 

köz-

A publikum soraiban feltűnően nagy 
számmal vettek részt a falubeli legények. A 
nézőközönség számára fenntartott helyek 

első sorait csupa fiatal legény töltötte 
meg.

'A legények nagy érdeklődése a kis vándor
cirkusz két fiatal artistanőjének szólt. A 
lesenceistvándi legények már délután ott 
ólálkodtak a cirkusz körül s már ekkor 

megtetszett nekik a két artistanő.
Alighogy az esti előadás megkezdődött,
. . . ... _____il t -:_1___

csoport 
néhány 

szóval

'Alighogy az esti előadás megkezdődött, a 
legények mind hangosabb közbeszólúsokkal 
zavarták az előadást, kcsöbb már úgy el
fajultak ezek a jelenetek, hogy rövid időre 
meg is akasztották a programot.

A program befejezése után mintegy husz- 
huszonöt főnyi csoport maradt ott a község
háza elölt. Valamennyien az artistanőkre 
várakoztak. A vándorcirkusztársulat tagjai, 
mikor látták, hogy a legények nem akarnak 
eltávozni a községháza elöl és egyik 
már a kocsijaik felé veszi útját, 
artista a legényekhez ment s szép 
kérte őket, hogy távozzanak el,

ne molesztálják az artistanőket, 
férjes asszonyok, 

egyiknek kisgyermeke is van. 
Minden rábeszélés hiábavaló volt 
fiatalságát nem lehetett szép szóval

akik

A falu
____ _______  __.t eltávo

lítani a cirkusztábor körül. Késő éjszaka 
volt már, amikor

az artisták visszavonultak kocsijaikba 
s ekkor már csak néhány legényt láttak 
ott a kocsik körül ólálkodni.

Ezalatt a többi legény a falu kocsmájába 
vonult és borospoharak mellett valóságos

haditanácsot tartottak, hogy 
álljanak bosszút 

a vándor cirkusztársulaton.
Minél több bor fogyott, annál 

tüzesebb tervek születtek meg a 
bán, a késő éjszakai órákban a 
egy csoportja elindult a cirkukszkocsik felé.

A következő percekben valóságos
sortiiz dördült cl.

iHagyarŐMiiöh 
ima 

első nyilvános bemutató estjét, 
ma tartja a 

Conünentai-sz&Hó éttermiben 
(Dohány ucca) 

KUzremtikUduek : RomlöSSU 
EniM, Csillag llus, Sarlós Lily 
pápay Molnár Kálmán, Nádor 
Jóska. Erőss Béla, Kalmár Ti
bor, dr. Járossy Jenő, és László 

Imre.
Belépődíj nincs. Aszlalrendelés: 43-0-05.

A vándorcirkusz egyik kocsijából pedig két
ségbeesett jajveszékelés, kiáltozás hallatt- 
szott. A rém cg legények lőttek rá a kocsira, 
amelynek ablakában éppen ott tartózkodott 
az egyik fiatal artistanő: a 28 esztendős 
Katona Józsefné, aki kéthónapos csecsemő
jét tartotta a karján.

A golyók a szerencsétlen asszonyt fején 
és mellén érték s az egyik golyó a kis

gyermek testébe fúródott.
Vérző testtel, eszméletlenül esett össze Ka
tona Józsefné, akit azután a falu orvosa ré
szesített első segélyben és hajpaltójban a 
vándorcirkusz egyik kocsija elindult vele 
és kisgyermekével a tapolcai kórház felé.

Néhány perccel azonban a kórházba tör
tént beszállítása után úgy Katona Józsefné, 
mint kéthónapos csecsemője súlyos sérülé
seibe belehalt.

A lövöldözésre a vándorcirkusz artistái 
fcllármázták a falut, a csendőrök is előke
rültek, de addigra már

e’tüntek
a koromsötét éjszakában a vakmerő táma-

Letartóztattak Három leányt, 
az autózás szerelmeseit

Potyaautó Helyett rabautomobilt íiaptatt
A főkapitányáig folyosóján egy feltűnően 

szép, jól öltözött karcsú fiatal leányt kisértek 
tegnap a Zrinyi-utcai épület udvarán várakozó 
rabszállifó autóhoz. A többi rabok közölt elhe
lyezték a fiatal leányt is a toloncautóhan, 
amelynek a pesti jassznyelv a rabomobil nevet 
adta. Az elegáns fiatal lány

azért lett a rabomobil utasa, mert szerel
mes volt az autózásba, de nem volt rá 

pénze.
Sas Júlia a neve a lánynak, húsz esztendős 

szobrászmodeil. A főkapitányságra érdekes 
előzmények után került. Az utóbbi időben több 
taxisofTőr telt feljelentést a rendőrségen. El
mondották, hogy egy elegáns fiatal leány be
szállt az autójukba, különféle helyekre vitette 
magát, majd a Drégely-utca 1. számú ház elé 
dirigálta őket. Itt kiszállt azzal, hogy

a soffőr várjon, nyomban jön.
A sofTőr várt, az idő múlt, de az utas nem jött 
vissza. Kiderült azután, hogy a Drégely-utcai 
ház 

átjáróház
és a másik kapun megszökött. A legtöbb eset
ben nem egyedül utazott a potyautas, hanem

Fényes nappal ellontaK egy léim'lllö 
franko, tartalmazó pénzszekrényt A francia trúnkfiue'eto unokattuÉrenek trranuiaitásáiiűE 

teherautón villák cl a tiráda zsákntsnvt
Paris, november 1.

Érdekes és vakmerő tol vaj I ás történt Dleppebcn. A folvajlás károsultja nz amerikai 
állampolgárságit Gulse-Hltc herceg, a francia trónkövetelő unokafivére. A herceg, akt 
nagy ínüharát és gyűjtő, egy régi városi toronyban rendezett be magának gyönyörű, 
műkincsekkel, értékekkel teli lakást. Tegnap, amikor a lakásban netn volt senki, tol
vajok jártak a toronyban, fényes nappal el: zállitotíák a herceg pénzszekrényét és 
teherautón elvitték. Készpénzben és drága ékszerekben összesen félmillió frank értéke 
van a tolvajok zsákmányának. A vakmerő betörőknek egyelőre teljesen nyomuk 
veszett.

hogyan

Dr. Gelencsér Ödön kaposvári 
tanácsnok rágalmazóját elítélték 

Teljes elégtételt adott a bíróság a meghurcolt főtisztviselőnek

hevesebb, 
kocsmák- 
l égé nyék

Kaposvár, november 8.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Szombaton 

tárgyalta a kaposvári kir. törvényszék Kelemen 
tanácsa azt a rágalmazás! peri, amelyet dr. 
Gelencsér Ödön városi tanácsos indított Németh 
Miklós városi tisztviselő, dr. Vétek György ka
posvári polgármester unokaöccse ellen. Egész 
kaposvár nagy izgalommal kisérte a tárgyalási, 
amely a késő órákban ért Németh Miklós el
itéltetésével véget.

Németh Miklós múlt év julius 26-án tette a 
Hivatalnokok Társaskörében nagy társaság 
előtt azt a kijelentést dr. Gelencsér Ödön városi 
tanácsosra vonatkozólag, hogy

Gelencsér cg.v hitvány csirkefogó gazember 
és közpénzen nőket fart.

Dr. Gelencsér egyik barátja, Wagner Pál til
takozott a távollévő Gelencsér inzullálása ellen. 
Németh azonban megismételte kijelentését 
azzal, hogy <5 azt bizonyítani is tudja. Dr. Ge
lencsér tudomást szerzett Németh kijelentései
ről és megtelte -a feljelentését ellene a kapos
vári kir. ügyészségen, ahol vádiratot adlak ki 
Németh Miklós ellen, akinek ügye szombnlon 
délután került a kaposvári kir. törvényszéken 
letárgyalásra.

Németh védekezése során elmondotta, hogy 
tőlo dr. Vétek György polgármester kérdezte, 
tud-e arról, hogy egy magasrangu városi tiszt 
viselő a hivatalában nőket fogad, ö először 
nem tudta kiről van sző és ekkor dr. Vélek el
mondotta. hogy

bizalmas feljelentés érkezett hozzá,

dók. Antikor ismét nyugovóra tértek a 
dorcirkuszosok, hajnallájban 

újabb merénylet 
történt. Kőzáport zúdítottak a kocsikra 
egyik nagy kődarab Samu István 
artistát súlyosan megsebesítette.

A csendőrség már a revolveres 
zés után is

a legnagyobb créllyel Indította 
nyomozást

a faluban s vasárnap tovább folytatódott a 
hajsza a tettesek felkutatására. A csendő
rök sorra járnak minden házal, hogy az 
éjszakai halálos lövöldözés tetteseit elfog
ják.

A zalaegerszegi ügyészség vasárnap ka
pott jelentést a történtekről. Az ügyészség
ről szerzett értesülésünk szerint

statáriális bíróság elé fogják álUtani a 
lesenceistvándi véres események összes 

szereplőit,
mert bizonyíthatóan csoportosan követlek 
cl a vakmerő támadást a vándorcirkusztár
sulat ellen.

egy másik fiatal leány volt a társaságában. 
Hasonló módon

középületek elé vitették magukat,
ott bementek azzal, hogy egy tisztviselőt keres
nek és éppen úgy, mint a Drégcly-utcában, a 
hátsó kapun megszöktek.

Tegnap ismét beszállt a két fiatal leány egy 
taxiba. Megint a Drégely-utcába vitették ma
gukat. A soffőr azonban már hallott a társaitól 
a Drégely-utcai szélhámosságról és

ahelyett, hogy a Drégely-utcába hajtott 
volna, a főkapitányságra vitte ókét.

Itt azután kiderült, hogy az egyik fiatal leány 
Sas Júlia, a másik pedig egy fiatalkorú barát
nője. Rövidesen kitudódott, hogy még egy fia
talkorú leány , szokott részlvcnni a potyautazá
sokban, akit szintén előállítottak. A fiatal mo
dell elmondta, hogy gyakran volt sürgős dolga, 
de ő is, éppen úgy, mint két kisebb barátnője, 

nagyon szerették az autózást, pénzük 
azonban nem volt

és a Drégely-utcai trükkei igyekeztek potya
autóhoz jutni.

Sas Júliát letartóztatták, a másik két leányt 
pedig átadták a fiatalkorúak bíróságának.

amcly szerint dr. Gelencsér Ödön városi tanács
nok

szegénypénzekből olyan kiutalásokat végez, 
amelyek nincsenek megengedve és a hivatala 
bán nőket fogad. Dr. Vétek a beszélgetés után 
megbízta őt, hogy mint dr. Gelencsérhez he- 
osztott tisztviselő, nézzen ezeknek a dolgoknak 
utána és ezután tegyen jelentést neki, ö hivat
kozott ugyan arra, hogy ezt nem teheti meg, 
mert Gelencsér neki főnöke, dr. Vetek azon
ban kötelességévé tette, hogy teljesítse utasítá
sait. Pór nappal később a városi háztartási ki
adási naplóból megéllapilotla, hogy Gelencsér 
1928—29-ben Madár Gizellának egy hónap alatt
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négyszer utalt ki segélyt. Ezt ő bejelentette dr. 
Vélek polgármesternek, nki ezt szintén meg
állapította. Amikor Gelencsér megtudta, hogy 
adatokat szolgáltatott ellene, üldözni kezdte 
őt n hivatalában.

Németh közérdekből kérto tényállításainak 
bizonyítását és a bíróság

cl is rendelte a legszélesebb körű bizonyí
tást

orra vonatkozólag, hogy Gelencsér Madár Gi
zellának milyen pénzeket utalt ki, folytatott-e 
velő benső viszonyt. Madár Gizella házassága 
során szolgált-e hamis adatokkal és hogy a 
hivatalába járó nőket üldözi-e szerelmi ajánla
tokkal.

Kihallgatták Izsák Lajos pénzügyi tanácsost, 
aki elmondotta, hogy a segélyek kiutalását nem 
dr. Gelencsér végezte. Gelencsér csak javaslatot 
lelt neki és ö felülvizsgálva annak jogosságát, 
intézkedett a kiutalások iránt. Sípos Kálmán 
gazdasági tanácsos nem tudott arról, hogy dr. 
Gelencsér a nála járó nőknek ajánlatokat telt 
volna.

Nagy érdeklődéssel várták dr. Vélek polgár
mester vallomását, azonban ő azzal az indoko- 
lóssal, hogy neki a vádlott Németh Miklós ro
kona,

megtagadta a vallomástételt.
Kihallgatta a bíróság azokat a tisztviselőket 

is, akik előtt Németh megtette az inkriminált 
kijelentéseket.

Azután dr. Révit László kir ügyészségi elnök 
tartotta meg vádbeszédét, majd a védőiem elő
terjesztése után a bíróság

bűnösnek mondta ki Németh Miklóst 
hivatalból felhatalmazásra üldözendő rágalma
zás vétségében és elitéit© ezért 500 pengő pénz
büntetésre.

A bíróság az ítélet indokolásában megálla- 
nitolta, hogy a Németh által kért valódiság 
bizonyítása nem sikerült, mert dr. Gelencsér a 
hivatalában nem követett el szabálytalanságot. 
Az sincs igazolva, hogy nőket inzultált volna.

Az elitéit és az ügyész fellebbezett az itéjet 
ellen.

Lopás miatt letartóztatlak 
egy tönkrement kereskedőt
Vasárnap lopás miatt előzetes letartózta

tásba helyezték Lőrincz Dezső 36 éves, volt 
kereskedőt.

Nagy Imre Iparos jelentette fel Lőrinciét, 
aki családjával együtt albérletben lakott 
nála. Elköltözése után Nagy Imre észre
vette, hogy különféle holmijai hiányoznak. 
Ezenkívül Lőrincz még

kisebb-nagyobb lopásokat követeti cl.
Tegnap Nagy Imre az utcán fölismerte és 

rendőrnek adta át, aki a főkapitányságra 
kísérte. Lőrincz Dezső sírva mondotta el, 
hogy valaha jómódban élt,

Újpesten fUszerüzlete volt, de tönkre
ment.

Azóta ügynökösködött, szűkös kereseté
ből azonban nem tudta eltartani családját 
és ezért lopott. Kérte a rendőrséget, hogy 
amig ő fogságban van, valamilyen utón- 
módon támogassák a csaladját.

L
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no Koronáé Biztosítási osszsnért (svaaatta 
kát lábát eov prágai marnW

biztosítási csalás foglalkoz- la sebeket valami megfertőzte, ugy, hogy 
Egv prógai kémlkuji mrp mindkét lábát amputálni kellett.

Az operáció után Novák még a kórház
ból irt mindkét biztosítótársaságnak és a 
biztosítási díj kifizetését kérte. A biztosilók 
azonban megtagadták a pénz kifizetését, 
meri feltevésük szerint Novák

maga fertőzte meg sebeit, 
nmei vek miatt lábait amputálni kellett.

Biztosítási csalás miatt feljelentést adtak 
be ellene a prágai rendőrségen.

A ieamputált lábakat pedig az anató
miai Intézetbe vitték,

nhol meg fogják állapítani, hogv vájjon vé
letlen baleset, vagy szándékossúg miatt kel
lett Novák István lábait amputálni.

Stanzáddá
tatja Prágát. Egy prógai kémikus mcg- 
Ismételtc dz öncsőn kitó Marék mérnök biz- 
biztosítási csalást. ötmillió e»éh koronára be
biztosította magút, azután ’eampuláltalta 
mindkét lábát.

A prágni kémikus, Novák István, egv hó
nappal ezelőtt két prágni biztosítóintézetnél 
rokkantság ellen

ötmillió eschkoronára biztosította 
magát.

A biztosítás arra az esetre, ha súlyos be
tegség éri, a l»etegség tartama alatt napi 
nyolcszáz cschkorona táppénzre is szólt.

A napokban Kovák
mindkét lábán megsérült,

Elfogatóparancs Bunzel Márk 
fanagykereskedő ellen

Lengyelországba szökött a fiatal nagykereskedő, 
akit csalás és zsarolás miatt keres a hatóság

NO VOPIN
Kapható mindenütt!

A budapesti királyi 
sikkasztás bűntettének 
mozólcvelet adott ki 
pesti fanagykercskeclö 
levél szerint Bunzel 
Foresta Bomuna 
ennek során követte el

■ csalánt éa sikkasztást.
Ugyanekkor úgynevezett személyleirós- 

körözést bocsátott ki Bunzel ellen a bűn- 
tétötörvényszék is, amelyben elrendelte, 
hogy a hálósának kutassák ki Bunzel tar
tózkodási helyét. Amig az ügyészség csalás 
és sikkasztásssal vádolja a fanagykereske
dőt, addig a szetnélylcirás-körözés

ügyészség csaiás és 
gyanúja miatt nyo- 
Biinzcl Mark buda* 
ellen. A nyomozó
üzleteket kötött a 

bukaresti vúllalallal és

Százezer pengőt tiövete! a pesti arany• 
ifjú egy elvált asszonytól, Házassági 
lefietőségeineti cső ti Hentese címén

Társasági körökben sokat beszélnek arról a 
furcsa és szokatlan perről, amely ma, hétfőn 
Indul el a budapesti polgári törvényszéken. A 
kártérítési - peréit "niffzfcMmni krónikfij&bttu falig 
akadt példa ilyen perre.

Amikor még virágzott a tözsdekonjunktura, 
egyik napról n másikra születtek a milliós va
gyonok, a fiatalember, aki most kártérítésért 
száll perbe, megismerkedett egy feltűnően szép 
fiatalasszonnyal. Az ismeretség nagy szere
lemmé mélyült el.

Mindenütt együtt lehetett látni a hölgyet és 
a fiatalembert.

Etek az együtllétek bizony igen költséges kül
sőségek között folytak le. A legelőkelőbb mu
latóhelyeken, vacsorázó helyeken, színházban 
találkoztak a természetesen

mindent a fiatalember fizetett.
Néhány nagy külföldi utazás tette változa

tossá a progrnmmot s ezeknek költségeit is a 
fiatalember fedezte. Hatalmas turanulomobil 
röpítette külföldre a szerelmeseket. így ment 
ez néhány esztendőn át, amig vége nem lett a 
gyors szerelemnek s a könnyen szerzett va
gyonnak.

A fiatalember, mint oly sokan az újdonsült 
törődések közül, épp oíyan gyorsan lelt sze
gény ember, mint nmilyen gvorsnn meggazda
godott Most azután, hogy minden pénze elfo
gyott s a nagy vagyonból csupán tetemes adós-

Lőrinczy Mózesi, 
a „kolozsvári mágnások bankárját" 

elfogták Oroszországban 
Budapesten keresték a megszökött Igazgatót

Megírta a Hétfői Napló, hogy Budapesten 
is nyomoztak Lőrinczy Mózes kolozsvári 
bankigazgató után, aki többmillió leies sik
kasztás után megszökött Kolozsvárról. Ló- 
rlrtczy, aki egyik ismert erdélyi pénzintézet 
igazgatója volt,

különböző betétkönyvek meghamisítá
sával követte cl sikkasztásait, 

amelyek igen nagy feltűnést keltettek Er-

A

Papagáj 
szenzációs novemberi műsora: 

Régi pesti 
éjszakák 

nagy revü kőt részben.
Újszerű kacagtató szin’Aték. Főszereplők: 
Sándor Stefi, Viola OiM. Bzlklav Józre’, 
Bxentlványi, Komlón. Horti, Erczkövl, 

Fodor, Soljmosey, stb. és 15 artista.
Kordoio fél 12 órakor. Belépődíj nincs. 

zsarolással gyanúsítja.
A budapesti fakereskedök között 

tűnést keltett ez a hir. Bunzel Márkot 
ugyanis jól ismerték a piacon.

A harmincéves fakereskedő 
nagy üzleteket bonyolított le és főként 
földi üzletfelekkel dolgozott. Bunzel 
hónapokkal ezelőtt abbahagyta üzleti tevé
kenységét. Már akkoriban is arról ’ 
tek, hogy tönkrement és röviddel 
eltűnt Budapestről. Ismerősei ugy 
hogy

Lengyelországba utazott.
Most azután az időközben tett följelen

tések alapján elrendelték körözését.

fel-

kűl- 
mór

beszél- 
ezután 
tudják,

súgok maradtak hátra, a fiatalember elhatá- 
rftíta, hogv a boldogabb idők nagy szerelmé
nek eseményeiből próbálja regresszálni magát.

Így született tneg ez a furcsa per:
A fiatalember pert indított nz elvált asszony 

ellen g keresetében előadja, hogy annakidején 
ő Igen kedvező körülmények között meg

házasodhatott volna, 
de az elvált asszony állandóan azzal biztatta, 
hogy feleségül fog menni hozzá, ö ennek a 
leendő házasságnak a reményében költötte el 
vagyonát az elvált asszonyra. De a nagy költe
kezések mellett, ugy látszik, óvatos volt, mert 
minden fillért feljegyzett, amit kifizetett az el
vált asszonyért. A feljegyzéseket is csatolta ke
resetéhez és

százezer pengőt követel most ■■ elvált •»> 
szónktól,

aki őt rutul becsapta, nem lett a felesége. A 
lovag kártérítési perét nrra alapllja, amire ed
dig hasonló perekben férfi még aligha hivatko
zott: házassági eshetőségeinek csökkenése el
mén követeli a százezer pengőt, amelybe bele
kalkulálta az éveken át tartó barátság összes 
költségeit Is.

A pesti aranyifju keresetét 
ma adta be a törvényszéken 

és nemsokára megtartják a perfelvételi tárgya
lást ebben a furcsa perben.

délyben, mert Lőrincryt mindenütt jól is
merték. Mivel bankja számára igen sok 
arisztokrata klienst szerzett s a „kolozsvári 
mágnások bankárjának" hívták.

Hónapokon keresztül eredménytelenül 
kutattak Lőrinczy után, mig végre

sikerült I.őrinczy Mózest Oroszország
ban elfogni.

Szinte a felismerhelctlenségig lerongyolódva 
került rendőrkézre a bankár, akit tegnap 
részletesen kihallgatott a kolozsvári rendőr
ség. Lőrinczy vallomásában előadta, hogy 

eredetileg az volt a terve, hogy Magyar
országra szökik, később azonban mást 
gondolt és Oroszország felé vette útját.

Körben öngyilkosságot is kísérelt meg ésno.-p.n ongyuKotmgol I.. tl.fr.lt meg ó, , 
sikertelen fingylIkosMIg utón Oro«or»z:lgba

1Közvetlenül Londonból Móllliunk 

bim treo üudapeat 8 havi hitelre 
anooi szovsteiisi 

mlnóan tonávstövni, hitelképes épyéneknék. Meg 
hívásra mintáinkat oélkSI bemutatjuk
„ap/groi" /V., PSalpo fa-utca ts

ment ki és itt elfogták.
Az orosz GPÜ fogságában vált hónapo

kon át, —es
majd innen az oroszok a határra kisérték és l?bb magya.r°rix*íí! JtÁrosu,tJa is van Lő- 
.. A... , . ... __ rinczv maninuláriótnnk.átadták a román határöröknek.

Meglepő bonyodalmak 
Farkas Elemér és Dajkovich Sándor 

lovagias ügyében
A Hétfői Napló többizben beszámolt már 

arról a bonyodalmas családi háborúságról, 
amely Farkas Elemér országgyűlési képvi
selő leánya, a huszesztendös Farkas Iréq kö
zölt támadt. A leányt tudvalévőén elje
gyezte dr. Dajkovich Sándor fiatal buda
pesti ügyvéd. Az apa azonban ellenezte a 
házasságot, a leánya pedig később egy kül
földi ideggyógyintézetbe került, majd innen 
hazahozták s azóta

a Schwartzer-szanatórlum lakója.
A leány ügyvédjei utján az árvaszékhez 
fordult, majd ismeretien tettesek ellen fel
jelentést is tett személyes szabadságának 
megsértése miatt. Az árvaszéken kivül 
azonban már a másodfokú közigazgatási 
fórum, sőt a belügyminisztérium is foglal
kozott a leány ügyével és ezenkívül a tör
vényszéki orvosszakértőket, sőt még az 
Igazságügyi Orvosi Tanácsot is foglalkoz
tatta ez az ügy. Ilyenformán tehát

alig van olyan közigazgatási és igazság
ügyi fórum, 

amelyet ne jártak volna meg*Farkas Irén és 
Dajkovich Sándor eljegyzéséből támadt bo
nyodalmas események.

Az elmérgesedett családi harc következ
ményeképpen azonban

lovaglás ügy is támadt Farkas Elemér 
és Dajkovich Sándor között.

Miután ugy Farkas, mint Dajkovich tarta
lékos tisztek, a budapesti vegyesdandárpa- 
rancsnokság becsületügyi választmánya elé 
került a lovagias ügy. A segédek mindenek
előtt a ténymegállapítást vették fel. Esze
rint az ügy sértettje Farkas Elemér, mert 
az ő leánya távozott el az apai házból. A 
katonai hatóságok előtt azután megszüle
tett a vád Dajkovich ellen.

Három- vádpontot emeltek:
1. Dajkovich Sándor ismerősének, Farkas. 
Elemérnek leányát megszöktette. 2. Egy 
magasállásu ur házában biztosított hajlékot 
a leánynak és igy ezt az urat is bevonta az 
ügybe. 3. Botrányos módon szellőztette a 
lapokban az egész históriát.

Dajkovich Sándor katonai védője egy 
nyugalmazott tábornok, védőiratában kifej
tette, hogy

egyik vádpont sem állja meg a helyét, 
mert Dajkovich nem szöktette meg a leányt, 
nem kompromittálta magasállásu ismerő
sét és nem igaz az sem, hogy a lapokban ő 
szellőztette ez nz egész ügyet,

A katona i hatóságok előtt folyó lovagias 
eljárás során Farkas Elemér ellen is kérték 
a becsületügyi eljárás megindítását, azon
ban ez az eljárás nem indult meg, mert ugy 
találták, hogy nincsen ok erre. Közben pe
dig az történt, hogy Dajkovich Sándortól, 
mielőtt még a becsületügyi választmány 
Ítéletet hozott volna az egész ügyben, 

elvették a tiszti emléklapját. 
Dajkovich Sándort ez annyira elkeserítette, 
hogy több tiszttársának a tanácsára beje
lentette a katonai hatóságoknak, hogy nem 
kívánja a becsületügyi választmány hatá
rozatát. Dajkovich Sándor ezzel egyidejü- 
leg terjedelmes beadványt intézett a hon-

Már tőbbsxór megemlékezünk arról, hogy Gábor 
Ndfdor dr.. budapozti főorvos olyan nagyjelenlőségO 
orvosi gyógymódot fedezett fel, amellyel az eddig gyó
gyíthatatlan golyva- ég Basedow-bategségcket operáció 
nélkül, aránylag rövid MA alatt teljesen biztos ered
ménnyel gyógyítja. Legutóbb Bécsben rendelt flolyvé, év 
basedowos betegeknek fa a bécsi működése páratlan 
a kerrel járt. Nemcsak a bécsi, de az alsó- is felartauszt- 
risi varosok betegei is ar osztrák fővárosba aeregkttek 
Gábor főorvoshoz fa mindannyian teljesen kigyógyultuk 
betegségükből.

Tekintpllel arra, hogy Ausztriában Igen sok goly
vái beteg ven. e zzociálhlgiéne minisztérium engedélyt 
edott a budapesti orvosnak arra, hogy hetenként ez 
egyik bécsi szanatóriumban rendeljen. Most befejeződ- 
tek a bécsi rendelések és Gábor főorvos egyelőre csak 
budapesti rendelőjében fogad betegeket.

Ha tekIntelbe vesszQk. hogy ezeket a betegségeket 
ezldószerint sehol a világon nem fudják operáció nél
kül gyógyítani. Gábor főorvos fölfedezésének különös 
Jelentőséget keO tulajdonítani. Külföldi rendelések nagy 
sikerei megerősítik azokat a híreszteléseket, amelyeket 
a főorvos gyógymódjának páratlan hatásáról terjeszte
nek. Az 6 gyógymódjának igán nagy előnye as. hogy 
a műtét telj'aen fölöslegedé vált. A golyvák tökélete 
sep eltűnnek a kezelés fóbián és valami csodálatos 
Hssiafejlódési folyamat indul nwg a mirigyben, amelv 
végűi is nyomtalanul eltűnik. A Bascdow-kóroe betegek 
rövid Idő alatt meghíznak a kezelés alett, noha köz
tudomású. hogy g basedowos betegek rohamosan sóvá-

Vasárnap értesítés érkezett Budapestre is 
Lőrinczy elfogatásáről, tekintve, hogy a sik
kasztó bankárt Budapesten is keresték ,xuu í.x____" s
rinczy manipulációinak.

védelmi minisztériumhoz. Ebben előadlí 
hogy ’

milyen körülmények között vették el 
emléklapját

és előadta azt is, hogy annakidején önként 
jelentkezett a harctérre, több kitüntetést Is 
szerzett s azok közé a harcteret járt tisztek 
közé tartozik, aki az elsők között kapta meg 
a tiszti emléklapot.

A katonai hatóságoknál történtekről 
tudomást szereztek az Országos Kaszi

nóban is, 
amelynek ugy Dajkovich Sándor, mint Far* 
kas Elemér tagjai közé tartozik. A kaszinó- 
bán ugy határoztak, hogy Dajkovich Sin. 
dórnak a szerepét választmányi ülés elé vi
szik. A választmányi ülés ezen a heten fog
lalkozik Dajkovich ügyével. Közben azon
ban ujabb események is történtek a lova
gias ügyben. A katonai hatóságok megálla- 
pitották, hogy Dajkovich Sándornak az 
emléklaptól való megfosztása ellenére

jogában áll becsületbiróságot kérni a 
lovagias ügyben

s igy most már hecsületbiróság elé kerül a 
lovagias ügy és ainig a hecsületbiróság nem 
mondja ki döntését, természetesen a kasti
nói választmány sem foglal állást, hanem 
ettől teszi függővé majd a maga állásfogla
lását.

Izgalmas botrányt 
rendezett egy idegbajos 

fiatalember
Izgalmas jelenetek játszódtak le vasárnap 

délelőtt Budatétényen. Az Erzsébet királynéul 
12-es számú házban, ahol Debreczeni Lástló 
2t éves szigorló mérnök lakik szüleivel és nő
vérével.

A fiatalemberen az utóbbi időben
idegbaj tünetei 

mutatkoztak s többizben orvosi kezelés alatt is 
állott. Az orvos legutóbb azt tanácsolta a csa
ládnak, hogy a szigorló mérnököt szállítsák 
valamelyik ideggyógyintézetbe, mert félő, hogy 

kárt tesz önmagában és másokban.
A család elhatározta, hogy hétfőn délelőtt Ideg
gyógyintézetbe szállítja a súlyos beteg fiatal
embert, akin azonban már vasárnap délelőtt 
kitört az idegroham. Délelőtt tiz óra tájban 
Debreczeni László kiment az udvarba és ott 
fennhangon kiáltozni kezdett, összefüggéítehn 
szavakat intézett a ház lakóihoz, szitkozó
dott és

mindenkit lelövéssel fenyegetett.
A szülők le akarták csillapítani a dühöngő fia
talembert, de ő erre még jobban kiabált, aőt 
berohant a lakásba és ott törnl-zuzni kezdeti 
és édesanyját és nővérét is

véresre verte.
A házbellek sikoltozva menekültek ki az ut
cára, de a súlyos idegbeteg ember oda Is kft
vette őket és csak nagyneheren, öt ember 
gitségével

elkerült megfékezni.
Orvost hívtak, aki budafoki mentőket hívta. Á 
mentők kényszerzubbony segítségével ar an
gyalföldi elmegyógyintézetbe szállították a sze
rencsétlen sorsú fiatal mérnököt.

nyodnrt. A keidét alatt ttwnnyotc-huu Utót bírnak • 
hetesek, <lmatlan«*guk mesuűnik fa • rendklrl) gyén. 
14ft-f5ft.es szívverés IV)~ S6-ra csökken. tehát normált* 
lest. Legnagyobb felenlósőgű eredménye ennek a gyiMW- 
módnak ac, hogy a gyógyulás után sem a goty-ea, sem 
a ». >sedoAv-kór nem ujul ki. Az operáció ötén dgyspív 
rendszerint kin Jutlak erek a IxMegségek és ujabb kin* 
operációkkal kellett art ismét elmn'ctni.

Gábor főorvos gyógyaredmdnyelnek rendkívüli jétrt- 
tősége ven a Ignrán áldás a betegekre, hogy ar eádlí 
teljesen tehetetlenül *11 ó orvost tudomány cay «*«•’’ 
onus nyolcévi fáradságos kísérletei után blm*. párat- 
lanul álló gyógymód birtokába Jutóit. A letm'őbb Bu
dapesten megtartott balncológfil kongresszuson részt- 
vett külföldi orvosok közül nyolc egyetemi magántinár 
felkereste Gábor Nándor dr. Tcrér-körnt .tt. szánj 
rendelőjét, hogy meggyőződjenek azoknak • híreknek 
valódiságáról, amelyeket a magyar orvos gyágyreWIá
ról tarlaartettek. A Morvos huszonnyolc kezeli beteg** 
mutatóit be előttük, akiket a legnagyobb alap******* 
kikérdeztek a kórclőzményeket és a kezelések *rámá< 
lllelőch a • legnagyobb esodátkezóssal aiyrt8tko«<« • 
látott gyógyeredménytkről. -Frután a látogatás •’* 
Gábor Nánler dr-t a térd srenetórlnm tulajdcnt* 
tanára meghívta magához heti rendelésekén. A főén« 
bécsi működését teljes sikerrel fejezte ha • mu'l hán*o- 
bán. Hot hónapig gyógykezelte a golyvái éa 
kóros betegeket Bécsben fa ts alatt as iáé--alatt 
százan teljesen kigyógyullak betegségükből.

tl.fr.lt
f5ft.es
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A marúlugos ősibe zuhant 
Ml aura gyermek 

Rasch Károly kot- es hároméves gyermekének 
borzalmas szeroncsetlensege

Megdöbbentő gyermektragédia játszódott 
le vasárnap délelőtt Budafokon, a Fő-utca 
egyik házában, amely Rasch Károly gyári 
művezető tulajdona. A házban, amelyben 
a művezető feleségével és két kis gyermeké
vel: a kétéves Károllyal és a hároméves 
Irmával h«kik, nagylakéiilásra és mosásra 
készültek. Az udvarra kihordták a bútorok 
egy részét, a konyhai tűzhelyen pedig

egy 25 literes fazékban lúgot főztek.
Rasch Károlvné, aki a konyhában a ház

tartási alkalmazottal együtt foglalatoskodott, 
a két apró gyermeket a belső szobába zárta. 
A gyermekek, akik igen szerettek volna ar 
udvaron játszani, egy óvatlan pillanatban

kiszöktek a szobából,
éppen abban az időben, amikor a felforrt 
lúgos viz hatalmas üstjét az udvarra tették 
ki hűlni.

A két kis apróság eleinte az udvar túlsó 
oldalán játszadozott, néhány perccel ké
sőbb azonban közelebb merészkedtek és 
nagykiváncsian kerülgették a hatalmas üs-

Lítlke Kázmérnak a kincstár ellen 
indított perét e héten tárgyalja 

az ítélőtábla
lieteken tartó. főtárgyalás után e hét vé

gén hoz ítéletet a büntetőtörvény szék a bel
ügyi építkezési panamák bűnügyében. Az 
eddigi diszpozíciók szerint ugyanis a mai 
és holnapi napon befejeződnek a védöbeszé-

a hét végére kihirdetik már az Ítéletet 
Vay Kázmér, Halassy Géza, Littke Kázmér, 
Czillér Antal és Klauschek Rezső felett.

A büntetőtörvényszék ítélethirdetésével 
egyidejűén egy másik érdekes perben is íté
letet hoznak e héten és

ennek a pernek Littke Kázmér az 
egyik szereplője.

littke és volt üzlettársa, Tóth Imre építész 
— aki tudvalévőén terhelő vallomást tett a 
főtárgyai ásón Littke Kázmér ellen, — pol
gári pert indítottak a kincstár ellen egyik 
építkezési ügyből kifolyóan és többezer 
pengő megítélését követelték a kincstárral

Az öngyilkosnak hitt Sebestyén 
Olga vasárnap magához tért 

a Park-szanatóriumban 
Álmatlanság ellen vett be a kelleténél nagyobb 

adag alfa főszer!

A budapesti társaságban élénk feltűnést kel
tett a hir, hogy Sebestyén Olgát, dr. Sebestyén 
Samu dúsgazdag és nemrég elhunyt ismert fő
városi ügyvéd leányát

Utthros mérgezéssel a Park-szanatóriumba 
szállították.

Sebestyén Olga — később mint a tragikus 
hajált halt Landauer Béláné, még utóbb pedig 
mint egy budapesti hírlapíró felesége — jelen
tős szerepet vitt a főváros társasági életében, 
úgyhogy vasárnap a látogatók és érdeklődők 
egész tömege Jelentkezett a Park-szanatórium
ban, hogy felvllógositást kapjon a nagybeteg 
uriasszony állapotáról.

A titokzatos mérgezéssel szemben kezdetben 
értetlenül állottak

úgy a hozzátartozók, tnlnt Sebestyén Olga kör
nyezetének többi tagjai. Semmi jel nem muta
tott arra, hogy az uriasszony öngyilkossági 
terveket forgatott volna agyában. Pénteken 
délután két asszonybarálnőjének társaságában 
töltötte el a napot, este tért haza Veres Pálné- 
utcal előkelő ízléssel berendezett lakásába, 
ahol a személyzetnek apró részletekbe menő 
utasításokat adott a másnapi programra vonat
kozóan. Az utasítások között szerepelt az is, 
hogy

szombaton reggel ■ szobalány korán kellse 
fel, mert antóklrándulásra készül Gödöllőre.

A szobalány eleget is tett úrnője utasításának: 
iiombaton reggel néhány perccel kilenc óra 
után kopogtatott a hálószoba ajtaján, majd 
amikor erre választ nem kapott, belépett a szo
bába, ahol asszonyát mély ólomba merülve 
találta. A hosszas költögetésnek nem volt 
semmi eredménye, úgyhogy a szobalány orvost 
hivott, aki hamarosan megállapította, hogy

mérgezés történt

BRONZCSILLÁR
«a-ao - < )ánsu....P

lakásban felszerelve

Mara caiiann iw mustmii
METEOR CSIUÁRBAR

Ősietek i VT, Podmnnlczky ucc« 27. 
IV. VAmhAz khrút 11. 
Vili, József körút 44.

Kérje most megjelent ÚJ árjegyzékünket 

löt. A következő másodpercben megtörtént 
a szerencsétlenség:

a két kis gyermek, aki egymás kezét 
szorosan fogva állt az üst mellett, meg
szédülve a kiáramló lúgos gőztől — 

beleszédült abba.
A szülök és a konyhában foglalatoskodó 

alkalmazottak csuk a két apró gyermek két
ségbeesett jajveszékelésére lett figyelmes. 
Természetesen azonnal az udvarra rohantak 
és az üstbe esett gyermekek segítségére 
siettek, a kisleányt jelentétktclen sérülések
kel meg is mentették, a kis Károlyt azonban 

már csak borzalmasan összeégett 
tel emelhették ki.

A marólúg mindkét kezéről, 
melléről és hátáról leégette a bőrt.

Az azonnal értesített mentők
reménytelen állapotban 

szállították a harmadfokú égési 
szenvedett kisgyermeket a 
kórházba, ahol az orvosok 
ményt fűznek életbenmaradásához.

tcst-

arcáról,

sebeket
Fehérkereszt- 

nem sok Té

szemben. Littkéék keresetét az első fokú 
bíróság

elutasította
és igy fellebbezés folytán a táblához került 
a per.

Péntekre tűzött ki tárgyalást az ítélő
tábla Littke Kázmér és Tóth Imre 

# perében
valószínűleg már az első tárgyalási napon

Ítélethirdetésre is kerül sor. Littkéék azért 
perelték a kincstárt, mert egyik építkezés
nél

s

kisebb összeget kaptak,
mint amennyi állításuk szerint jár nekik, 
viszont a kincstár jogügyi igazgatósága ut
ján azt adta elő a pereskedés során, hogy

Littk’ééket semmiféle károsodás nem 
érte

és igy jogtalan a követelésük.

és intézkedett, hogy az uriasszony t beszállítsák 
a Park-szanatóriumba

A szanatóriumban Rosenfeld Rózsi doktor

Dübörög a földi
JSn

LOUIS TREHKER
kolosszális filmle

A CSÁSZÁR
UADASZ

asszony vezetése alatt azonnal ápolás alá Tet
ték az urlasszonyt és

vasárnap délelőttre sikerült is őt eszmé
letre téríteni súlyos bódulatából.

Sebestyén Olga előbb csodálkozással vett tudo
mást arról, hogy öngyilkosságot gyanítottak éa 
elmondotta, hogy az utóbbi időben súlyos be
teg volt, egy apróbb operáción is átesett és 

fájdalmainak csillapítására, meg bogy 
aludni tudjon, altatószert, rendesen lami

nált szedett.
így történi ez pénteken este is. amikor lefek
vés előtt heves fájdalmak lepték meg s hogy 
azoktól szabaduljon, az altatószerhez fordult 
segítségért. Izgalmában könnyen lehet — mon
dotta orvosainak —, hogy

a kelleténél nagyobb adagot vett be.
Hogy azonban mennyire nem készült öngvil- 
kosságra, bizonyítja az, hogy a másnapi autó
kirándulásra már a ruháit is előkészítette, kézi
kofferét becsomagolta és csak azután feküdi la. 

Sebestyén Olga állapota orvosi megállapítás

Hatvány Lajos báró másodszor 
feleségül vette — második feleségét 
Feleségével, Marton Böskével kötött házasságát nyolc év után 

érvénytelennek mondták ki a hatóságok
Budapest társasági életének nagy szenzá

ciója volt a napokban: Hatvány Lajos báró 
újból házasodik.

Akik ismerték Hatvány Lajost és felesé
gét, Marton Böskét, Marton Sándor, az is
mert szinházi ügynök bájos leányát, akivel 
az arisztokrata iró nyolc éve a legboldogabb 
házasságban él, hitetlenkedve csóválták fe
jüket, mert senki sem tudott arról, hogy 
Hatvány válna második feleségétől és nő
sülne. Pedig a harmadszori házasságkötés 
híre igaz, de olyanformában, hogy a báró 
tényleg harmadszor köt házasságot, de 
ezúttal

másodszor veszi el második feleségét.
Most sült ki ugyanis, hogy Hatvány Lajos 

nyolc év előtti házassága
érvénytelen

és a hatóságok Marton Böskét nem tekin
tették Hatvány Lajos feleségének.

Hatvány Lajos első házasságát Winsloe 
Christa német szobrásznövel kötötte. Katoli
kus szertartások szerint esküdtek a temp
lomban. Miután elvált első feleségétől, az 
egyházi hatóságok elölt elfelejtette a házas
ság felbontását kérni, illetve hiába is kérte 
volna, mert a katolikus vallás nem 
válást, legföljebb csak 
Miután a polgári hatóságok kimondták 
válást, Hatvány báró

diszpenzációt kért s ennek segítségével 
Bécsben feleségül vette Marton Böskét.

A fiatal pár, amely a hires lainzi királyi va
dászkastélyban töltötte mézesheteit, bizony 
nem gondolt arra, hogy a törvényes formá
ban megkölött házasságukat a magyar ható
ságok nem fogjál: elismerni, ami most nyolc 
év után meg is történt.

Hatvány Lajos ugyanis néhány nappal 
ezelőtt értesítést kapott az anyakönyvi ha
tóságoktól, hogv' a Bécsben kapott diszpen- 
záció alapján megkölött házasságot

az egyházi hatóságok megtámadták

ismer
pápai engedéllyel, 

a

a legideálisabb kávéizesitő! 
Gyártja:

Franck Henrik Fiai R.-T. 
Moson szén tjános 

Budapest—Nagykanizsa.

szerint a vasárnapi nap folyamán kielégítő volt, 
bár a nagy idegkinierüllségre való tekintettel 
látogatót nem engednek meg a beteghez. Ha 
az uriasszony állapotában komplikációk néni 
állanak be, úgy néhány nap múlva teljesen győ- 
gyultan hagyhatja el a szanatóriumot.

és ennek alapján kötött házasságot érvény* 
telenne k jelentik ki.

Képzelhető Hatvány báróék meglepetése, 
hogy most, nyolcévi házasság után sülik ki 
róluk a hatóságok, hogy tulajdonképpen — 
nincsenek is összeesküdve.

Marton Sándor nem hiába ismert színpadi 
kiadó és nem hiába fordult meg száz és száz 
színdarab a kezén, hamarosan talált vejé- 
nek nagyszerű megoldást. Gyorsan a ma
gyar hatóságoktól

dlszpenzáclót szerzett teje és leánya 
részére

és ennek alapján Most Hatvány Lajos fele
ségül vehelte Marton Böskét, akivei nvole 
éve boldog házaséletet él.

A Bethlen-kormány 
gazdálkodásáról szóló 
bizottsági jelentéseket 

tárgyalja az egységespárt
Kt egységespárt elnöksége ma estére pártér

tekezletet hívott össze cs nz értekezlet össze
hívása politikai körökben különböző'kombiná
ciókra adott alkalmat. Hírek terjedlek el arról, 
mintha ezen az értekezleten ütközne össze az 
cgységespárt két csoportja: nz egyik, amelyik 
nem akar felelősséget vállalni a fícthlcn-hov- 
mánynak a 33-as, illetőleg a 6-os bizottsági je
lentésében ismertetett működéséért; a másik 
pedig, amelyik még ma is Bethlen István gróf 
törhetetlen hívének vallja magát és azt kíván
ja, hogy Károlyi Gyula gróf és kormánya tel
jes erővel védelmezzék meg az elmúlt rezsim 
gazdálkodását.

Kétségtelen, hogy nz egységespárlban — in
kább az uj képviselők között — vannak olya
nok, akik semmi körülmények között »en» 
akarják vállalni a különböző bizottsági jelen
tésekben lefektetett hibák ódiumát, sőt vannak 
a régi képviselők között is olyanok, akik azt 
vallják, hogy ők nem voltak tájékoztatva a való 
helyzetről és igy semmiesetre sem azonosítják 
magukat az elmúlt rezsim gazdálkodásával.

Mint jó forrásból értesülünk, az cgységespárt 
tagjainak elégedetlensége a valóságban csak 
magánbeszélgetésekben jut kifejezésre és

ennek semmi nyoma nem lesz a hétfői 
pártértckezleten,

amelyen pedig éppen ezek a kérdések kerülnek 
tárgyalásra és pedig a képviselőházban megin
duló, kétségtelenül izgalmas tanácskozásokkal 
kapcsolatban.

Beszéltek arról Is, hogy néhány képviselő 
kilép az egységespártból.

Meg kell azonban állapítani, hogy tulajdon
képpen csak néhány képviselőről lehet szó, 
akik éppen ezért könnyen leszerelhetők is 
lesznek.

így tehát az egységespárt. hétfői értekezlete 
egészen bizonyos, hogv simán fog lefolyni

FELHÍVÁS!
Tudomásunkra Jutott, hogy egyes 

kelmefestő cégek az átfestésre és 
festésre kapott különféle - gyárt
mányainktól lényegesen eltérő — 
minőségű selyem, sőt félseiyem és 
müselyem árukat sárga Jelzőzsinór
ral ötodölték.

Miután ezen eljárásukkal az évek 
óta közismert gyártmányaink véd
jegyét használták jogtalanul fel, a 
rendőrségen feljelentést tettünk.

Felkérjük a szakmabeli kereskedő 
ős feldolgozó cégeket, hogy ameny- 
nyiben ilyen esetről tudnak, vagy 
tudomást szereznek, szíveskedjenek 
nekünk azt bejelenteni.

Budapest, 1931. nov. 9.

CARPATHIA
Ipar ás’Koreskedelml Rt 

SalyamaaövAgyéra
Városi iroda: Budapest,
Itf.Dsáfc Por*no«M.l7
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tiasárnan: 11 Öngyilkosság
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Vasárnap Iámét több öngyilkossági kísérlet 
történt a fővárosban.

A kora reggeli órákban n Bulcsu-utca éa Tü
zér-utca tarkánál a járókelők eszméletlen álla
potban lévő férfit találtak. Értesítették a men
tőket, akik eszméletre térítették s megállapítot
ták, hogy Hoffmann János, 28 esztendős állás
nélküli magántisztviselő. Hoffmann már hosz- 
szabh ideje állás nélkül van, sőt már napok 
óla lakása sem volt és efölötti elkeseredésében 

kénsavval megmérgezte magát.
Orv. Hrrmann Henrikné, .12 esztendős ház

tartásbeli nő a Lehel-utca 32. szám alatti lakás
ban

brómmal
megmérgezte magát. Tettének oka ismeretlen.

A Teleki-tér 4. számú ház előtt 
egy 30—33 évesnek látszó férfi, 

aki öltözéke után Ítélve a jobb társadalmi osz
tályból tartozhat, mindkét karján borotvával 
felvágta at ereket. Zsebeiben semmiféle sze
mélyazonossági iratot nem talállak és igy kiló
tól nem tudták megállapítani.

Tegnap reggel az újpesti rakpartnál egy idő
sebb férfi

a Dunába vetette magát.
A dunai menlőörség nyomban nz életunt em
ber segítségére sietett és sikerült kimenteni a 
vízből. Berecz Lajos 63 esztendős magántiszt
viselő volt nz illető, aki Kőbányán a MÁV lakó
telepen lakik. Az idős ember anyagi gondjai 
miatt aknrt megválni nz élettől.

Bogdán György 2fi esztendős magántisztviselő 
három nappal ezelőtt eltávozott édesanyja Rá
kospalota, gróf Tisza István-utca 1. szóm alatti 
lakásáról. A fiatalember levelet hagyott hátra, 
amelyben bejelentette, hogy öngyilkosságot fog 
elkövetni. Vasárnap reggel háromnapi tépelő- 
dés után Bogdán be Is váltotta fenyegetőzését. 
A Városliget egyik padján

bcresóval megmérgezte magát
Deniska Dezső 24 esztendős magántisztviselő 

a MÁV lakótelepen lévő lakásán a konyhában 
egy szögre

felakasztotta magát.
Az öngyilkossági kísérletet még idejében észre
vette édesapja és levágta a kötélről.

Csermák János 19 éves gyárimunkás, Rákos
palotán, a Horthy Miklós-ut 21. szám alatti la
kásán

mindkét karján felvágta az ereket.
A fiatal gyúrimunkós anyagi gondjai miatt kö
vette el az öngyilkossági kísérletet.

Bizder János 33 éves asztalos, Újpesten, az 
Árpád-utcában családi okok miatt egy

összetört bögre cserepeivel 
balkarján felkarcolta az ereit.

Vitka Pál 47 esztendős géplakatost súlyos 
mérgezéssel hozták a budafoki mentők Érdről 
a fővárosba. Viska különös módon követett el 
öngyilkosságot. Három deci

szilvórlamot kénsavval kevert össze
és azt megitta. Mikor eszméletro tért és meg
kérdezték tőle, hogy miért akart megválni az 
élettől, rlőnda, hogy az utóbbi időben napiren
den voltak felesége és közte a veszekedések és 
felesége többször megverte. A géplakatos 
efelett!

szégyenében
követte el az öngyilkossági kísérletet. 

Valamennyi életuntat a Rókus-kórházba szál
lították.

Vasárnap este a Marglthid budai hídfőjénél 
a Dunába vetette magát

Málták Ottó 29 éves műszerész, aki a Gróf 
Klebeltberg Kunó-utca 10. számú házban la
kik. A dunai mentőőrség kimentette. Beszállí
tották a Rákus-kőrházba. ahol elmondotta, 
hogy anyagi bajai miatt aknrt meghalni-

Szétromboltak egy madridi szín
házat, mert a tüntetőknek 

nem tetszett a darab
As ominózus darabot a londoni spanyol nagykövet irta

Madrid, nov. 8.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Óriási színházi botrány játszó
dott le. tegnap este a spanyol fővárosban. 
Madrid legnagyobb színházában

tegnap tartották meg Spanyolország 
londoni nagykövetének, a különben jó- 
Bevfl színműíró Ayala legújabb darab

jának premlérjét.
A dráma Ayala egyik regényének dramati
zált formája és egy jezsuita iskola életét 
viszi színpadra. Az előadás során botrányos 
jelenetekre és súlyos összeütközésekre ke
rült a sor, köztársasági pártiak és a kato
likuspárt tagjai között, ugy, hogy' negyed
órákig a színészeknek egyetlen szavát sem 
lehelett érteni.

Már az előadás megkezdése előtt,
a színház bejáratánál tüntettek össze- 
verődött fiatalemberek a premier meg

tartása ellen.

Rejtélyes körülmények között 
eltűnt egy postamester

Falecóge bejelentésére vasárnap megindult a nyomozás 
Méhész László felkutatására

Rejtélyes eltűnési ügyben indított nyo
mozást a rendőrség vasárnap. Egy posta
mester tűnt el titokzatos körülmények kö
zött s eddig sem felesége, sem hozzátartozói, 
sem pedig hivatali kollégái nem tudnak ar
ról, hogy hol tartózkodik, mi történt vele.

Méhész László postamester a budapesti 
központi postahivatalban teljesített* szolgála
tot. Pontos, megbízható, kipróbált tisztvise
lőnek ismerték kollégái és feletteseinek sem 
volt soha kifogásuk ellene. Méhész novem
ber elsején azzal távozott el hazulról, hogy 
a rendes időben fog hazatérni. Méhészék 
Sashalmon laknok s felesége

■ délutáni órákig hiábu várakozott fér
jére.

A postamester nem jött haza. Az asszony 
art hitte, hogy talán Budapesten akadt 
dolga az urának, vagy pedig n nagyobb else
jei forgalom miatt n hivatalában van több 
munkája s igy türelmesen várakozott to-

Ma, héttőn
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Az első felvonás közepén azután óriási erő
vel tört ki a vihar. A katolikus párt tagjai
ból összeverődött tábor fütty koncertet ren
dezett a darab ellen, a közönség másik ré
sze azonban zajosan követelte az előadás 
folytatását, aminek az lett a vége, hogy 

hatvan tüntetőt részben a republikánus 
érzésű publikum vert ki a színházból, 
részben pedig a rendőrség vezetett ki a 

nézőtérről.
A szinház előtt őrizetbe vett fiatalemberek
kel együtt

a letartóztatottak száma körülbelül 
százra

tehető.
A republikánus érzésű publikum élénk 

tapsviharai közben azután hosszabb szüne
tet követően lezajlott a viharos da
rab második és harmadik felvonása. A tu
multuózus jelenetek során a tüntetők a szék
sorok nagyrészét és a páholyok egész töme
gét szétrombolták.

vább. Méhész László azonban a késő éjsza
kai órákig sem jött meg és

másnap, harmadnap sem jelentkezett.
Az asszony kétségbeesetten sietett be férje 
hivatalába, hogy érdeklődjék, mi történi 
vele. Közben mindenütt kereste, kutatta. A 
postahivatalban az asszony megdöbbenésére 
közölték vele, hogy férje elsején rendesen 
elvégezte munkáját,

felvette havi fizetését: 382 pengőt, de
2-án már nem jelentkezett szolgálati 

helyén s azóta nem tudnak felőle.
Méhész Lászlóné ezután vidéki ismerő

sökhöz irt, budapesti rokonoknál, barátok
nál érdeklődött férjéről, de sehol sem tud
tak róla.

Vasárnap azután ar eltűnt postamester 
felesége megjelent a főkapitányságon is s 

bejelentette, hogy férjének nyomaveszett 
s kérte a rendőrséget, hogy indítsa meg az 
erélyes nyomozást férje kézrekeritésére. Az 
asszony előadta a rendőrségen, hogy férje 
a legjobb hangulatban távozott el elsején 
hazulról s nem voltak olyan bajai, vagy 
gondjai, amelyek miatt Méhész László eset
leg öngyilkosságot követett volna el.

MIAMI KAUÉHÁZ
IErzsébet-kAnii 80 .
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A hatóságok megindították a nyomozást, 
hogy megállapítsák, hova tűnt el Méhész 
László és hogy feleségének előadása dacára 

nem követett-e el öngyilkosságot, vagy 
esetleg nem esett-e bűntény áldozatául.
A postahivatalban, ahol Méhész László 

szolgálatot teljesített, ugyancsak megindítot
ták a szokásos vizsgálatot, amely eddig azt 
állapította meg, hogy

a postamester minden ügyét kifogásta
lanul, a legkorrektebbül végezte el 

és semmi olyat nem észleltek, ami okot ad
hatott volna Méhész László eltűnésére.

Elfogták a színházi ruhatárak 
fosztogatóit

Három fiatalembert lepleztek le a detektívek
Az utóbbi időben több feljelentés érkezett a 

főkapitányságra, hogy a színházak ruhatárai
ban kisebb-nagyobb lopásokat követtek el. A 
ruhatárba kikészített ruhák, valamint az elő
csarnokban elhelyezett szobrok, képek és 
egyéb tárgyak tűntek el, mire a rendőrség 
szükségesnek látta, hogy a színházak előcsar
nokaiban fokozottabb ellenőrzést gyakorolja-

Detektlvek álltak lesbe a budapesti szín
házak előcsarnokaiban, 

hogy lefüleljék a színházak tolvajait.
Az elmúlt napokban az Uj Színházban for

dultak elő leggyakrabban a lopások.
A szinház előcsarnokában szolgálatot telje

sítő detektiveknek szombaton este
sikerűit leleplezni a háromtagú tolvaj

bandát.
amely a színházban a sorozatos lopásokat el
követte.

A detektiveknek feltűnt, hogy három fiatal
ember már jóval az előadás befejezése előtt az 
előcsarnokban ólálkodik és a ruhatár közelé
ben tartózkodik A detektívek szemmel kísér
ték a gyanús embereket és alig fejeződött be 
az előadás, feltűnt nekik, hogy a ruhatár puli
jához mennek és a tumultusban az ott elhe
lyezett kabátok közül kettőt magukkal akartak 
vinni.

Három rejtélyes Halott a bonctani 
intézetben

Ismeretlen Sngyitficsofi Mlitit fiuíatja a rendőrség
A főkapitányság öngyilkossági osztályát há

rom ismeretlen öngyilkos kilétének megállapí
tása foglalkoztatja pár nap óta.

A Városligetben, a Széchenyi-fürdő közelé
ben az elmúlt héten

egy 20—22 év körüli Iparoakttlsejü fiatal
ember

agyonlőtte magát és meghalt. Az életunt férfi 
zsebeiben semmiféle iratot nem találtak. A 
rendőri bizottság megállapítása szerint, valami 
jobb iparos lehetett. Fehérneműjében egy bécsi 
cég címkéjét találták, amiből arra lehet követ
keztetni, hogy a Városliget Ismeretlen öngyil
kosa legutóbb

Bécsben járt
és olt vásárolta fehérneműjét. Az sincs kizárva 
azonban, hogy kéz alatt vette valakitől a ruhát. 
Már negyedik napja van közszemlére kitéve a 
holttest a Szvefenay-utcai halottasházban, idáig 
azonban még senki nem agnoszkálta.

Ugyancsak, mint ismeretlen halottak szere
pelnek még a köröndi és a Hungária-köruti 
Ingyilkosok is. A Körönd közelében egy pádon 
‘.edden hajnalban

egy 40—45 év körüli jobban öltözött férfi

Nem mindig válóok^ha a férj megveri 
a feleségét és az anyósát 

A Kurta nem bontotta tel a házasságot
Egy jómódú budapesti uriasszony két 

'vvel ezelőtt válópört indított a férje ellen 
s keresetében elpanaszolta, hogy 

a férje mindennap elveri, 
éjszakánként teljesen részegen kerül haza 
mindennap és káromkodásaival tűrhetet
lenné teszi a családi otthon levegőjét. A 
peres eljárás során megállapítást nyert, 
hogy a férj és feleség között emiatt napi- 
renden voltak a civódások. Egy napon az 
asszony elkeseredésében hazament gyerme
kével együtt szülei lakására, de az após 
újra kibékítette őket

A férj azonban nem javult meg —- sőt 
anyósát Is megverte egy ízben, 

a gyerekeinek pedig nem adott pénzt ru
hára.

A törvényszék é* a Tábla a férj hibájá
ból

felbontotta
a házasságot.

A Kúria most rendkívül érdekes ítéle
tében

megváltoztatta ez alsóbb bíróságok ité-

Légióim zongorák
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Már az ajtó felé jártak, amikor 
a rendőrség emberei lefülelték 

és a nagyobb feltűnés elkerülése végett a szin
ház irodahelyiségébe kisérték őket.

A jól öltözött férfiak eleinte 
erélyesen tiltakoztak 

a lopás gyanúja ellen, de amikor a detektívek 
szemükbe mondták, hogy súlyosan terhelő bi
zonyítékok vannak ellenük és a kabátok tulaj, 
donosait Is szembesítették velük, 

beismerték bűnösségüket.
Mind a hárman a főkapitányságra kerültek, 
ahol részletes beismerő vallomást tettek. A 
színházi tolvajbanda tagjai Fenyő László 19 
éves kereskedösegéd, Zaimusz Miklós 22 esz
tendős pincér és Zsivajnov Lackovics Emil 21 
esztendős magántisztviselő voltok.

Kihallgatásuk során elmondották, hogy már 
hosszabb ideje állás nélkül voltak és nyomo
ruk vitte őket a bűn útjára.

Zsivajnov már két Ízben volt büntetve le- 
pásért, mig társai most szerepelnek először a 
rendőrségen A lopott tárgyak egy részét

a házkutatás során megtalálták lakásukon, 
más részét orgazdák utján értékesítették.

A főkapitányságon mindhármukat előzetes 
letartóztatásba helyezték, egyben megindult a 
nyomozás orgazdájuk kézrekeritésére.

mellbelőlte magát és kórházba szállítása kör
ben meghalt a mentőautóban. Semmiféle fas
zoló irást nem találtak nála s Igy kilétét mind 
a mai napig nem tudták megállapítani.

A törvényszéki orvosi intézet harmadik Is
meretlen öngyilkosa a Hungária-körut 335. 
szám alól került a halottasházba. Ez

50 évesnek látszó férfi,
öltözéke után Ítélve iparososztólyhoz tartozó 
ember. Egy villanyoszlopra akasztotta föl ma
gát a ház elölt és zsebében csupán egy kis cé
dulát találtak, amelyiken az öngyilkos arra 
kéri n rendőrséget, hogy holttestét ne boncol
ják fel.

A főkapitányság Öngyilkossági osztálya te
kintve, hogy az eltűntek között egyetlen ha
sonló személyleirásu egyén nem szerepel és

a halottashátban senki nem jelentkezett 
agnoszkálásuk ügyében,

vasárnap délben rádió utján a vidéki hatósá
goknak leadták az ismeretlen halottak pontos 
személyleirását és remélik, hogy ezen az utón 
talán rövidesen sikerülni fog személyazonos
ságuk megállapítása.

letét,
az asszony keresetét alaptalannak mondva 
ki, elutasította és a perköltségek megfize
tésére a nőt kötelezte.

A Kurta véleménye szerint nem szenved 
kétséget, hogy a férj súlyosan megszegte « 
házastársi viszonyt. Az iratok tanúsága 
rint azonban

a férj bánásmódját megbánta 
és a feleségéhez írott leveleiben bocsánatért 
könyörgött. A kúria figyelembe véve a pe
res felek egyéniségét és életviszonyait, a há
zasságot nem találta felbonthatónak. 
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HÍREK
— Enyhe Idő. Vasárnap délelőtt napsüté

ses, tavasziasan enyhe idő volt, de dél
utánra beborult az égbolt. A Meteorológiai 
Intézet prognózisa szerint enyhe idő várható 
délnyugati légbeáramlással és nyugati fel
hőzettel.

— Gróf Bethlen István hétfőn este ér
kezik Budapestre. Sok szó esett mostaná
ban arról, hogy a megindult parlamenti 
küzdelmekben milyen szerepet vállal a volt 
miniszterelnök, aki — iuint a Hétfői Napló 
jelentette — egyik berlini lapban közzé
tett nyilatkozatában bejelentette, hogy már 
a képviselöház szerdai ülésen volt minisz
tertársaival együtt meg fog jelenni. Bethlen 
István gróf azonban nem vett részt a kép
viselöház ülésein, mert egyik osztrák szana
tóriumban pihente ki a nemrégiben rajta 
végrehajtott operációt. Mint jó forrásból 
értesülünk, Bethlen István grófot Gömbös 
Gyula honvédelmi miniszter Úri utca 48. 
számú lakásán hétfőn estére várják, ami
korra a volt miniszterelnök bejelentette ér
kezését. Annyi bizonyos, hogy Bethlen Ist
ván gróf Budapestre érkezése és itt tartóz
kodása nem jelenti még azt, hogy most már 
tényleg belekapcsolódik a politikai mozgal
makba, az azonban — jnint jó forrásból 
értesülünk — bizonyos, hogy Budapesten 
akar most tartózkodni, amikor a képviselő
házban a miniszterelnök expozéjával, a 
33-as és 6-os bizottságok jelentésével tulaj
donképpen a Bethlen-kormány tízéves mun
kássága kerül kritika alá.

— A volt dési 82-esek öszcjövetele. A volt 
32. dési honvédgyalogezred tisztjei vasárnap 
délelőtt tartották szokásos évi összejövetelü
ket. Kora reggel ünnepi misét hallgattak a 
helyőrségi templomban, majd a Hadtörténeti 
Múzeumban felállított ezredemléktáblákat te
kintették meg. Végül a Nddor-laktanya tiszti
étkezőjében gyűltek össze, ahol Kies Sándor 
alezredes mondott beszédet.

— A Vásárcsarnoki és Piaci Kereskedők 
Egyesületének zászlószentelési ünnepélye. A 
Vásárcsarnoki és Piaci Kereskedők Egyesülete 
vasárnap délelőtt avatta fel zászlaját a Felső- 
erdősor-utcai székház dísztermében. A zászló
anyai tisztséget Éber Antalné töltötto be. Az 
ünnepélyen Tertsch József mondott megnyitó 
beszédet, majd Laczkó Sándor főtitkár ismer
tette az egyesület tiz éves munkásságát. A be
szédek elhangzása után Scharmann Ferenc plé
bános, a katholikus, Szabó Imre lelkész a re
formátus és Hevesi Ferenc az izraelita hitköz
ség nevében Áldották meg a zászlót, melyet 
Csdngf Miklós dr. adományozott az egyesület
nek. Vájná Ede tanácsnok kitartásra, polgári 
önbizalomra és összefogásra buzdította a kis
kereskedői társadalmat. Éber Antal beszélt 
még. Az ünnepély a Himnusz eléneklésével ért 
Véget.

— Székesfehérvár és az éjjeli telefonszol
gálat. Székesfehérvár város vezetősége már 
többizben átirt a postaigazgatósághoz, hogy 
a negyvenezer lakosú városnak föltétlenül 
szükséges az, hogy teljes éjjeli telefon- és 
távirdaszolgálata legyen. A postavezérigaz
gatóság most érdekes beadványt adott a 
városhoz, amelyben közli, hogy hajlandó az 
éjjeli szolgálatot bevezetni, de csak abban 
az esetben, ha a város a havi 211 pengő 
tulkiadáshoz egyharmad összegben hozzá
járul. A város vezetősége nagy megütközés
sel fogadta ezt az átiratot, mert azon az 
állásponton van, hogy a posta egy üzleti 
vállalkozás, amelynek az éjjeli forgalom be
vezetése fölétlenül kifizetődik. Közölte a 
postaigazgatósággal, hogy elvből sem járul 
semmilyen Összeghez hozzá és kéri, hogy 
ettől függetlenül az éjjeli szolgálatot ve
zesse be.

—> Elfogott merénylők. Pécsről jelentik: Ok
tóber hónapban Józin Miklós nlsószentmártoni 
gazda feljelentette Zatanics Mihály és Bős- 
nyák Mihály ottani gazdákat orwadászatért. 
Meg is indult az eljárás és elkobozták a fegyve
rüket. Néhány nappal később a két feljelentett 
orvvadász a községi korcsmában jól beboro
zott és azután elmentek Józin háza elé, ahol 
revolverrel kétszer az ablnkon át belőttek 
Józin lakásába, de szerencsére a lövése*' senkit 
sem találtak. A tettesek azután elszakított te
rületre menekültek. A csendőrség hosszú ideig 
nyomozott utánuk, mig végre most sikerült őket 
— miután a községbe visszatértéik — letar
tóztatni és beszáéllitani a pécsi ügyészség fog
házába. Kihallgatásuk alkalmával nzt vallották,

■— Tagavató ülés a Petőfi Társaságban. A 
Petőfi Társaság vasárnap délelőtt tartott ülést 
amelyen Harsányt Zsolt és Baja Mihály, a 
Petőfi Társaság uj tagjai székfoglalójukat tar
tották meg. Harsányt Zsolt „Petőfi életéből** 
cimü képsorozatát olvasta fel. Baja Mihály pe
dig költeményeit szavalta. Pékár Gyula ezután 
nagy beszédben méltatta Harsányt Zsolt és Baja 
Mihály költfii és Írói érdemeit.

— Uj lakótelep avatása Pasaréten. 
A Napraforgó-utca felavatása díszes és elő
kelő közönség jelenlétében folyt le vasár
nap délelőtt 11 órakor a főváros legújabb 
és kivitelében egyszerű és emellett mégis 
Ízléses és díszes családiház mintatelepének 
felavató ünnepsége. Kertész K. Róbert ál
lamtitkár, akinek irányítása mellett jött 
létre ez a családiház-mintatelep. Ripka 
Ferenc főpolgármester és Rakovszky Iván, 
a Közmunkatanács elnöke mondtak beszé
deket, melyek mindegyikének vezérfonala a 
családi élet melegének ápolása volt. Végül 
Dános László építészmérnök mondott kö
szönetét.

— A Svábhegyen lett öngyilkos — a Krlzz- 
tlna-köruton találtak rá. A Krisztina-körut 101. 
szánni ház előtt lévő pádon vasárnap este az 
örszemes rendőr egy eszméletlen férfit talált, 
akinek melléből bőven patakzott a vér, azon
ban körülötte semiféle revolvert vagy egyéb 
olyan szerszámot nem látott, amelytől a férfi 
sérülései eredhettek volna. A rendőr kihivta a 
mentőket, akik magukhoz téritették az isme
retlen férfit. Elmondotta, hogy Montagh Bélá
nak hívják, mészérossegéd és Pesterzsébeten a 
Toldy Fcrenc-utca 7. számú házban lakik. 
Anyagi gondjai miatt akart megválni az élet
től. Vasárnap délután kiment a Svábhegyre, 
Fronimer-pisztollyal mellébe lőtt, miután azon
ban nem vesztette el eszméletét, öngyilkossági 
kísérlete után egészen a Krisztina-kőrutig ván- 
szorgott le sebével és csak ott esett össze. A 
mentők a Róluj-kór házba szállították.

____ p

Postai megrendeléseket

költségmentesen szállítunk

<

HÉhúny cikk rendkívüli úron!
Férfi puplln és freskó ingek > e.u4™i -

nélkül, melyek a nyári ea őszi szezonról visszamaradtak, darabonként _ P

Női és férfi divat pulóverek
csak egyes színek éa nagyságok - ------------- ------------- --- ------------------P

Nehéz müselyem crepe de chlne
látható csekély szövést hibával, csak fekete, sötétkék és bárt a _ _ P

Egy tétel ruhatweed
80 cm szelességben, egyes igen jó színek és minták, méter*

Béleltnél nadrág
kívül mü8elyem8Zövéses, küiönbözö nagyságokban, csak szürke és drap színben P

Alour nyilas női harisnya
kiváló Viskosa-müselyamból, garantált hibátlan -- ----------------------_ _ P

Kiváló lő női cipők, csak egyes párok
pántos éa tflzös fazonban, magas, léluiagas es troteur sarokkal-------— P

Zseb borotvakészblék
mellenyzaebben hordható, csinos tóm tokban, praktikus újdonság, 1 készülék P

utánvétellel, 10 pengőn felül I árjesvsékünk. melyet kívánságra 
költségmentesen szállítunk | Vidékre díjmentesen köldflnk
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DIWcSXuKOK
Rákóczl-ut 74

Három elegáns utas aulú- 
KetaszlPAláia a váci országúton 

Felborult autójuk alatt eietueszoives állapotban akad: 
az ismeretion utasokra egy taxisotior

Vasárnap a késő éjszakai órákban kü
lönös bejelentést tett a budapesti főkapi
tányság központi ügyeletén egy taxisofőr.

Megjelent ott ugyanis Kiss gépkocsive
zető, az egyik budapesti taxivállalat alkal
mazottja és elmondotta, hogy vasárnap este 
Vácról jövet, közel a váci határhoz,

az árokban egy összeroncsolt budapesti 
luxusautóra bukkant, amelynek száma 

Bp. 29—777.
Kiss Jenő kocsijával megállóit, hogy köze
lebbről is szemügyre vegye az összeron
csolt autót s

legnagyobb megdöbbenésére a kocsi 
alatt vérző testű, eszméletlen embe

rekre bukkant,
a kocsi utasaira, akik nem sokkal megelő
zően ott szerencsétlenül jártak,

Az összeroncsolt kocsi alól Kis Jenő 
három embert szedett ki, 

egy elegáns nőt és két férfit. A három utas 
eszméletlen volt, ugy, hogy Kiss Jenő a sze
rencsétlenség körülményeire vonatkozóan 
semmiféle felvilágosítást kapni nem tudott. 
A vérző embereket Kiss Jenő beemelte ko
csijába és

8 legnagyobb gyorsasággal behajtott a 
váci közkórházba,

A kórházban az inspekciói orvos 
nal

ápolás alá vette a szerencsétlenül járt 
autósokat,

azonban eszméletre térileni nem lehetett 
őket. Sérüléseik olyan súlyosak, hogy álla
potuk orvosi vélemény szerint, életveszé
lyes.

A sikkasztást ugyanis rögtön észrevették és 
a rendőrség rádióutasitása alapján

Már Hegyeshalomnál 
feltartóztatták őket.

A megtartott főtárgyaláson ugy a leány, 
mint a férfi sirva védekeztek és a művészet 
sugallatát, valamint nagy szerelmüket hoz
ták fel enyhítő körülménynek.

Mivel a biróság a tényállást nem látta tel
jesen tisztázottnak, a sikkasztás körülmé
nyeinek megállapítására

elrendelte a malom tisztviselőinek tanú
kihallgatását

s e célból a tárgy?Iá^t. elpapolta. F

azon-

Sikkasztott, hogy a barátnőiével 
Hollywoodba utazhasson

A sikkasztó főkönyvelőt ésanPrlmadonnalelöltet" a határon elfogták
Romantikus részletekben bővelkedő ügyet 

tárgyalt szombaton a pestvidéki törvény
szék, amely Gruits Tódor és Bertha Paula 
ügyét tűzte ki főtárgyalásra. A vádlottak 
padján ülő jólöltözött, csinos fiatal párt 

sikkasztással vádolta az ügyészség.
A férfi egy pestkörnyéki nagy malom hiva
talnoka — a leány pedig a barátnője.

Grults szürke hivatalnok sorban élt hosszú 
ideig a malomban, mint főkönyvelő 
zott és a sorsával meg volt elégedve. Körül
belül egy esztendővel ezelőtt került útjába 
a végzet Bertha Paula személyében.

A leány jó polgári családból való, de fel
tűnő szépsége szokatlan és a polgári kere
tek között alig megvalósítható álmokat su- 
gallt neki. Mindenáron

mozlszlnésznő akart lenni,

elsikkasztott a vállalat pénzéből ttzen- 
báromezerőtszáz pengőt,

amelyet főnökei megbízásából inkasszált és 
egy órával később Bertha Paulával mér a 
vonaton is ült, hogy Hollyvoodba menjen.

Az ut azonban feltűnő rövid ideig tartott

— Kommunista támadás — két halottal. 
Schwerinből jelentik: A mecklcnburg- 
schwerini községi választás alkalmából va
sárnap véres politikai összetűzésre került a 
sor. Dobcran-fiirdőbcn egy csoport nemzeti 
szocialistát, amely keresztelő-ünnepségről 
hazafelé tartott, három kommunista meg
támadott. Gaeike nemzeti szocialistát két 
kommunista leütötte, mire az szorongatott 
helyzetében revolvert rántott. A földön 
fekvő Gödieké első lövése a saját lábát ta
lálta, a másik kettővel azonban mind a két 
támadóját megölte.

— Legitimista nők gyűlése. Pécsről jelentik: 
A Magyar Nők Szentkorona Szövetsége vasár
nap délután négy órakor rendkívüli közgyűlést 
tartott, melyen a Szövetség országos elnöke, 
herceg Odescalchi Károlyné nagyobb beszédet 
tartottt. A közgyűlés után száztlzteritékes 
bankett volt a hercegnő tiszteletére.

—- Véres verekedés a ferencvárosi pályaudva
ron. Vasárnap este félhat óra tájban a ferenc
városi pályaudvaron Szatmári Sándor 25 éves 
asztalossegéd több ismeretlen férfivel össze
verekedett. Az aszlalosscgédet az ismeretlen 
verekedők késsel a homlokán és a kezén sú
lyosan megsebesítették. A mentők az életveszé
lyesen sebesült fiatalembert kórházba vitték.

dolgo-

lentö gdzaára. Vitéz Felszeghy János, a pécsi 
ügyészség vezetője a két merénylő ügyét ren
des bíróság elé utalta, mintán nem lát semmi 
alapot arra, hogy statáriális bíróság elé kerül
jenek.

— Leleplezték Szathmáry Károly emlékmű
vét. ünneplés keretek között vasárnap délelőtt 
leplezték le a Looody- és Miká-utca kereszte
zésénél felállított Sxrthmdrp-emléktáblát. Az 
avató beszédet Pékár Gyula tartotta, aki el
mondotta, hogy Szathmáry a Petőfi Társaság 
egyik alapitó tagja volt és nz irodalom mellett 
a "gyermeknevelés terén is nagy érdemeket 
szerzett. Az emlékművet Némethy Károly ta
nácsnok vette át a főváros nevében.

h0?y pa»tl6ln.k hódolhasson.
A főkönyvelő 

beleszeretett a leányba
! és annak fantasztikus álmai őt is megszé- 

ditették. Mivel szintén jóalaku, elegáns férfi 
volt, benne is megérlelődött az elhatározás, 

ő Is mozlszlnész lesz,
még pedig olyan mádon, hogy szerelmével 
együtt kimegy Hollyvoodba, ahol hamarosan 
karriert fognak csinálni.

Hollyvood azonban messze van és sokba 
kerül az útiköltség. Grults Tódor addig 
törte a fejét, hogyan vegyen pénzt erre, amig 
egy szép napon

Cíto Cinema v i g j á t ő k a 11 r a k c 1 ó

SALAMON BÉLA első Ilhníeliepte
FRITZ SCHULTZ

Főszereplők:

MARIA PAUDLER
Fox éa magyar hangos híradók.

Decst Orion Omnia
Előadások: 6, 8 és 10 órakor Előadások: 6, 8 és 10 órakor
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— rdmenlellek ery .IkkiMltauI .Moll 
bgyvMel. Sifgedrál jelentik: A ixepedi tör* 
vénywfék szombaton tárgyalta dr. Fischer 
Marcal Ügyvéd ügyéi, akit sikkasztás rétié- 
gével vádoltak. Az egyik szegedi kávéház 
ezer pengővel tartozott a Vendéglősük Be
szerző Csoportjának. A kávéházat a pőrhen 
dr. Fischer képviselte. Az összeget a ven
déglősök nem tudták megkapni, mire sik
kasztásért feljelentést tettek íiz ügyvéd el
len. a kamaránál pedig kérték n fegyelmi 
eljárás megindítását. A kamara úgy döntött, 
hogv Ítéletével megvárja a bűnügy befeje
zését. A főtárgyaláson dr. Fischcr Marcel 
}>emutattn n vendéglősök szabályszerű nyug
táját arról, hogv a kávéház képviseletében 
ni ezer pengőt kifizette. A törvényszék en
nek nlaplán n Szegeden jól ismert ügyvédet 
n vád alól felmentette. Az ítélet indokolása 
teljes elégtételt adott ar ügyvédnek.

— Eltűnt a kórházból egy beteg. Vasár 
nap este bejelentette a főkapitányságon 
Knlbcnhaticr Sámuel nyugalmazott posta
igazgató, hogv Bertalan nevű bátyja, nki 
szintén nyugalmazott postaignrgntó. n Vő- 
röskeresrt-kórházból vasárnap eltűnt. Az 
idős urat a kórházban már hosszabb ideje 
ápolták; lábbndozó beteg volt. Vasárnap 
délelőtt felöltözött és elhagyta a kórház 
épületét. Dainjnnlcb-ulca 25. számú házban 
levő lakásán azonban hiába várták. Hozzá
tartozói attól félnek, hogy öngyilkos lelt. Az 
eltűnés ügyében a rendőrség megindította a 
nyomozást.

— Népgyülés ■ fogházban. Könlgsbcrgből 
jelentik: A nemzeti szocialista német mun
káspárt ma délután nz itteni Tattersall he
lyiségében gyűlést rendezett, melyre a 
résztvevők egyenruhában vonullak fel. A 
gyűlést erős rendőri készültség félbeszakí
totta és a résztvevőket zárt sorokban kisér
ték a königsbergi törvényszék fogházába. A 
letartóztatott nemzeti szocialisták útközben 
Németországot és Hitlert éltették és ének
szóval vonultak a törvényszéki fogház ud
varára. Az épület előtt többszáz főnyi tö
meg gyülekezett. Rendzavarás azonban nem 
történt.

— Betörés ■ Zöldmáli-utón. Ar elmúlt éjszaka 
betörök jártak Füzesséry Pálné MÁV. tisztvi
selő özvegyének Zöldmáll-ut 117. st. alatti la
kásán. Az ismeretlen lettesek álkulccsal hatol
tak be a lakásba, feltörték a szekrényeket és 
ezer pengő értékű ruhancmüeket éa ékszereket 
vittek magukkal.

— Lezuhant a kerékpárról. Kuzsela Béla 22 
esztendős asztalossegéd, nki Vecsésen az Fva- 
utQ4 4. Jzámu házban lakik, Pest.szentlörIncén, 
az CllŐi-ulon lezuhant kerékpárjáról és súlyos 
koponynnlnpí töréssel a Szent István-kórházba 
leállították.

— lefoglalták az UJ F.pltőmunkás vasárnapi 
•rámát. A budapesti büntetőtftrvényszék vizs
gálóbírója az Uj Épttőmunkás cimü lapnak 
november 8-lki számát elkobozta. A rendőrség 
az ügyészség utasítása alapján foganatositotta 
n lap lefoglalását. A cikkekben az ügyészség 
az állami és társadalmi rend ellen irányuló 
vétséget, a magyar nemzet megbecsülése elleni 
bűntettet, osztály elleni izgntást és hünlevő 
feldicsérósének bűntettét látja fennforogni és 
ezért tartotta szükségesnek a laprlkobzási. A 
lap kiadója Németh Ferenc ellen is megindí
tották az eljárást

—A katliollkus tanárnők és tanítónők köz
gyűlése. A katliollkus tanítónők és tanárnők 
Országos Egyesülete vasárnap délelőtt tartotta 
évi közgyűlését az Angol kisasszonyok zárdájá
ban. Ernszt Sándor vallás- és közoktatásügyi 
miniszter elnöki megnyitójában magyarországi 
.Szent Érzethet jubileumáról emlékezett meg. 
Mosson Izabella alelnöknő pedig a nőnevelés
ről tartott előadást. Végül Tetzag Lujza elnök 
nő bezárta a gyűlést.

— Tanácskozások nz Ausztriába irányuló 
élőállatcxportról. Ismeretes, hogy a magyar 
állatcxportőrők kimondották, hogy a devi- 
zacllálás nehézségei miatt beszüntetik a 
magyar élőállatkivitelt. Ezzel a határozattal 
kapcsolatban sok szó esett az Ausztriába 
irányuló á 1 latexportunkról is és pedig ab
ban a tekintetben, bogy az Ausztriával kö
tött kereskedelmi egyezményben részünkre 
biztosított kontingenst Ausztria nem tudja 
felvenni. Ezeknek n kérdéseknek a megbe
szélésére — amint értesülünk — az osztrák 
kormány megbízásából Schuler osztályfő
nök kedden Budapestre érkezik, hogy fel
vegye a tárgyalásokat a magyar kormány
nyal a szerződésben biztosított kontingens 
elhelyezése a nz azzal kapcsolatos deviza
kérdések rendezése céljából.

— A hudapest—esztergomi szcmélyhajójára- 
tok megszüntetése. A MFTR igazgatósága 
közhírré teszi, hogy ■ budapcst—esztergomi 
szrmélyhajójáratokat az előrehaladott idő* 
Alakra való tekintettél a folyó évben akként 
szünteti meg, hogy az utolsó menet Budapest
ről Esztergomba november 15-én, Esztergom
ból Budapestre pedig november 16-án lesi.

— A társadalmi megrázkódtatások idejét él
jük, amikor a létért való küzdelem felörli ar 
idegeket. A megnyílt t idegrendszer érzékeny 
szeizmográfja a gyomor. A gyomormirigyek 
álceírik a megzavart idcgimpulzusoknt és foko
zott sörtermeléssel reagálnak. A legújabb or
vosi tudományos kutatások megállapították, 
hogv a gyömorsnvtultengéa (gyomorfekély) 
modem gyógyszere a ..Llkvonil". Az. orvpsl sta
tisztikák igazolják, hogy néhány héten belül 
gyógyulás következik be.
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— Orvosi hír. Dr. Gara Artúr poliklinikai 
asszisztens, bel- és nőgyógyász (IV., Hajó-u. 
fi), rendelőjét IV., Deák Ferenc-u. 19 alá he
lyezte át. Telefon: 817—17.

— Leütötték az utcán. Vasárnapra virradó 
éjszaka a Gömb-utca 78. számú ház előtt Var- 
dánszkg Antal 24 éves műszerészt ismeretlen 
tettes megtámadta éa tompa tárggyal fejbe
ütötte. A mentők a műszerészt eszméletre té
rítették, majd a lakására vitték.

— Látogatás a kerületben — repülőgépen. 
Tabódy Tibor országgyűlési képviselő vasár
nap a Műegyetem Gerle nevű repülőgépén, 
amelyet Endrcsz György magyar óceánrepülő 
vezetett, látogatott el kerületébe. Tabódy Ti
bort és Endrcsz Györgyöt erre az útjára Bán 
hldy Antal, a Gerle tipusu repülőgép konstruk- 
fora a Róna elnevezésű géppel, amellyel ő már 
Európát berepülte, továbbá Buzay Árpád és 
Alberovszky Ede, a Budapesti Sport Egyesület 
repülőgépével kisérték cl. A drégelypalánki le
szállás alkalmával a választókerület lakosságá
nak százai fogadták a repülőgépeket.

— Kommunistatüntetés Londonban. Lon
donból jelentik: A szovjetköztársaság alapí
tásának tízéves évfordulója alkalmából a 
kommunisták vasárnap felvonulást rendez
tek London több utcájában. A tüntetésen 
körülbelül ezer ember vett részt, akik vörös 
zászlóval a Hydeparkba vonultak, ahol négy 
szónoki emelvényről beszédek hangzottak el.

— Karácsonyi megrendeléseket mielőbb kéri 
Rozgonyi udv. és'kam* fényképész, Kálvln-téró. 
Cllői-uli fiók megszűnt.

— Modern ember nem szappanozza arcát 10 
percig, mikor a „Fulgor" börotválóviz pillanat 
alatt puhítja szakállút.

— Ne füriidjön Novopin szénsavas fenyő
tabletta nélkül, mert újjáéled tőlel

— 76MM darab „Ellx“ Izzólámpát foglalt le 
Bécsben a biróaág. Bécsi tudósítónk jelenti, 
hogy »r ottani bíróság egy szabadalmi perrel 
kapcsolatban kiszállt az Allgemeine Osterr. 
Gluhlampenfabrik A. G. bécsi gyárába. A ki
szállás feltűnő eredménnyel járt, mert a bíróság 
valószínűsítve látta, hogy a gyár óllal elöálli- 
tott „Elix" márkájú izzólámpák idegen szaba
dalom megsértésével készülnek és elrendelte u 
gyár készletének, mintegy 700.000 darabnak le
foglalását. Ezek , után a bíróság még azon lóm 
pákát is lefoglalta, amelyeket a cég eladási Iro 
dójában lalóli. Az egyéb helyeken léső „Elix" 
lámpák lefoglalására még nem került sor, erre 
azonban a szabadalmi törvények élteimében 
mód nyűik.

— A kormány szabályozás az ásványolaj
forgalmat. Amint értesülünk, a kormány 
egy legközelebb kiadandó rendelettel a bel
földön előállított és külföldről behozott ás
ványolajtermékek értékesítését egv alapí
tandó részvénytársaságra bízza, melyben 
részlvesznck azok a vállalatok, amelyek er 
évi október 1-én finomító- vagy szabadrak- 
lár felett rendelkeztek. A részvénytársaság 
alaptőkéjét, szervezeti és ügyviteli szabály
zatát a pénzügyi, kereskedelmi és földmive- 
lési minisztérium állapítja meg az érdekel
tek meghallgatása után. A rendelet életbe
léptetésével ásványolajat vagy ásványolaj
terméket Magyarországba csak a pénzügy
minisztérium engedélyével szabad behozni. 
A kormány állapítja meg az árakat és az 
eladási feltételeket is, valamint az eladást 
árból a kincstár részére külön leadandó ré
szesedést is.

— A Budapesti Kereskedők Kőre október hó 
fit-én megtartott választmónvi ülésén elhatá
rozta, hogy a Kormányzónk Öföméltósága nyo- 
morenyhitö akciójához hozzájárul, amennyi 
l>cn 10 tönkrement kereskedőnek n tél folya
mára ingyen ebédet kiutal.

— Felfüggesztett ügyvéd. A pécsi ügy
védi kamara a vasárnapi hivatalos lap köz
lése szerint dr. Nyulassg Imre kaposvári . 
ügyvédet megfosztotta az ügyvédi gyakor
lat folytatásától és irodája részére gond
nokul dr. Rónai János ügyvédet rendelte ki.

— Tanítók Ünnepe. Győrből jelentik: Győr 
város é» Győr Vármegyei Általános Tanító
egyesület november 7-én tartotta meg közgyű
lését Győrött Farkas Gyula elnök vezetésével. 
A szokásos jelentések után Gáljai Gyula nv. 
székesfővárosi tanár ismertette irva-olvasási 
módszerét, majd Varga Béla győrrév falui tanító 
értekezett. A közgyűlés utón a Győr—Moson— | 
Pozsony egyesített vármegyék Tanítók Házé- I 
nak alapkölelételi ünnepségén dr. Boldis Dezsői 
kir. v. tanfelügyelő mondott ünnepi beszédet. |

— Változatlanul súlyos a Wt márlabes- 
nyől nővér állapota. Ismeretes, hogy Mária- 
besnyőről súlyos mérgezéssel a Rókus-kór
házba szállították u mentők néhai dr. Szegő 
Ignác kúriai biró két idősebb leányát, a 65 
éves Szegő Edithet és a 70 éves Szegő Ellát, 
akik minden valószínűség szerint anyagi 
okok miatt megmérgezték magukat. Bár a 
Rókuskórházhan mindent elkövettek a kél 
idős nővér eszméletretéritéscre, ez vasárnap 
délutánig n<*in sikerült és miután a méreg 
ennek következményeként igen erősen fel
szívódott szervezetükbe, az orvosok nem 
igen híznak abban, hogy a két nőt meg 
tudják menteni az életnek.

— Ajándékot knpnuk a budapesti gyere
kek! A harisnyaüzletek kirakataiban látjuk, 
hogy az elsőrendű harisnyáiról neves GFB 
harisnyagyár kedves meglepetést hozott a 
budapesti gyerekek részére. Óriási anyagi 
áldozatok árán cég nevével ellátott nagy 
gumi jútszólabdákat készíttetett — termé
szetesen magyar munkáskezek által — és 
mindenki, aki a nemes fajtájú GFR-haris- 
nyából vesz, ingyen kap egy ilyen labdát az 
üzletekben. A budapesti gyerekek igy köny- 
nyen jutnak egy szép ajándékhoz. Igaz, 
hogy ezen ajándékkal eléri a gyár, hogy 
szinte már a gyerekekbe beoltja a GFB- 
nevet és igv szerzi meg magának n jövő ge
nerációt. Mivel ez az akció csak addig tarl. 
amig a labdakészlct el nem fogy, siessünk 
hozzájutni, nehogy gyermekünk fájó szív
vel tekintsen a pajtás szép GFB-labdájóra

— Elhunyt szerzetes. Kecskemétről jelentik: 
A kecskeméti fcrencrendi zárdában 80 éves 
korúban meghalt P. Kubusx Leontín, akit 
városszerte csak mint „Fekete barát‘-ot ismer
tek. Elhunytéval most már csak három fekete- 
reverendás ferencrendi szerzetes maradt az 
országban.
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— A francia radikális párt a béke mel
lett. Parisból jelentik: A radikális párt nagy
gyűlése vasárnap fejezte be négymjgyos ta
nácskozásait, amelynek során megállapítot
ták, hogy a párt legfőbb figyelmét a világ
válságnak szenteli. Hitet tesz a francia
német és az európai egyetemes együttműkö
dés mellett és nyomatékosan foglal állást a 
fegyverkezési szünet mellett és örömmel 
üdvözli a küszöbön álló leszerelési értekez
letet. A nagygyűlést követő banketten 
Herriot kijelentette, hogy a párt kötelessé
gének tartja a denjokralák és_An/őnősen a 
német demokraták támogatását, mert a párt 
politikája a népek együttműködésén alap
szik és szoros összefüggésben van a világ 
gazdasági együttműködése és a béke politi
kai megszervezése között.
— Az utóbbi Időben oly hírek kerültek a rádió
piacon forgalomba, hogy egyes gyárak készü 
lékeit utánozzák. A Telefongyár Részvénytár- 
saság közli velünk, bogy az Ő készüléke csak 
külsőleg utánozható, szerkezete teljesen utá
nozhatatlan, úgyhogy hn a rádiót vásárló pub 
likum kifejezetten telefongyári készüléket kér 
mely napi 24 fillér részletre mindenütt kapható, 
biztos, hogy a legjobb készüléket fogja vásé 
rolni.

— Egymillió gyermeket ölt meg a világ
háború. Ezt Bcrg Ragnar, a vitaminkutató 
írja. Megölte az, hogy tudatlanságból a had
viselők „néhány font hús kedvéért" még a te
heneket is vágóhídra vitték. Nem gondoltak 
arra, hogy ezzel az „A" vitaminban gazdag 
tejjel és vajjal való ellátást lehetetlenné teszik 
é.s ennek komoly következményei lesznek. Az 
„A" vitamin tudvalévőén a test növekedésére 
egészséges, ellen túllő, a fertőző betegségekkel 
ízemben hatékonyan megküzdő szervezel kifej
lődésére nagyfontosságú alkotórésze egyes táp
lálékoknak. Iskolásgyermckekcn végzett kísér
letekben pl. kitűnt, hogy ha „A" vitaminban 
bővelkedő vajat kapnak, növekedésük, súly
gyarapodásuk sokkal kedvezőbb, jobb, mintha 
vaj helyett más zsiradékot kapnak.

Ezúton Is érte«tt*m tn. t. veváltort é* jóbará- 
ínln'nt, hogy urliiabOad * ómat 
RMéozi-ut 18. sz. I. emelet 

' athelveztem. *k- 
omI angol saőecrtujeonM* atra beérkeztek.

Beck mikies urlszaM
Telefon: 48-^04.

— Aranyérnél és az ezzel járó béldugulás, 
repedés, kelés, gyakori vizelési inger, derék
fájás, mellszorulás, szívdobogás és szédülés! 
rohamoknál a természetes „Ferenc József" 
keserűvíz használata kellemes megkönnyeb
bülést eredményez. A belső bajok orvosai 
az igen enyhe hatású Ferenc József-vizet 
sokszor mindennapi használatra, reggel és 
este egy-egy félpohárnyi mennyiségben rrn* 
delik. A Ferenc József keserűvíz gyógyszer* 
tárakban, drogériákban és fűszerüzletekbeu 
kapható.

— Ar Állami Tanítók Országos Egyest!- 
leiének közgyűlése. Az Állami Tanitók Or
szágos Egyesülete a Zeneakadémia nagy* 
termében tartotta ezévi közgyűlését, ame- 
lyen másfélezer vidéki és fővárosi tanító 
vett részt. A Hiszekegy eléneklése után 
Gállá Endre elnök mondott tartalmas meg
nyitóbeszédet, amelyben a tanítóság aktuá
lis problémáival foglalkozott. Ezután Petrl 
Pál kultuszáliamtitkár szólalt fel és kijelen
tette, hogy jó ismeri a tanítói kar nehéz 
helyzetét és további kitartásra kéri a taní
tóságot. Vitéz Csorba Ödön főtitkári jelen
tése, Czibor János költségvetési ismertetése 
és Hely Lajos előadása után kérte a köz
gyűlés az illetékes tényezőket, hogy orvo
solják a tanítóság különböző sérelmeit.

— A Zavaros-Ügy érdekes mellékhajtdsa. 
Székesfehérvárról jelentik: Mráz János al- 
számvevő annak idején adócsalást fedezett fel 
a városi gázgyárnál, amelynek Zavaros Aladár 
polgármester igazgatósági tagja volt. A jegyző
könyv a polgármesterhez került, aki eltépte. Az 
alszámv^vő keresni kezdte az aktát, mire — 
szerinte — Zavaros üldözni kezdte és fegyel, 
mit indilott ellene. Mráz ekkor bűnvádi el
járási indított Zavaros ellen, a vádat nzonban 
elutasították. Mikor azután Zavaros ellen el- 
rendelték a fegyelmit. Mráz a belügyminiszter
től a saját fegyelmi ügyének ujrwafelvélelét 
kérte. Kér észt es-Ftscher Ferenc belügyminiszter 
most elrendelte a fegyelmi ügy ujrafelvételét.

Szaionaaratiurak.
rok, vitrinek, blntaRzékek egyes bútordarabok üiletfeloízlwi 
tnlatt minden elfogad- 88^..^
ható áron. K&rpitOHnál HCP|iaO"UICa Z

Megfojtotta anyja támadóját. Kecske
métről jelentik: Tahony József 60 éves uj- 
kécskei földmives nz elmúlt augusztusban 
rátámadt Polovics Jánosnéra, aki 20 éves 
fiával haladt el éppen Tahony háza előtt, 
A fiú védelmére kelt anyjának s a vereke
dés során Polovics földreteperve addig szo
rította Tahony torkát, mig meg néni .ful
ladt. Polovicsot, aki anyja védelmére és 
önvédelemre hivatkozott, a kecskeméti tör
vényszék szándékos emberölésért másfélét! 
börtönre Ítélte. Ar Ítélet ellen fellebbeztek.

— Leszúrta a tcstyérbátyját. Zalaegerszeg
ről jelentik: Zömblk János 31 éves köves
káli lakatosmester tegnap este József nevű 
fivérével a szőlőhegyre ment. Útközben n 
két testvér összeveszett, mire Zömbik János 
a csizmaszárából előkapta kését és kétszer 
egymásután mellbeszurta testvérbátyját, akit 
haldokolva szállítottak kórházba.

— Megverték a tűzoltók a parancsnokot. 
Zalaegerszegről jelentik: Zalaszentjakabfa 
községben Kovács István gazda lakóházba 
kigyulladt. A szomszédos Óbudavár község 
önkéntes tűzoltóit hívták ki a tűzhöz. Ma
yer Gábor tűzoltóparancsnok vezetésével 
vonultak ki az Óbudavár: tűzoltók, akik 
tűzoltás közben összeszólalkoztak parancs
nokukkal s miután sikerült Kovács István 
házát eloltaniok, rátámadtak a parancs
nokra, véresre verték, uayhogy Mayer Gá
bort kórházba kellett számtani.

— Rumba — az Idei szezőn slágertánca. 
Vaaáman volt nz uj tánc bemutatója a Brctt- 
ner-féle táncintézetben. A megjelent nagyszámú 
közönség a „rumba"-t nagy tetszéssel fo
gadta.

— A mai súlyon viszonyok mellett kétszere
sen néz?e meg, hogy hol vásátoll A Kozma 
Lajos-cég hetvenegy esztendeje szolgálja ki 
Önt, becsülettel. Vásárolja Kozmánál kalapját, 
fehérneműit, uridivatcikkeit.

— SBtét utakon... Ön bizenyára sokszor 
nélkülözte már egy megbizhaló világítás hiá
nyát és ezen alkalmak adtán gondolt is egv 
zseblámpa beszerzésére. A legfontosabb hogy 
lámpája megbízhatóan működő szárazelemmel 
legyen ellátva. Ezen követelménynek a legna
gyobb mértékben az ismert Pcrtrtx-elem felel 
meg. Rendkívüli előnye páratlan és utólérhetet- 
len magáhoztérő (regeneráló) képességében 
rejlik, ami állal ön az esetben is állandóan 
megbízható xsebelemmel rendelkezik, ha zseb- 
lámnáját hosszabb ideig nem Is használja s 
azzal csak szórványos eseteikben világit, kér- 
•en tehát mindenütt salmiák- és savmentes 
Pertrtx-zsebeleniet.

—Hangulatos esték a Hollandlá-ban. Az 
Aréna-ut 84. sz. alatti Hollandia-kávéház ele
gánsan átalakított helyiségeiben esténként Sas 
Ákos és Marosi Vili szórakoztat iák a közönsé- 
get. Itt említjük meg, hogy’ múlt számunkban 
Szántó Miklós helyett tévesen közöltük, hogy 
Szántó Mihály ül a zongora mellett.

Füzetért kflto'Mwttsédemre való tekintettel nálam rtovembor B-Í6I tfooemb** ro-l« —
SOHA NEM XÓTeZÖ 
oooaslo áron AruaKon** 
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■lelr JftteléeyMm -már P SSO-t'M. Arnny- ce 
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CAszló hőrom évvel ezelőtt készítette 
a „Halas kis nő vázlatát, amelyet éppen az idén 

a Belvárosi Szinház akart előadatni
Szombaton este az Andrássy-uti Szinház uj 

műsorának premierje előtt izgatott férfihang 
hívta telefónhoz Wertheimer Elemért, a szín
ház igazgatóját.

— Kérem, önben van az utolsó reményem,
— jelentkezett a telefonon Thury Lajos lró. 
Arra kérem, ne adja elő a „Hálás'kis nő" cimü 
darabot.

— Szóval azt akarja, hogy ne tartsak pre- 
miettf — csodálkozott a telefonba Wertheimer 
Elemér.

— Igen, ha az életemet akarja megmenteni,
— mondotta rendkívül izgatottan nz Író — 
mert nem marad más hátra, mint hogy oda 
megyek a premierre és

föbelőjjcm magam.
— De kérem, — hüledezett a telefonba 

Wertheimer, — miért kellene ezt önnek tenni?
— Azért, mert két és fél évig dolgoztam egy 

darabon, amely most a Belvárosi Színházban 
van és amelynek témája teljesen azonos Bús 
Fekete László „Hálás kis nő" cimü darabjával.

Wertheimer ekkor megmagyarázta, hogy 
Igy mégsem lehet elintézni egy plágiumvádat, 
ennek törvényes formája van. Indítson az iró 
pert a szinház ellen, ő néni lát abban plágiu
mot, hogy mindkát darabnak egy kis színésznő 
a főszereplője.

Thury Lajos ezután terjedelmes nyilatko
zatot adott ki, amelyben rendkívül csodálko
zik azon, hogy a színészek akik nz ö darabját 
is Ismerik, nem figyelmeztették Bus-Feketét 
arra, hogy a darabja

végzetesen hasonlít az ő darabjára, 
amely két év óta a Belvárosi Színháznál fek
szik.

BÚS FEKETE LÁSZLÓ
akinek nyilatkozata teljesen megdönti ezt a 
furcsa plágiumvádat.

— Ma reggel felhívott telefonon, — mon
dotta Bus-Fekete László —- Endrődi Béla 
iró, aki figyelmeztetett engem arra, hogy

ezt > darabot három évvel ezelőtt együtt 
beszéltük meg.

Meg Is állapodtunk, sőt az egyik színházi heti
lap rovatában meg is jelent nz erre vonatkozó 
bír. Később Endrődi Béla másirányu elfoglalt- 
sága miatt visszalépett és én egyedül írtam 
meg a darabot. De továbbmegyek. Ugyancsak 
három évvel ezelőtt elmondtam ezt a témát 
Alexander Engelnek, az ismert osztrák Írónak, 
akivel egy „Vanderbilt" nevű darabot irtunk 
közösen. A Neues Wiener Journal közölte is. 
hogy ezt vagy egy másik darabot Írunk együtt 
Én géllel. Thuty Lajos ur a Belváros! Színházra 
hivatkozik, mintha ez a színház az ö dnrnbja 
előadására készülne. Közlöm, hogy

ezt a darabot a múlt hónapban a Belvárosi 
Színháznak nyújtottam be,

ahol Heitat Jenő és Bródy Pál Igazgatók

Betiltották a Magyar Szinház 
éjszakai előadásait

Az esti előadás után csak egy óra elmúltával lehet 
megkezdeni az éjjeli előadást

A Magyar Szinház stúdiója címen Gellért 
Lajos rokonszenves művészi törekvésekép
pen egy éjjeli előadássorozatot terveztek. 
Premiérjével szombaton este debütált ez az 
éjszakai szinház, amely Keleti Artúr .4 szip- 
reményü Goethe ur cimü verses bábjátékát 
és Stravinszky zenés-táncos modern mese
játékát: A katona történetét mutatták be. A 
premier közönsége teljesen méltányolta a 
Stúdió nemes törekvését és az előadóművé
szek, különösen Gellért Lajos, Gallai Nán
dor, Gonda, Vécsev Elvira produkcióit. A 
Magyar Szinház éjjeli stúdiójának élete 
azonban előreláthatólag igen rövid életű 
less. A szinház ugyanis képtelen megbir
kózni a hatóságokkal, amelyek

nem akarják engedélyezni a stúdió ti* ■ 
zcncgyórai kezdését.

Míg . filmszínházaknak szellőztetés céljá
ból az egyik előadástól a másikig fiz percre 
van csak szükségük, addig a tűzrendészet!

'.Tr.Jg

vígszínház
Szombaton, november 14-én

elöazör:

KÜLTELKI 
HIUZSIKA 

Pesti történet 3 felvonásban 
Irta: Nádas Sándor 
Főszereplők: 

Titkos Ilona, Törzs.
Jávor, Hajnal, Pártos Eni! 
Gárdonyi. Makláry, Vérten, 
Hajmáasy, Peti, Vendrey.

=sü

elolvasták éa elfogadták.
Már pedig nehezen tételezhető fel róluk, hogy 
elfogadták volna a darabot, ha náluk már egy 
ilyen témájú darab fekszik. A Belvárosi Szín
házban csak azért nem került színre a dara
bom, mert ők egy

későbbi terminust akartak adni
nekem, amibe én nem tudtam belemenni, mert 
a Vígszínházban is lesz nz idén egy másik da
rabomnak, a Méltóságot asszonynak a pre
mierje. Rendkívül furcsa, hogy egy iró ellen, 
aki mögött tizennégy darab áll, ilyen minősít
hetetlen támadást lehet teljesen alaptalanul 
intézni. Bár nagyon sajnálom, de kénytelen 
vagyok rágalmazómat a bíróság elé állítani.

THURY LAJOS
a következő nyilatkozat közlésére kért fel:

Mindenféle ellenkező nyilatkozatokkal szem
ben a következőket állítom: Igazamra, a két 
darab azonosságára klasszikus lanti Rródy Pál 
dr., a Belvárosi Szinház igazgatója. Bródy 
Pál dr. három más ur társaságában egy pá
holyból nézte végig az Andrássy-uti Szinház 
főpróbáját, a darab első felvonásának vége
idé hátrafordulva a következőket mondta:

— Tragédia folyik odalent a nézőtéren!
— Miféle tragédia? — érdeklődtek a társa

ság tagjai.
— Thury Lajos darabját játsszák elöltünk a 

színpadon. Az övé sokkal irodalmibb és fino
mabb, mint ez, de mégis ugyanez. Nézzék, 
Thury milyen izgatott.

Bródy Pál dr. tehet ezzel ellenkező nyilat
kozatot, ha Ízlése megengedi, én azonban 
ezekre spontán kijelentéseire hivatkozni fogok. 
Az ügy egyébként illetékes birói " *’*“
van é. '
eldöntését.

Thury Lajos nyilatkozatával kapcsolatban 
megkérdeztük az ügy koronatanúját,

BRÓDY PÁL dr.-t,
a Belvárosi Szinház igazgatóját, aki a követke
zőket mondotta:

— A főpróbán rendkívül
hogy Thury Lajos milyen izgatottan viselkedik. 
Ezért mondtam azt, hogy tragédia folyik 
nézőtéren. Ugyanis

azt tapasztaltam, hogy Thury 
fekvő darabja és Bús Fekete darabjának 

egy jelenete hasonlít.
Még pedig az, amikor a féltékeny asszony 

, .9.____ _____ . i fórum előtt
és én teljes nyugalommal várom annak

feltűnt nekem,

nálunk

Még pedig az, amikor a féltékeny asszony a 
férje mellé saját maga állít egy vetélytársnőL 
Ez a motívum, amely bár teljesen független a 
darabtól,

mindkettőjük darabjában hasonlít.
Ezt vette annyira szivére Thury és amikor a 
páholyomban meglátogatott, már kijelentettem, 
hogy a plágiumvádban nincs igaza.

és rendőri hatóságok arra a merev állás
pontra helyezkedtek, hogy egy régi sza
bályrendelet értelmében az esti előadás vé
gétől számított

egy órán belül a közönséget a színházba 
beengedni nem lehet.

Ezzel a rendelkezéssel azután teljesen meg
bénítják a stúdió működését, amely legfel
jebb csak féltizenkettőkor vehetné kezdetét. 
Ilyen késői kezdéssel pedig alig akadna kö
zönsége a stúdió „hajnali" előadásainak. 
Éppen ezért, mivel a szombati premier is 
félkettőig húzódott, a szinház igazgatósága 
ugy döntött, hogy

már a vasárnapi előadást sem tartják 
meg,

mert a közönséget nem lehet hajnalig a 
színházban tartani. Ezzel azonban be is feje
ződik a Magyar Színház éjjeli stúdiójának 
pályafutása, hacsak a jövő hétig a hatósá
gok nem tesznek koncessziót ebben a ’ ' 
désben.

kér-

Filmpremierek
SALAMON BÉL 4 FILMEN

Mióta Salamon Béla elhagyta Budapestet, 
valóban hiányzott az a szín és hangulat, ame
lyet Salamon Béla képviselt a pesti mulattalők 
közül. Salamon Bélát azonban sokkal hama
rább viszontlátjuk, mint ahogyan reméltük. Ha 
nem is személyesen jött, de <gy remek beszélő
film — beszél helyette. Salamon Béla ugyanis 
Berlinben filmszínész lett, még pedig egyike a 
legkitűnőbbeknek, úgyhogy Szőke Szak’állnak 
alapos versenytársa már a berlini filméletben.

K3B KB ® polgárt Ss

&5UÍUUS
Uj Színház
VT., Révay ucc« JA. ok. 

(sz Opera mellett)
Nyilvános főorftba <nU- 
tdrtök«n este Ml 9 órakor

Salamon Béla ragyogó humorát és ellenállha
tatlanul mulatságos, groteszk figuráját átmen
tette a beszélőfilmre, amely most „őfelsége, 
a vigéc“ cimü ragyogó Salamon-bohózatot pre
zentál. Ebben a rendkívül kacagtató és minden 
részében mulatságos filmnek Salamon Béla a 
sztárja, a berlini bőkezűség gondoskodik arról, 
hogy két hasonlóan kitűnő mulattatót adjon 
partneréül. Frltz Schultz, a legjnulatságosabb 
naturburs és Maria Paudler pedig a legragyo
góbb primadonna. A Décsl és az Omnia ma, 
hétfőn mutatja be ezt az ínyenc csenv—éül 
szolgáló filmet a nagyközönségnek.

A CSÁSZÁRVADÁSZ
Louis Trenker, „A szent hegy" alkotója, uj, 

monumentális filmet készített el. A császár- 
vadász a címe ennek a csodálatosan szép és 
nagyarányú filmkolosszusnak, amelynek fősze
replője az Alpesek jégvilága, az égzengéses hó
orkánok és a természet minden csodálatosan 
nagy megnyilatkozása. Louis Trenker filmjét 
élete kockáztatásával, óriás költségekkel és hi
hetetlen erőmegfeszitéssel tudta csak elkészí
teni. A csodálatos szép felvételek mellett ter
mészetesen rendkívül érdekes mese szövi át 
ezt a pompás filmet, amelyre maga Hlndenbnrg 
elnök is felfigyelt. Hindenburg nem szokott 
moziba járni, különösen azóta, amióta Berlin
ben a film is a politika szolgálatába szegődött 
Ez alkalommal ózonban kivételt tett és a cen
zúrabizottság helyiségében megtekintette a Csá
szárvadászt, amelyhez a jelenlevő Louis Tren- 
kernek szívélyesen gratulált. A császárvadász- 
nak olyan sikere van Berlinben, hogy hetek 
óla nem lehet knpni jegyet azokba a filmszín
házakba, ahol ez a darab fut. A császárvadászt 
szerdán a Royal Apolló tűzi műsorára.

Premier után
A HALÁS KIS Nö. Több, mint hetvenöt előadást 

ért meg az Andrássy-uti Színház első műsora. 
Az előjelekből ítélve, nz uj műsor megduplázza 
ezt a számot. Ez a művészi eszközökkel pom
pásan prosperáló kis színit óz Hús Fekete 
László A hálás kis nő cimü darabját mutatta 
be a műsor második felében. Ez a kis darab, 
amely a nngy színésznő és a kis színésznő 
harca, pompásan szórakoztatja, mulattatja, de 
el is gondolkozlafja a közönséget. Gaál Fran
ciska játssza a bűbájos kis nő szerepét — bű
bájosán. Góthné Kertész Ella finom művészi 
eszközökkel a nagy színésznőt szólaltatja meg, 
Góth Sándor pedig egy nagy iró szerepében 
nyújt pompás és derűs alakítást. Ráday Imre 
frissesége és természetes humora ismét sok de
rűs és kellemes percet szerez. A darab többi 
szereplői: Vágóné Margit, Szász Lili éj Várady 
Edit kitűnőek. A műsor másik fénypontja a 
Törők Rezső darab: A zónapÖrkőtt, ahol nagy 
sikere van Dajbukát Ilonának, Szász Lilinek, 
Simon Gizinek, Bársony Istvánnak, Ihász La
josnak, Peti Sándornak és László Miklósnak. 
Rékcffi László nagyszert tréfákkal és kitűnő 
konferánsszal, Radó Sándor pedig remek kup
iéval szerepe’ jfe)*

SZÍNHÁZI napló
Színházak héttői műsora

Nemzeti Sxfnlids H48) Sasfiók 
Kamara-Szlnliái (.,48) Coruso vagy Rhamsei 
Vigszlnhát (8) A gyógyszerész ur 
UdvároM Színház (S) Meddig fogsz szeretni 
Magyar Szlnhái (8) Zöld bárány 
Király Színház (8) őfelsége frakkja 
Fővárosi Operett Salnbág (8) Maya (főpróba) 
L'J Színház (',-)•) Az államűgyész 
Andrássy-uti Szlnhái (9) Varieté 
Tcrézkiirutl Színpad (9) Nyugatinál a helyset 
Dethlen-iéri Színpad (6. 9) Rubikin 
Komédia Örköm (5, ,49) Bolt 
Korai-Orfeum (%3, ’.áfl) See-Hce 
Stelnbardt-Sziiipad (’A3, 149) Bohózat-műsor

változatlan

A szezon kezdete előtt a koncentrikus 
** mad ás neraőtüzében állt a Maauar i
A szezon kezdete előtt a koncentrikus td- 

•* madás pergőtűzében állt a Magyar Szín
ház és ennek igazgatója, dr. Juhi Marcel, 
aki azonban becsülettel állta a sarat. A leg
képtelenebb és legfantasztikusabb módon 
igyekeztek azon, hogy elgáncsolják a 
Magyar Szinház megnyitását és olyanok 
kezére játsszák át a színházat, akik egyál
talában semmi garanciát nem tudtak nyúj
tani arra, hogy a szinház vezetésére legalább 
anyagilag képesek. A Magyar Szinház végre 
megnyílott és dr. Juhi Marcel az első darab
jával, a „Zöld bárány“-nyal elhatározó, 
nagy sikert aratott. Ezzel beszédes választ 
adott a támadásokra, de az, ami tegnap tör
tént, az mélló arra, hogy a Színházi Napló 
megörökítse. Dr. Juhi Marcel idejében ki
fizette mindenkinek a szinészgázsit. Ez kö
telessége volt. De ezen túlmenően bankba, 
letétbe tette a színészeknek márciusig ese
dékes gázsiját. Kifizette tehát négy hónapra 
előre a gázsikat, amire egyetlenegy pesti 
szinház sem képes. Ebben a pillanatban te
hát a Magyar Szinház a legkonszolidáltabb 
színházi vállalat Budapesten.

A- Akácfa-utcában van a Steinhardt-szin- 
™ pad. Be kell már egyszer menni, meg
nézni a régi, híres Steinhardt-kabaré utód
ját. A régi idők kedves emléke azonban saj
nos, a pénztárig tart, ahol 3 pengő 30 fillé
res jegyért 3 pengő OO-et kért a pénztáros. 
Lehet ugyan, hogy valahol apró betűkkel 
fel van tüntetve ez a túlfizetést klauzula. 
A ruhatárban éppen azon veszekednek, 
hogy a huszfilléres megőrzési dij helyett

i'éntekia, november U-it
L E B T Y Á N SÁNDOR 

„Ezen üzlai monszunm* 
3 fi Ivü.iasbso. I8S1 az IBaz) síhBfl

Andrássy-uti 
Szinház

Gyomorégésnél 
Gyomorsavtultengésnél

LIKUOZIL
TABLETTA

Kérdezze meg orvosát!
Minden győgytárban kaphatói
negyvenet mert zscbrelenni egy élelmes ru
határos. Ilyen, izgalmak után jutunk a néző
térre. Steinhardt, Istenem, Steinhardt is', 
hogy megváltozott. Egy gyenge, állítólag ex
centrikus láncosnő vezeti be a műsort,' 
amely után oktalan és célnélkütt málacko* 
dósok és otromba tréfák következnek — 
amin nem is nagyon nevet a közönség. 
Steinhardt elgondokodhatna egyszer. Sza
bad-e ezt nekem most csinálni; 1931-ben?
C'zen üzlet megszűnik" — az uj Lestyán- 

darab az Uj Szinház pénteki premierje. 
Harminc szereplője és hat gyermekszereplője 
van a darabnak, amely egy pesti jótékkereske- 
désben történik. .4 kellékek jegyzékében töb
bek között a következők szerepelnek: 1. játék
kocsi, játékvasutmozdony, személykocsi, étkező
kocsi. 2. Alagút. 3. Szemafor, ivlámpákkal. 4, 
Egy egész sereg különböző baba. 6. F.pitőjáté- 
kok. Áz Uj Szinház ezeknek a gyerek-kincsek
nek egész külön raktárt rendezett be, amelyben 
állandóan szórakoznak nemcsak a gyermeksze
replők, hanem a felnőttek is. A házifőpróbák 
után Ítélve az „Ezen üzlet megszűnik" cimü 
darabot igy lehetne elkeresztelni: „De uj, ki
tűnő üzlet létesül..."
TJ aragó Jenő, az ismert színpadi iró kettős 

*■ jubileumát ünnepelték. Szombaton reggel 
a máriabesnyői kapucinus barátok áldották meg 
czűstlakodalma alkalmából. Vasárnap nagy va
csorát adtak az Írók és művészek a kiváló író 
tiszteletére negyvenéves Írót működése alkal
mából. Faragó Jenő számos operett, regény, 
novella sikeres szerzője és a legkitűnőbb szín
házt kritikusok egyike.
A Fővárosi Operettszinház hétfőn este 

feltétlenül megtartja a „Maya" nyilvános 
főpróbáját. A Harmatit—Fényes—Szabolcs- 
darab pénteki főpróbája ezúttal nem a pri
madonna szeszélye, vagy múló betegség* 
miatt maradt el, hanem azért, mert a da
rab még nem volt teljesen kiforrva és a 
szerzők készületlenül nem akarták a kö
zönség elé bocsátani. Azóta éjjel-nappal 
folynak a próbák és hétfőn estig gondosan 
csiszolva áll a közönség elé a Fővárosi ope
rett szinház újdonsága: a Maya. : JL

élj esen készen áll a Magyar Szinház
■* vetkező újdonsága, amelyet azonban a' 

„Zöld bárány" nagy sikere miatt a jövő 
hétre prolongáltak. László Aladár „Egy lány, 
aki mer" cimü darab tehetséges szerzője 
Irta a Magyar Szinház legközelebb színre- 
kerülő darabját, a „Becsületes megtáláló"-t. 
Egy rendkívül ügyes trükkön épül fel a da
rab: a világhírű tolvaj ellopja a nagy 
nő ékszerét és mint becsületes megtaláló, 
jelentkezik nála, A szellemes, minden izé
ben modern és mai darabot Vaszary János 
rendezi. A főszerepeket Makay Margit, Radó 
Teri, Pártos Klári, Páger Antal, Rubinyi Ti
bor, Justh Gyula és Gárday játsszák.
Dáday Imre leszerződött a Városi Szlnhóz- 
**• hoz, ahol egy újdonság főszerepét foqja 
játszani és ezzel, mint operctlszinész mutatkozik 
be. A „Csókprof esszor‘‘ ez a darab, Békcssy Ti
bor, Szántó Ármand és Majoros operettje, 
amelynek hórom primadonnája van: Rökk Ma
rika, Kun Magda és Mcnde Klári. Ronvivánjai: 
Delly Ferenc és a most leszerződött Ráday 
Imre. .4 darabot a szinház uj főrendezője, Fo
dor Artúr rendezi.
TJj kabaré nyílik a napokban a Rákóezi-ui. 
U 15. srdjn alatt. Kompóthy Gyula, az ismert 
bonviván vezetése alatt. .4 kabaré tagjai ismert 
pesti színészek.

A Fehér lő-nak átütő sikere van a Király 
Színházban, — ez már onnan is látszik, 

hogy megszületett a paródiája: a Fekete ló. A 
Papagáj-mulató fogja a jövő műsorában bemu
tatni Sziklay József revüje keretében.

A bécsi lapok uf magyar sikerről számolnak 
be. Kende Mária, az ismert, kitűnő dizőz 

most a Ronacher kabfiréban aratja sikereit.
A Magyar Nótaköltők Társasága okos ötlet 

•* alapján kezdi a magyar dalnak és nótának 
propagálását. Több kitűnő nótaköltő, tgy Ányos 
Laci, Erőss Béla, Jórossy Jenő, Kalmár Tibor, 
László Imre, Nádor Jótl.a, pápai Molnár Kál
mán társasvacsorák keretében meghívott 
adómüvészek segítségével 
nótaestélyeket rendeznek, 
sági nótaestély nyilvános 
ben ma, hétfőn este tesz 
dohányutcai éttermében

4ő- 
nagyszabúsu magyar 
.4: elfő ilyen társa-. 
társasvacsora kereté
rt Continentál-szállá

I

í
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
Kifütyülte a közönség 

a győztes magyar csapatot 
A magyar csatársor belső triójának tehetetlensége is a fedezetsor 
összeroppanása nagy győzelemtől fosztotta meg a magyar csapatot

tika — megérdemelték. A védelmünk a gól kezdődik, mert a „fejmosás" után nagy tűzzel 
után hosszú ideig tántorog. Hiányzik Mandl indult meg a támadás. A svédek a kapujukhoz 
ravaszsága és biztonsága. A csatársor elől, kü-Ivánnak szegezve, de átveszik az iramot és jól 
lönösen Spitz és Túrni egyre rosszabb. A kö- | védekeznek. Ebben azonban lialfsorunk és a

A magyar—svéd-mérkőzés volt az utolsó 
próba a decemberi döntőjeíentőségü ma
gyar—olasz találkozás előtt. így állították 
ezt a szakemberek hetek óta s így figyelte 
a közönség is. A főpróbán győzött a ma
gyar csapat.

A győzelem azonban nem Imponált n 
közönségnek, mert érezte, hogy a mai
hoz hasonló játék után esők Ismét sú
lyos vereséggel hagyhatja cl a pályát 
* magyar csapul az olaszokkal szem

ben.
Megtörtént tehát a csoda: a győztes magyar 
(Kapatol kifütyülte a közönség. Ha a véle
ménynyilvánítás kissé erős is solt, az aggo
dalom diktálta. Az a jogos aggodalom, 
amellyel

mindenki félti a magyar hibdurugó- 
iportot egy ujabb, katasztrófális vere

ségtől.
S ez bizony fenyeget. Ha a mai játékot 
vesszük alupnl, akkor nincs sok értelme an
nak, hogy Olaszországba menjünk. Gyöke- 

Nem sikerült a magyar-^
Magyarország—Svédország 3:1 (2:1)

rés reformokra, formavállozásra van szük
ség, mert a momentán-formák alapján ösz- 
szesen két ember felelt meg a hivatásának.

A többi csak Imitálta a futballt, a lelke
sedést, a munkabírást, az akaratot, 
szóval mindazt, amire az olaszokkal 
szemben szükség van s amivel az ola

szok rendelkeznek.
Nagyszerű alkalom volt ez a mai meccs 

arra, hogy kipróbáljuk harci erényeinket, 
különösen azért, mert a svédek játékstílusa 
rokon az olaszokéval. Gyorsaság, a labda 
azonnali továbbítása, fölényes fejjáték, — 
mindmegannyi olasz tulajdonság. Ehhez 
azonban hozzájön még a nagyobb technika 
és a határtalan lelkesedés. Ebben pedig a 
magyar csapat szánalmasan szegény voltl

Nehéz napok következnek most. A kapi
tány és csaputa gondokkal terhelten állhat 
a munkához. Egy hónapnyi idő áll már 
csak rendelkezésre, ezt jól kell kihasználni. 
Különben ... szomorú karácsonyi ajándé
kot kap a magyar közönség és a sport.

tiasz mérkőzés főpróbája

zönség Toldit követeli. Ez felbőszíti a zötyögő 
Spitzct, oroszlánná vedlik át és öt embert is ki- 
dribliz — persze a végén a passz rossz helyre 
megy. Egy kis korner-sorozat kezdődik, jó 
labdák futnak középre, dehát ott — a svédek 
játszanak. A sok sikertelen ostrom után

a halfsorunk Is kezd kifulladni.
Ezen a napon a legendás magyar halfsor sem 
talál magára. A két szélső fedezet sokat hibáz 
és Sároslval szemben pedig egyre jobban 
emelkedik ki Hősen remek játéka. Ennek per
sze kettős oka is van: Tural gyenge s a szél 
erős. A védelmet is sokszor kell kisegíteni. 
Közben olyan korner születik a magyar kapu 
előtt, amelynek csak örülni lehel, mert igy gól
tól szabadultunk meg. Csak Ilirzer tartja a lel
ket a csapatban. Az egyik szédítő rohamából 
lövéshez jut, de fíydberg II. szerencsés, mert 
idejében dobja magát a bombába s az kipat
tan. A 34. percben azonban nincs mentség!

Ilirzer és Spitz háromszögeinek, majd Spitz 
a szélre fut s onnan dobja középre a la‘b- 
dát. Auer befut és p.issza a sarokban köt 

ki. (2:1.)

belső triónk egyre gyatrább játéka nagy segít
ségükre van. A 10. percben ugyan még sikerül 
némi véletlennel gólt rúgni, de azután unalom
ba fullad a magyar csapat minden próbálko
zása.

Spitz az egész mérkőzésen talán először 
ugrasztja jól ki —— -.......................

Napfényes, szép őszi idő csalogatta ki n kö
zönséget az őszi utolsó nemzetközi attrakció
hoz. A közönség azonban — jó pesti kifejezés
sel — nem „dűlt be", összesen 12 ezer em
ber ülte körül n játékteret, amelyen hosszú 
szünet után a svéd futballnnk kellett vizsgázni. 
Hogy azután n magyar csnpat vizsgázott le?... 
S hogy a vizsgán elbukott? A futball szeszé
lyes volt mindég. A mngyar válogatott se ment 
n szomszédim soha ilyesmiért. Un mód kínál
kozott, rendszerint bebizonyította, hogv nem 
igazodik a közhangulat után, ö szuverén. A 
közönség van a futballért. És nem fordítva. A 
bibi csak nz, hogy egyre kevesebb közönség 
van a futballért. Lassanként magukra marad
na^ az^urnli

AZ „ÖREG" — „KICSI"
A játékosok csak „barátságos" játékot vár

nak. A meccsről egy szó sem hangzik. MárláSsy 
dr. szövetségi kapitány is „izgalommentcsen" 
sétál nz öltözőben, Ugylátszik ö biztos a dol
gában .. . Amikor már együtt van n „társa
ság", kiadja nz első rendcikizést: „A „Kicsi" a 
csapatkapitány, ő a legöregebb.. ." Majd Lyka

Dudás — Lyka, Sárosi, Lázár — Fenyvesi, 
Auer, Tural, Spitz, Hlrzer.

Svédország: Rydbcrg — Alfredsson, Jo- 
hansnon — Llljcbjoern, Hősen, Andersson 
— Nllsson, Rydbcrg I., I.undhal, Rydell, 

Honoson.
Fütty... és erős széllel szemben támadnak 

a magyarok. Ilirzer, a „Kicsi", a csapat do
yenje és kapitánya, mint egy üstökös, fut vé
gig. A belsők rontják a labdát. Megismétli. 
Újra rontják. Mi lesz? Semmi. Csak korner. 
Ezt jól védik a svédek. Általában meglepetés a

megtoldja: „Amúgy is neki kellene lenni, mert 
ö tud olaszul s a biró olasz..."

AMIKOR MÉG UGY, AHOGY MEGY...
Remek sárga-kék dresszben robognak ki a 

svédek. Hatalmas szál legények. Majd a ma
gyarok is megjelennek. Szép, de hosszas tár
sadalmi élet alakul ki a pályán. Virágokat cse
rélnek, beszédeket mondanak, fényképeznek 
fül-fút. Harlassina, nr olasz biró kecses moz
dulatokkal, elegáns öltözetben kezel jobbra- 
balra, aztán — végre — kezdéshez állnak.

Magyarország csapata: Újvári — Korányi,

gyorsaságuk. A belső csatársorunk pedig csak 
vonszolja magát. Az 5. percben

Auer szökteti Fenyvesit. A szélső átvágja 
a labdát a másik szélre, Spitz beleszá- 
guld s mint a svédpenge, élesen vágódik a 

lövés a sarokba. 1:0.
Tovább folyik az ostrom és Hlrzer a vezér, 

ünnepük Hlrzert, aki hálás és olyan formát 
játszik ki, hogy káprázik tőle a szem s a kö
zönség ütemesen biztatja: Ki-csil Kicsi!..
Minden beadása veszélyes. De Tural és Spitz 
csctlik-bollik, elveszti a labdákat, általában
roppant gyámoltalan a belső trió. Hiába va
gyunk támadásban, minden clfullad a közé
pen. A 10. percben

Hnnsson lefut, Korányi elől bead. Dudás 
felett elröpül a labda és az off.szájdgyanu- 
san álló Nílssonhoi kerül. Haj vaut Lázár 
már érzi a gólszagnt, mert slel Dudás se
gítségére. A labda közben a centerhez ke
rül. aki drlbllz cgvet — sikerrel s aztán 
hirtelen lövéssel küldi a labdát ■ léc alá. 
Újvári vetődik, de csak ujjheggyel éri az 

erős lövést. 1:1.
Hát ez fess voltl Gyors, habozás nélküli poli-

világítás fárasztó és egészségtelen, a jó és cél
szerű világítás kíméli a szemet és gazdaságot. 
Használjunk ezért kizárólag modern, káprázás- 
menles

TUNGSRAM
GYÖNGYFÉNYLÁMPÁT!

Hlrzert, old majdnem a 
kupufáig viszi a lab
dát a ott hirtelen a 
középre dobja. Tu
ral tisztán áll, állít 
s a lövést mégis vé
deni tudja a kapus. 
A labda azonban ki
pattan Auer elé, aki 
nem sokat gondol
kozik, hanem meg
vágja. A labdából 
gól azonban csak 

ugy lesz, hogy jo- 
bansson a lövésbe 

teszi a lábát, amely a háló felső sarkába 
pattan. 3 :1.

Az ostrom tovább folyik, 7 urai azonban vér
szegényen dirigálja csapatát s a passzok sorra 
elakadnak a gyors és nagy elkeseredéssel küzdő 
svéd játékosok lábán. Most egy negyedórán 
keresztül ugy néz ki a játék, mintha a svédek

HiUU R.* sviu
ALmtrttotj

JT'HANSJÖN

Veszélyes és védhetetlen akció. Hlrzer és 
Spitz kivételesen értik egymást, a labda kö
zépre száll és „Ricsi" szabályosan ragasztja 
a svéd útlevélre a második pecsétet. 2:1.

Keserves volt kivárni, de végre mégis megtör
tént: vezet a magyar csapat.

A hátralévő időben csnk Hlrzer mutat be 
parádés futásokat, a többiek... várnak a má
sodik félidőre.

„EZ A PINGPONG...?"
A szünetben nagyon elkeseredett a hangulat 

a közönség körében Jellemző az egyik néző 
rosszmájú megjegyzése.

— Most jöttem vidékről, kérem, mit játsza
nak itt? Ez volna talán a ping-pong?

Hiszen ha ping-pongozóink ilyen rosszul ját
szanának, aligha lehetnének világbajnokok.

HUNGÁRIA—SVÉDORSZÁG .. .1
A belső trió rettenetes gyenge játéka, a half

sor csetlése-botlása hamarosan szembeötlőit. 
Már az első félórában kialakult a vélemény a 
csapatról: a válogatott eddigi leggyengébb já
téka. Komjádi Béla a népszerű vizipólókapl- 
tány a kővetkező csípős burkollságba öntötte 
véleményét:

lOHNtttON '

nypBtG i ■

észbekaptak volna g elhatározták volna az 
egyenlítést. Fedezelsorunk egészen összeomlik 
s a veszélyes, főként a két szélsőre alapozott 
svéd támadások egyre sűrűbben görögnek a 
magyar kapu felé. Még szerencse, hogy Dudás 
és Korányi a gyorsaságukkal pótolni tudják ar. ■ 
egyéb hiányokat. A közönség most munkába 
veszi-a magyar csapatot, előbb hajrával biz
tatja, majd amikor kiderül, hogy a hajrához 

• már erő nihes, meg aztán a tudás is nagyon 
fogyatékos — megfordul a hangulat s

az utolsó fiz percet már folyton fokozódó 
lárma, fütty és pfujolás közben fejezi be a 

magyar csnpat.
Vége is van a nehéz napnak. A pfujolás égést 

viharos lesz, úgyhogy a rendőrség készenlétbe 
helyezkedik. Amikor ezt a közönség látja, for
dít egyet a dolgon és a svédeket nagy tapssal 
kiséri az öltözőbei

NYOLC SZABADRÚGÁS
A játék alatt a legcsekélyebb durvaság sem , 

fordult elő. Az első sznbadrugás a 19-:k perc
ben történt s ezenkívül még hét volt 90 perc 
alatt. Ezzel a játékkal fair-dijat lehetett volna 
nyerni az olimpiászon ...

TÚRÁI A BŰNBAK
A játékosöltözőben Túrái gyenge teljesít

ménye a szóbeszéd tárgya. A „harciatlan" Suttyó 
fogadkozik is, hogy majd a másik félidőben. Azo

turaí

Túrái lövését még védheti lábbal fíydberg 11., de Auer lövésére már nincs ment
ség: Johansson csak segitchi tud a peches magyar csatársornak. 3 :1.

— Ja, uraim, a piros trikóban a Hungária 
játszik. Ez a Ilungári i—Svédorszdg-meCcs ...

A „PETIT-GÉPSZEDÖ"
A félidőben tartották meg a Lapterjesztők— 

Nyomdászok slnfétavcrsenyt Az egyik nyom
dász különös apró lépesekkel futotta vé
gig a 400 métert. Mindenki jót nevetett az ap
rózó nyomdászon A sajtópáholyban nem is 
hagyták szó nélkül.

— Tudjátok, miért fut ez olynn apró lápé 
sekkel?
..Ez biztosan petit-gépszedő ...’

és
Amikor pedig a lapkihordók stafétájának 

egyik tagja túl lassan futott, cmigy fejezte ki 
véleményét egy néző:

„Ez nincs tréningben, mert folyóiratnál van. 
Ez minden hónapban csak egyszer hordja ki a 
lapot..."

AHOGY A PFUJJGLÁS MEGSZÜLETETT
A második félidő már valamivel izgatóbtan

egyik játékos azért még egy „kegyelemdöfést" 
ad Túráinak:

„A Suttyó egy hét óla nem kapott gyomor
mosást ... ugy megszokta, hogy cnélkül már 
játszani sem tud ..." Majd Máriásig dr. hozzá
fűzi: Ezúttal fejmosást érdemelsz, nem gyón or- 
mosúsl...

vAlfifiiott anjugból méri

BRISTOL

Ruha teszi az emberi! 
öltönyt vagy léllknbdtot 1OO peneötól H 

-triók útin ként: 
lazabáság
Réglpoata-utca IS. II. em- 

KQlön francia él an?ol nőhznbS-osztály. 
Hlit'.kópeaekaek zagyon kedvező tlzetézl kiló tőle.!

♦
Szegény Túráit szidta leginkább a közönség 

is.
„Borzasztó, hogy ennek a Túráinak egyik 

héten fönt van a gyomra, a másik héten meg 
lesüllyed ... Olynn, mint a lift... Jelenleg 
magasföldszinten van ...

A közönség sokat bosszankodott, majd mégis 
csnk biztatni kezdte a játékosokat. Csak nem 
ugy, mint szokta. Hiányzott a fellekesültség. a 
baráti érzés, a közvetlenség . . . Ilyen biztatá
sok hangzottak cl: „Auer menjen bele ... Lázár 
adja középre . . . csatúr urak, előre . . .

lla a közönség magáz, akkor baj vanl

PARAFA
SS LÉQZÁRÖ E= 

legtökéloteaebb ablakszigetelés. 
Szereléseket végez garanciával 
PiaiMLEMEZOZIIi 
Herllnl-tér S »zAm Telet'*" : Sl*~P
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A tnírköH. -ÍWn Mirll,,. dr. n,»vt>D »■fc,C. A JAHUmA dobbal,

hiba . . . Rémesen lestrapáltak a fiuk . . . Még 
ft halltor te, amelyben reményeink kivétet nél
UR összpontosultak . . . Nem véletlen müve 
tri, hpaa a svédek annyit támadtak ... Sem
9 játékkal, sem az eredménnyel nem vagyok 
tnegel éged ne . . .

A SVÉDEK ÖRÜLNEK
A svédek Öltözője vidám. Majd a plafonig 

ugrálnak Örömükben, hogy ilyen simán „még- 
nssUk'*. Rubcnson, • csapat veretőie, ezt 
ttóMla:

—■ Koppon szép meccs volt, a két csapat vé
nig nívós, baráti szeretettől áthatott meccset 
tdvott ... Az eredmény nagyon hízelgő ránk 
nézve, még néhány gólt kaphattunk volna . . .

Szerencse, szerencse, szerencse ... — hajto
gatja.

BARLASSINA. A MEGFIGYELŐ

Barlassina, as olasz biró, „nyitott szemmel" 
nézte a mérkőzést. Jól eltalálta az MLSz, ami
kor olaszt hozatott ö alaposan kitanulmá- 
nyozta a magyar együttes gyengéit. Bizonyéra 
jelentést is tesz az olasz szövetségnek . . . te
kintettel december 18-ra, Toriadra... Brrrr...l 
Véleménye egyenesen lesújtó:

— „Sokkal többet vártam a magyar csapat
tól. A belső trió Igén gyenge. Nincs köztük 
kontaktus és gólképtelenek ... A híres magyar 
halfsor is mélyen formán alul játszhatott, mert 
sok-sók ellenfélhez jutott passz jellemette 
mindhármukat ... A védelem Is meg-meg- 
ingóit ...” A hangja elárulja, hogy nem fél 
a decemberi olasz-magyartól . . .

Hazafelé a villamoson is „zeng" a kritika. 
Egy dühös drukker igy szók

— Nem sikerült őket megtanítani kesztyűbe 
dudálni . . .

— Csak svfdkesztyiibe . . .

Budapest amatőrcsapata ismét megnyerte 
a „Dréhr-serleget"

BLASz— Középmagyarország 4:3 (2:0)

Déri.

KöÉénfnagyarország és Budapest legjobb 
amatőrjei másodszor csaplak össze a „Dréhr- 
terkgért", s a mérkőzés, amely a magyar- 
•♦éd meccs bevezetője volt, fényesen bizonyí
tóit* hogy

a tétiobb amatőrök semmiben sem álla
nak a profik mögött.

Amatőr labdarugóink vé
gig lelkes, kitűnő játé
kot produkáltak s bár 
a fővárosi tizenegy tech
nikailag főlőtte állott el
lenfelének, Középmagyaf- 
ország reprezentánsai 
mégis nyílttá tudták tenni 
a meccset, pillanatig sem 
csüggedő, csupa szív-já
tékukkal.

Szebbnél-srebb akciók 
sorát indítja el az első 
félidőben a budapesti

nmatőrlegénység, amelynek eredménye Szdcs 
//. éólja. Középmagyarország veszélyes ellen
támadását biztosan ver vissza Budapest védel
me. Mé« az első félidőben ulabb gól esik Bu
dapest részéről: az okosan játszó Déri rúgja. 

Alig iádul a második félidő, s Kemény éles 
TRvéíe márts gól. 3:0.) A (fővárosi csapat „pá- 
Mflybán'' érzi magát, do Közép csapata alapo
sad „megtáncoltatja". Előbb Horváth mg gólt, 
ttájd pádig Csákó 11 ésbŐl 3:2-fo javít. Izgal- 
tóaa, idegekre menő most a játék. Közép lel- 
kHen küzd a kiegyenlítésért, amely a kitűnő 
Fhih II. pompás lövéséből sikerül is. (33.)

Pár perc van még hátra, ekkor ismét össze
szedi magát a budapesti tizenegy a Déri meg
szerzi a győztes gólt. Budapest csapata öröm
mel vonul le a pályáról, mert ismét megnyerte 
a „Dréhr-serleget''.

Az ifjúsági válogatottakban 
még van szív ...

MILL-BLASt ifjúsági 2:1 (0:1)
A jövő reményeinek mérkőzése a „Herendl- 

vándordijért" azokat igazolta, akik bíznak a 
magyar ifjúságban, amelyben van tehetség, lel
kesedés és sav. Mind a két csapat élénken 
propagálta az ifjúsági labdarúgást s a mindvé
gig nivós, fair küzdelemben

• kulturáltabb futbaDt Játszó és többet 
támadó BLASz tfjal hatalmas balszeren

csével vesztettek.
A lelkes ifjúságiak az első félidőben néhány 
igen nagyvonalú akciót produkáltak, s a kö- 

• zönség Igazán élvezetes játékot láthatott. Erő- 
I teljes bekkrugások, okos csatárakc.iók és ka- 
' pusbravurok váltogatták egymást. A BLASz 
érte el a vezető gólt a Kov.ács ll. elfautolásáért 
megítélt 11-esből, amelyet ugyancsak ö jutta
tott a hálóba. Szünet utón Herbert egy gyors 
balszárnyi akcióból kiegyenlített, majd pár 
perccel a játék vége előtt Kangyerka véletlen 
héndszéért a biró 11-est ítél, amelyből Wil- 
helm VI. megszerzi a M1LL győztes gólját.

sából Markos a második gólt rúgta. A 18. perc
ben Máté ff g háromra szaporította a gólok szá
mát. A 25. percben Polgár megszerezte a 
budaiak első gólját. Tiz perc múlva Varga,

majd rövid Idő múlva pedig Teleki volt a 
góllövő. A mérkőzés vége felé a budaiak erő
sítették az iramot s a 43. percben Polgár ujnbb 
góljával szépítettek sz eredményen.

Kelen és Simon a budapesti atlétakerület 
mezei bajnokai

A MASz a budapesti kerület bajnoki szenior 
és. ifjúsági mezei versenyét vasárnap délelőtt 
rendezte a nngyrókosi gyakorlótéren. A szenior 

bajnokságot Kelen (Va
sas) nyerte ar igen ve
szélyes A’émefh-lel szem
ben. Az indulás után Ke
len, Németh, Görög, Ga
lambos, Eper élcsoport 
alakult ki, amely végig 
a nyolc kilométeren ke
resztül együttmaradt. A 
sorrend a befutásnál 
csak annyiban változott, 
hogy Galambos került a 
harmadik helyre. Az if
júságiak közül a baj

noki címet a favorit Simon MTK szerezte meg. 
A részletes eredmények a következők:

Szeniorok (8 kilométer): Indultak 48-an, a 
távot 34-en futottak végig. Bajnok Kelen (Vasas) 
29 p. 40 2 mp. 2. Németh (MTE) 29 p. 44 mp. 3.

Kelen

Galambos 80 p. 12.8 mp. 4. Görög (UTE). 5, 
Eper (ESC).

Csapatversenyben első nz ESC csapata 29 
ponttal. 2. MTE 68 ponttal. 3. Vasas 72 ponttal.

Ifjúsági (4 kilométer): Indultak 45-en, a tá
vot 36-an abszolválták. Bajnok Simon (MTK) 
15 p. 25.6 mp. 2. Ersing (UTE) -5 p. 30 mp. 3. 
Lichner (Törekvés) 16 perc.

Csapatversenyben: 1. nz UTE crapatn 5<1 
ponttal- 2. a Törekvés 57 ponttal. 3. az MTK 82 
ponttal.

Favor itgyőzelmek 
a profik kupanapján

tilosabb fániiordljunh. a Magyar 
E'jpa türdflmrl újra nirgkrtdödtel. A: uj 

thi /orrfuld/a n JooorKoA jjdKÍm-Ji 
Ezek a győzelmek tatán lulnacy gól- 

aHnrtiak faltak. A Bortkog, vgy Hiszik, újra 
magira talált s a Jó budaiakat f>t gáttal ter- 
hájte meg. Cgrancsak ót gólt lőtt Klipet Is 
láfátyl riválisának, a Párs.noroni/dnnk kapu, 
liba, de a Hunpirlo som adta öt gólon alul 
M AHffdool szemben, bár a kók fehérek már 
hármat kaptak is ennek ellenében...

Hungária-Attila 5:3 (2:1)
Miskolc, november 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
lése.) Annak ellenére, hogy a Hungária való- 
gátolt játékosai nélkül állt ki „Magyar Kupa 
mérkőzésére at Attilával szemben, mégis re- 
kórdközöniég vonult ki a népkerti pályára,

az Attila nagv elánnal támad s a 3. percben 
Vadász 10 méteres szabadrúgása Szabó kezé
ről jut a gólba. Rökk közelről ismét a kék
fehéreknek szerzi meg a vezetést, ám ezt a 
gólt is kiegyenlíti Nemes. Már-már ugylátszik, 
hogy döntetlen marad az eredmény, amikor « 
40. percben Cseh 11. fellöki Vadászt, az Attila 
védelme abban a hiszemben. hogy a biró sza
badrúgást ítél, megáll, a labda Barátky elé 
kerül, aki a hálóba helyezi. (43.) A megsérült 
Vadászt kiviszik. Az utolsó percben Cseh II. 
állítja be a végeredményt. Alig hogy elhangzik 
a bírói fütty, a közönség szidalmazni kezdi 
Béliért bírót, már-már ugylátszik, hogy botrány 
tör ki, de a rendezőség nagynehezen mégis

Fínyassn átalakítva 
mtgnylllk
november 14-én, szombaton 
Budapest legnagyobb 
tAncíntézeie

VII., Akácía-utca 32.
Vezető tanár : OOtirNIH ALADÁR

rendet teremt.

Kispest—Pécs-Baranya 5:1 (3:0)
Pécs., november. 8- 

(A Hétfői Napló tud. 
telefonjel.) Alig nyolc
száz néző előtt játszotta 
le a két csapat „Magyar 
Kupa"-mérközését, amely 
elég unalmas, csapkodó 
küzdelem után a Kispest 
megérdemelt, fölényes 
győzelmét hozta. Pécs- 
Baranya csapata erősen 
formája alatt szerepelt. 
A gólokat Dormos (8) és 
Fürstner (2), Illetve Ha
las rúgta. A Kispest csa
patában igen jó volt az 
egyre javuló TCrös.

Bocskay—Budai „11“ 5:2 (1:0)
hőgfr hosszú idő után ismét láthassa a buda- 
pálll kék-fehéreket. A Hungária csapata hó- 
rOmstat vezetett, de a szloósan és lelkesen 
háreötó miskolci profik mtndháromsror ki 
egyenlítettek. A döntetlen eredményre rá Is 
stv!"'hák volna, azonban ettől két pechesen 

bekapott gól által ar. 
utolsó percekben elestek 
A játék elején változa
tos. Izgalmas küzdelem 
fejlődik ki s a 10. perc
ben Ticska beadását 
Cseh II. értékesíti. Hél 
perc múlva as Attila 
Csere révén kiegyenlít. A 
Hungária átgondoltabb 
támadásai nem hoznak 
eredményt, as Attila ki
tűnően működő védelme 
miatt. A 40. pereben azon-

bán komor isik s abból BÓH Hbdájál Barát, 
fttttQa » hálóba. (>:l.) A második lólldólun

C.th ti.

Debrecen, nov. 8. 
(A Hétfői Napló tad. 

telefonjel) A Bocakay 
sokkal jobban Játszott, 
mint mült héten a Kis
pest ellen s a meccs 
nauyrészében határozott 
fölényben volt a n-J-J 
„If'-el szemben. 

izgalmas, heves 
volt a játék; 
„kupa-mecci". A

9
fBudai 

Végig 
iramú 
valódi 

„__r_....... . .T Boca
kay csapatának minden 
része jól működött, kü
lönösen Markos. A Budai .. 
brillírozott. A Bocskay már a mérkőzés máso- 
dik percében Mdtéffg révén megszerezte a ve
zető gólt. Markos sorozatos támadásai és 
Polgár hatalmas lövése! ezután egyik félnek 
sem hoztak eredményt s igy a meccs eredmé
nye szünetig nem változott.

Helycsere után a 14. percben Varga átadá

* .

Markos
,1t"-bcn Polgár

Amatőrpikantéríák
Ahol minden fordítva működik. A Testneve

lés Házáról van sző- Itt élnek most a külön
böző szövetségek békés és vadházusságban nz 
OTT-fal. A napokbatí megkezdték a helyiségek 
fűtését. A futball-pénztár szobájában stílszerűen 
a —- vissznmeradt jegyekkel fülének, A vissza
maradás mértékére jellemző, hogy a teremben 
pokoli hőség támad. Ki kelj nyitni az ablakot. 
A kinyitás nem megy simán. A belső ablak
kilincset jobbra kell fordítani, a külsőt balra. 
Kész is rögtön a megállapítás:

— Majdhogy éppen az ablak működjön ren
desen, amikor itt minden fordítva megy ...

♦
Kard-e, vagy gumfbot? Er a téma Is a nagy 

melegben ölük fel. A közönségről, a kedves, 
egyre fogyó közönségről van sző. Megállapít
ják, hogy er. a kedves, er a nagyérdemű közön
ség az utóbbi Időben kissé duhaj és a rendőr
kardok joggal próbálják fegyelemre sxoktatnl. 
A kard azonban senkinek sem tetszik. Különö
sen nem a pályaigazgatóknak, mert:

— Kérem, ha a tumultusban valaki karddal 
kerül érintkezésbe, elszakad a kabátja. Sokkal 
rendesebb dolog a gumibot. Ezzel egyet Ütnek 
és... nyekk! — mondja röviden a szímpntikus 
pályaigazgató.

NyekkI Nem rossx. Dehát muszáj a futball- 
nályún a közönségnek nyekkenni? Nem elég, 
ha csak a játékosok nyekeregnek? Lassanként 
a „nyekk-futbalibán" úgyis bajnokok leízönk .. 
(lásd: a futballszanatórium külön szobáit, mü- 
tőlermelt).

*
Apropos: pályaigazgatók. Lénárt Ernő álla

pította meg, hogy — nszongya —
— ügy látszik, hogy pályaigazgató valaki 

csak úgy lehet, ha Weisznek hívják. Aa CllŐi- 
ulon, Weisz István, a Hungária-uton Weisz 
Ági • ■ •

—- Én már kértem a névmagyarosításomat 
— mondja karcos hangján n zöldfehérck „Pista 
bácsija" — de nem engedélyezték.

— ? ? ?
— Pedig igy van! Bieaáaay névm kértem a 

névmagjarositást, de nem engedélyezték.
Ezt aztán senki nem érti, mert Pista Mrsi 

ismert ember a gr uj név is zamatos.
*

Kedves riportot olvastunk a héten aa afrikai 
Kongó amatőrfutballjáról. Esek szerint Kongó-

ben kövön mezítláb és naranccsal fulballoraak 
a színes amatőrök. A riportot egy régi szövet- 
ségj ember sugalmazta — viccből. A vicc sike
rült. Annyira sikerült, hogy az illető riportert 
meghívták „srijtónttasénak" arra az időre, ami
kor majd magyar csapat a Kongó mellé megy 
túrázni. Szóval: majd, ha fagy. Ilyenkor ugyan 
is Kongó mentén meleg van és az ember kőny- 
nyen lágyul. Ez ugyan hidegben is megtörté
nik. Ha másként nem: részletekben.

*
Vigyázat! — proflplkantérta. Furcsa hírek 

keringenek. Máridssy <ir.-ről és Herzog Ervin
ről az a hir járja, hogy kifelé gravitálnak. Her- 
zogot már csak az tartja itt, hogy vájjon sza
bad-e most elhagyni a nehéz magyar harci 
terepet Márlássy dr. kedve sem Hasonlítható 
egv rózsacsokorhot.

Hallkan dörmögi:
— ügyvéd vagyok, hozzá hadviselt ügyvéd. 

Es még egyetlen kényszeregycsségi- vagy csőd
ügyet sem kaptam . . .

—- Ugyan, kapitány ur — kontrázlk volaki —i 
ön már kapott egy csőd-ügyet...

— Nem áll!
— De igen!
— No, melyik csődöt?
— A magyar futballra gondolok ...
— Persze, csakhogy azon nem én keresek! — 

fejezi be pompás ügyvédi dialektikával a ka* 
pítány a diskurzust.

♦
Bedőlt HmM mandulástól. Hossót, a Nem

zeti fedezetét beszállították a fufballszanntó- 
riumba, mert a vasárnapi meccse után /d 
megdagadt az egyik ízülete. Ilyenkor persze n 
gondos orvosi vizsgálat nemcsak a fennforgó 
baj szempontjából figyeli a beteget, hanem 
mindenféle halát felkutatja. Ez történt Hossó- 
val Is, akit izületi dagadással vittek be a aki
nek a manduláját szedték ki ráadásul. Volt is 
nagy nevetés az invalidusok között. Azzal vi
gasztalták Hossót, hogy még mindig jobb igy. 
mintha egyik lábát amputálják.
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A MÁV három, a? FTC és BTK 
két-két s a Törekvés egy 

iijusági boxbajnokságol nyert 
Vasárnap tartották meg Magyarország ezévi 

Ifjúsági bozbojnokságait a MÁV Gépgyár 
Golgota-ull termében. Az uj Ifi ökölvivóbajno- 
kok a kővetkezők:

Légsuly. Bajnok: Fuchs (MÁV). Bántam- 
súly. Bajnok: Szóntó (FTC). Pehelysúly. Baj
nok: Vincié (BTK). Könnyüsulg. Bajnok: Ha- 
ranchy (MÁV). Weltersuly. Bajnok: M/száros 
(MÁV). Középsuly. Bajnok: György (BTK). 
Kisnehézsuly. Bajnok: Futó (FTC). Nehézsúly. 
Bajnok: Katona (Törekvés).

A BEAC nyerte a 
F öldváry - em lékversenyt

A vlvószezon első versenyét a MVSz vasár
nap rendezte a BBTE Atlila-utcui tomacsnr-

nokában. A hármas junior kardcsapatok ré
szére kűri Főldváry-emlékverseny küzdelmei 
síére kiirt F öld vár y-e mié kver teng küzdelmei
ben 16 egyesület veit részt. Délelőtt bonyolí
tották le az elömérközéseket, melyeknek sorén 
a BEAC, Postás, Hungária és a MAC került a 
délutáni négyes döntőbe. A döntő küzdelmek 
eredményei a következők:

l. forduló: BEAC—Postás 7:2, Hungária—
MAC 6:3.

ti. forduló: Postás—Hungária 6:4, BEAC— 
MAC 5:4.

III. forduló: Postás—MAC 8:1, BEAC—Hun
gária 5:2.

A Földváty-emlékverseny győztese a BEAC 
csapata 6 ponttal, három csapat- és tizenhét 
egyéni győzelemmel (Barcsa 6 győzelem, Pa
lóci 6, Rasztovics 6 gy.), 2. Postás SE 4 pont, 
két csapat- és tizenöt egyéni győzelemmel 
(Babnik 6 gy., Barth 5 gy., Klugesherz 4 gy.l, 
3. Hungária VC 2 pont, egy csapat-, tizenkét 
egyéni győzelem (Kereskes 5 gy.. Lányi 4 gy., 
Roblnzon 2, Spitzer 2 gy.), 4. MAC 0 pont, 0 
csapat- és nyolc egyéni győzelem (Tordoy 3, 
Dér 2, Sípos 2, Rónai 1 gy.).

KÜLFÖLDI SPORTHDPLÓ
A „csikóknak" nem sikerült győzniük Pozsonyban

Magyar profikombinált—Pozsony válogatott
A mngyar csapatban 

különösen a közvetlen 
védelem, élén Háda ka
pussal és Szemere hát
véddel kiválóan játszott. 
A fedezetsor csak he
lyenként mutatta meg 
oroszlánkörmeit, mig a 
meccs nagyobb részében 
útlogniunkát végzett. A 
csatársorban Jakube ki
tűnő irányítása és Koszta 
szélsebes lefutásai és jó 
beadásai keltettek kelle
mes hálást, mig a csatársor t“’J*! 
játékot mulatott. A pozsonyi csapat feltűnően 
szép és kombinativ játékát a közönség nagy 
tetszéssel fogadta s a csapat rászolgált a dön
tetlenre. A magyar csapat góliát Jakube lőtte 
a 41. percben, mig a pozsonyiak a második fél
idő 25. percében Sora! büntetörugásávnl 
ütöttek.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 
tété.) Pozsonyban óriási érdeklődés kísérte a 
„Csikók" néven jó hírnévre tett fiatal profik 
válogatott együttesét. Több mint hatezer főnyi 
közönség jelent meg a mérkőzésen, melyet 
Eriit biró vezetett. A magyar profik a mérkőzés

K
Fehérbutortvásárollon a nyárban!

OSAUDO lenemuiorguar
Ót., üllői-ut 10. e«*m
Konyhák, •lőirobdk, laányitobáli csokis •IstnndO 
is lagmodornebb kivitelben, olcsó ó rb a n /

Háda 
többi tagja széteső

nagy részében fölényben voltok és mér biztos 
győzteseknek látszottak, amikor a helyieknek 
kedvező biró

talszlgnruon tizenegyest ítélt ellenük, mely
ből a pozsonyi csapat kiegyenlített.

egyen-

Amikor 3;0-nál elbizakodik a csapat...
Budapesti prolikombinált - Ripensia 3:3 (3:0)

éA Hétfői Naplő tudósítójának telefónjelen- 
léte) A budapesti profik omblnált nyolcvna 
percig 3:0 arányban vezetett a román profik 
ellen s csak az utolsó tiz percben volt kényte
len nagy fölényét feladni s vele együtt a dön-

LQlli yjGy yül •^varlas faigRgfc lt
feüenncl beérni. A mérkőzés legnagyobb részé
ben a budapesti vendégek nagy és állaudó 
fölényben voltak s

a RlpenUa nagy szerencséjének köszön
heti, hogy vereség nélkül úszta meg a 

meccset.
A ö perrbrn Belkó beadásából Héjas éles

TBKINTBB MKO FÖLDES

Vtclorl. BUTOR«*»alónJM
VILMOS OsAtZAR-UT S. órt.Ml rálusUk. RélslcUe ts.

védte. A 34.

sarkos lövéssel szerezte 
meg a vezető gólt (1.0), 
majd a 11. percben Zi- 
lahg lövésit Zombory, a 
Ripensia kapusa Belkó 
elé öklözte, aki befe- 
félté a második gólt. 
(2.0). A budapestiek 
harmadik gólját Iglódg 

szerezte a 43. percben.
Szünet után a Ripensia 

mindtöbbet támadott és 
Wetnhardt Schtvarz lö
vését egy Ízben bravuro-

percben Schtvarz lőtte az első 
majd a következő percben

san __  ..
Hipensla-gólt, ___
Ciolac s a 43. percben Sehmarz a harmadikat. 
éí-'A). Ez utóbbi fejes gól volt A vendégcsapat 
legjob része a csatársor volt, inelv azonban 
szünet után elbizakodottan játszott s igy a 
meccs eme periódusában gólképlelennek bizo
nyult.

Hevele győzelme Bécsben
Bécs, november 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 
tése.} A Relehsbund N’euwaldeckben rendezte 
nemzetközi őszi mezei futóversenyét, melyben 
a magyar Hevele is résztvett. A versenyt hat
kilométere* távon rendezték s a kiváló magyar 
távfűtő biztosan nyerte a perzengf. Ideje 23 p 
14 mp volt 2. Leltgeb, H. S. V., 23 p 22 mp. 
8 Blödy. Hnkonh, 23 p 37 mp. Az egyesület-

közi pontversenyt a Heeres Sport Verband 
nyerte 11 ponttal. 2 Hevele egyesülete, a So
roksári Atlétikai Klub, 20 ponttal. 3. A Ilakoah 
23 ponttal. Hevele kezdetben a második helyen 
futott a később fokozatosan felnyomult és biz
tosan győzött. A versenyt nagyszámú közönség 
nézte végig, melynek soraiban a bécsi magyar 
követség képviselője is jelen volt.

Székely András 1 p> 01’6 mp. alatt 
győzött Berlinben

Berlin, november 8.
(.1 Hétfői Napló tudósítójának telefón-

jelentése.) Székely

100 m-es mellúszás: 1. Burmelster (Berlin). 
Ezt a versenyszámot meg kellett ismételni, mi
vel fíurmeltter és a lipcsei Koppéi 1 p. 20 
m-pes idővel holtversenyben érkeztek célba. A 
megismételt versenyt Burmeister nyerte 
19.0 mp-es Idővel.

4fW m es gyorsuszds: 1. Deiters (Köln) 
18 8 mp.

Berlin—Prága vizipóló 3:1 (3:0).

5

p

P-

András, az FTC kiváló 
sprintére szombaton és 

vasárnap Berlinben 
startolt hatalmas kö
zönség előtt. Szomba
ton a 200 m-es gyors
úszásban — mint m- 
meretcs, — a nehéz- 
vizű uszodában veresé
get szenvedett Deiters- 
tői. Vasárnap azonban, 
o neki sokkal jobban 
konveniáló távon,

a 100 rn-ea gyorsuszásban a legkiválóbb 
német aszókat gyösle le.

Ideje 1 p. 01.6 mp. volt. Másodiknak a ber
lini Prieve érkezett be, 1 p. 03.2 mp.-es idő
vel. Székelyt a berlini közönség a ütrteny 
végén nagy ovációban részesítette.

A verseny egyéb fontosabb számai: ______

NYOMATOTT A GLÓBUS

A Vienna győzelem 
a Középeutópai Kupa 

fináléjában
Zürichből jelentik: Vasárnap huszonkélezer 

főnyi közönség előtt játszották le az idei 
Kösépeurópni Kupa első döntő mérkőzését, a 
döntőbe jutott két bécsi csapat, a Vienna és a 
'VAC közölt A meccs favoritja a WAC volt, 
amely azonban az idegen pályán mélyen for
máján alul játszott s igy

• Vtetm. 8:> (Irt) arányú megérdemelt 
__________ győzelmet aratott.

A WAC az első félidő közepén már 2fi arány- 
bán vezetelt s szünet után a Vienna. nemcsak 
kiegyenlített, hanem a győztes gólt is megsze
rezte. A mérkőzés anyagi szempontból is kitü» 
nőén sikerült. A második döntő mérkőzést csü
törtökön játsszák le Bécsben, a Hoheurarte 
pályán.

VILÁGSZEMLE
ZABALA V1LÁGREK0RDKISÉRLETE 

NEM SIKERÜLT.
Kassáról jelentik: Zabala argentínai 

hosszutávfutó egyórás világrekordkisérlete 
nem sikerült. Zabala az egy óra alatt 18 
km-t és 605.77 métert futott és ezzel el
maradt Nurminak 1928-ban felállított 19 
km 210 m-es világrekord iától. A második a 
rigai Motmiller 17 km 959.44 m-rel, ami uj 
lett rekordot jelent, mig harmadiknak a 
kassai Migoscslk érkezett be 17 km 426.26 
m-rel, ami cseh rekord. A versenyben ha
tan vettek részt. Zabala részidői: 1500 mé
teren 4 p 35 mp, 5000 m-en 15 p 39:5 mp, 
10.000 m-en 31 p 
25 mp.

A SLAVIA ISMÉT
Prágából jelentik: A cseh liaabajnokság 

dóiméi során a Slavia 3:1 arányban győz 
örök riválisát, a Spariát, a Kladno 3:3 arány
ban döntetlenül végzett az FK Teplitz-cel, a 
Pilsen 3:1-re intézte el a Liben-t, míg a Vik
tória Ztskov 6:0-ra a Cechie Karlint. A cseh 
amalőrbajnokság első döntő mérkőzését a DFC 
a Prostejov csapatával vívta meg. Győzött a 
DFC 2:1 arányban.

BÉCSBEN IS GYŐZÖTT A PAPÍRFORMA
Bécsből jelentik: Wacker—-Rapid 1:0 (0:0),

Austria—Floridsdorf 7:5 (3:1). Brigittenau—
Ilakoah 1:1 (1:0), Slowan—WSC 1:1 (0:0),
Admira—Nicholson 2:0 (1:0).

57 mp, 15 km-en 48 p

LEGYŐZTE A SPAKTÁT 
" * : • -j küz- 

arányban győzte le

VASÁRNAPI
sporthírek

„Ne bolygassuk 
felelősség kérdéséta

Precízebben: amikor az OTT fanyar mo
sollyal bár, de hajlandó segíteni a proflfutbal- 
Ion. Mert most már az OTT-nak fontos. Ezt is 
megértük. Eljutottunk oda, hogy komolyan 
szóbajött: olimpiász helyett a futballon segít 
senek. „Ne bolygassuk a felelősség kérdését ...* 
— ezzel a motívummal kezdődött a szanálási 
lerv. S ez mindent megmagyaráz. Márványba 
kívánkozik ez a beismerés, ez az idegesség. Hál 
ne bolygassak most a felelősség kérdését. Ha 
komoly a készség <a segítésre, ez mindennél 
fontosabb. Csak komoly legyen a szándék 
Vagy még ennek sem kell megtennie. Ez a 
„muszáj" a lényeges. Ha nem segítenek, a profi- 
futball egy évtizedre a Nirvánába rántja az 
egész magyar labdarúgást s akkor az OTT-ot 
semmi és senki nem mentheti fel a felelősség 
súlyos konzekvenciái alól. Az egész mentő- 
expedíciónak az ad súlyt. Az a körülmény, 
hogy tulajdonképpen önsegélyről van szó.

Egyelőre azonban nagyon óvatosak az urak 
Egyévi adóelengedést hajlandók adni. Ez per
sze semmi. Öt évig sziuták a futball emlőit a 
különféle adőautomaták s most a rengeteg 
pénzből összesen 30.000 pengőt hajlandók visz- 
szaadni. Azaz, pardon, elengedni. Olyan har
mincezret, amelyet ez a futball már ugy sem 
fizetne. Mert a halottak nem gavallérok. Illetve 
a gavallérok halottak lesznek addigra, amire 
fizetni kellene. Hát ez nem megoldás. ’ Harminc
ezer tizenkétfelé osztva semmi segélyt nem je
lent. Ebből, legfeljebb halotti torra telik.

Tessék végre belátni, hogy „muszáj" a zseb 
mélyére nyúlni, öl esztendős adóelengedésre 
van itt szükség. Ez a minimum. Akkor talán 
lábraáll a futball. De az is lehet, hagy az első 
évben még valami pozitívum is kell. Egy kis 
készpénz. Itt és most nincs félmegoldásnak, 
injekciónak helye. Eddig az OTT vágott eret, 
most visszavágjuk. Ha sikerül, akkor sem a 
futball járt jól. Kölcsönösen megszabadulnak a 
gutaütéstől.

Vagy ha ez nem tetszik, akkor bele kell fe* 
küdni a közös sírba, amely már ott tátong 
mindkettőjük lába előtt. Erre azonban nem 
kerülhet sor. A futball nélkül ugyanis még meg 
tudnánk valahogy lenni. Az OTT-ra azonban 
feltétlenül szükség Van. Elvégre az OTT tá
mogatja a sportot ...lt

★

X Miskolcon vér folyt vasárnap . . . Mis
kolcról jelentik: Gellért Györgynek, a Hungária 
—Attila meccs birájának a szereplését a kö
zönség oly ellenszenvesnek találta, hogy az a 
mérkőzés végén csak rendőri fedezet mellett 
hagyhatta el a pályát. Kiéin Miklós, az Attila 
intézője, aki testével védte a bírót a közönség 
dühével szemben, egy kődobástól a fején oly 
súlyosan megsérült, hogy kórházba szállították.

X Egyetlen II. llgamérkőzés volt csupán. A 
II. profiligában a csapatok zöme szünnapot 
tarlóit, mindössze egyetlen bajnoki mérkőzést 
bonyolítottak le. mely alkalommal a VÁC FC 
2:0 (1:0) arányban legyőzte a Maglódot.

X A T.l.Mn..l SC umpM» . „Magyar 
Kupá"-ban. Tatabányáról jelentik: Somogy— 
Tatabányai SC 2:2 (2:1). A rendes játékidőben 
a lelkes és kitűnő amatőrcsapat megérdemelt 
döntetlen eredményt ért el. A mérkőzést ez
után kétszer 15, majd kétszer 10 perccel meg
hosszabbították, gól azonban nem esett, ugy- 
hogy a meccset újra kell játszani.
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X TŰS ■ SanieW-vivéteremben. Vasárat® 
este tűz pusztitott az Erzs^bet-körut 1. Mdn.„ 
házban lévő SonieW-vlvóteremben, ahol eddia 
meg nem állapított módon a konyha bútorai 
gyulladtak ki. A tüzet a központi tűzoltóiéi 
oltotta el. A szerencsétlenségnek sérültje l. 
ven: Bartha Erzsébet háztartási alkalmazott 
akit a mentők súlyos füstmérgezéssel szállítót, 
tak kórházba.

— Sportbaleset. A Gubacsi-uti sporttelepen 
labdarúgás közben Kubala József 20 éves ci- 
pészsegéd bordatörést szenvedett. A súlyosan 
sebesült futballistát a mentők a Glück Szám, 
tóriumba vitték.

X A nyomdászok csapata győzött ■ 
10 400-as stafétában. A magyar—svéd válois- 
tolt futballmérkőzés félidejében futották le# a 
nyomdászok és a lapterjesztők csapatai a 
10X400 m-es stafétát, amelyet a nyomdászok 
nyertek meg nagy fölénnyel, csaknem egy tel- 
jes körrel.

X A MUSz érdekes „erkölesrendelefe". Több 
oldalról érkezett panasz a MUSt-hoz a verseny, 
zők — hogy ugymondjuk — pikáns uszódrest- 
szei miatt A MUSz a panaszok orvoslására 
szigorú rendeletet adott ki, amely a verseny- 
szabályok alapján előirjn az úszók öltözködési 
Illetve vetközödési illemtanát. Ez kétségkívül 
helyes. Van azonban egy pontja a dolognak, 
amely csodálkozásra késztet. A MUSz ugyanis 
előírja, hogy „hölgyversenyzők csak egész 
dresszben indulhatnak". Ez ugy hangzik, mint
ha eddig féldresszben is indultak volna. Ezt 
pedig kötve hisszük. Mert akár melyik fele is 
hiányzott volna a női trikóknak, azt ok vet le- 
nül észre kellett volna venni a — pénztárban. 
Ezt az attrakciót ugyanis állandóan telt ház 
honorálta volna.

X Két meglepetés as amatőröknél Vasárnap 
két amatőrbajnoki mérkőzés került sorra, 
mindkettő meglepő eredményt hozott: 111 kér 
TVE—MTK 3.2 (2:1), BEAC—MÁV 1.0 (1:9)

X Éazakmagyarország csapatának győzelme 
Rusztnszkó válogatottjai fölött Miskolcról je- 
lentik: Eszakmagyarország csapata vasárnap 
2:0 (1.O) arányban legyőzte Ruszinszkó váló- 
gátoltjait. A gólokat Padányi és Tóth rúgta.

lóspoht
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Súlyos baleset zárta be 
a galoopsport szezonját

Rekordszámú közönség előtt, nagyszerű ver
senyekkel fejezte be vasárnap a galoppsport 
idei szezonját. A zárónap színét különösen 
élénké tette, hogy minden futamban a pesti 
pulyának is dicsőségére váló népes mezönv in
dult. A nap sportját legjobban jellemzi, hogy 
messze meghaladta az eddig megszokott me
gyeri nívót azzal, hogy ezúttal egyszerre gyö
nyörködtetett izgalmas finisekkel, reális ered
ményekkel és a klasszikus fölényével. A klasz- 
szls érvényesülését igazolja Tékozlónak és Bak- 
sisnak győzelme. Tékozló közel hetven kilós 
súlyával a starttól a célig vezetve, fölényesen 
verte tizenhat ellenfelét. Ugyanolyan sulival 
lépte le Baksis imponáló stylusban tiz riváli
sát a Handicapben. Az akadályverseny hét 
indulója közül csak Nebuló, Schatzim és Régi 
nyár értek a célba, mert a ritkán látott erős 
Iramban Bohóc, Bábé, Szikra és a Nebulóra 
igen veszélyes Komil/o elbuktak. Az idei leg
szebb hadseregi versenyt futották le a második 
futamban, melyből Balek került ki győztesen. 
Izgalmas finissel ért véget a Kísérleti verseny 
és a kétévesek handlcapje. Az előbbiben An
nus, a handicapben Berril az utolsó pillanat
ban kényszeritették megadásra a szívósan vé
dekező Gráciát, és Galibát, illetve a nagy erővel 
támadó Szelckótyát. Az év utolsó futamát már 
csaknem sötétben futották le s bizonyára ez 
volt az oka, hogy a szezont súlyos baleset 
zárta be. Az egyenesre fordulónál ugyanis a 
tizennégy lóból álló mezőnyből Annából fel
bukott s benne megbotolva kirgiz és Tamaritk 
Is elbuktak. Annából lovasát, Vrabelt, belső 
vérzéssel a mentők kórházba ^állították s 
ugyancsnk ápolás alá kellett venni Stahkovits 
és Liptdk lovászfiukat Is. A részletes eredmény 
a következő*

I. FUTAM: 1. Dr. Székely I. Nebuló (2) Dő« 
sa|, 2, Schatzim (lö) Mészáros, 3. Régi nyár (4) 
Csesgkovits. F. m.: Bábé, Bohóc. Komilfo, 
Szikra. Tót: 10:43, 19, 22, 25, — U FUTAM»
1. Klapka-tüzérek Balek (6) Tartsav fh., 2. 
Loncika (4) Ehrenberger fh., 3. Turkana (2) 
Gede szds. F. m.: Metropole, Szélhámos, Ladi- 
I női lom, Mankó. Tot.s 10:87, 86, 21, 17. — HL 
FUTAM: 1. Borbényi T. Tékozló (3) Hujber,
2. Mazurka (6) Gál, 3. Goodluck (10) Karaszek- 
F. m.: Zsarnok, Máramaros, Rab Ráby, Kb- 
lompos II., Fogd meg, Fuvolás, Volhynia, Af
ricanus, Sanyi, Vén legény, Pihcgő, Happy End. 
Kotola, Moring. Tót.: 10:79, 33, 40, 55. — IV. 
FUTAMi 1. Gr. Wenckhcim D. Annus (3) 
Weissbach, 2. Galiba (10) Tóth A. ,ás Grácia 
(i%) Kizelka holtversenyben. F. m.: Madár, 
Talált kincs, Hadzsi Halöf, Hetty, Baka. Jót.: 
10:38. 18, 28. 16. — V. FUTAM: 1. Katona L. 
Berril (6) Hatscher, 2- Szolekótya (Ifi) Fellx»
3. Arató (10) Gosztonyi. F. m.: Baby TI.,, Le
vendula II., Világos, Bcllevue, Suhanc, Bá
róné, Rebecca, Lobelia, Erdély gyöngye, 
Csendőr, Saladin, Mosoly. Tót.* 10:73, 27, 60, 
83. VL FUTAM: 1. Gábor-tüzérek Baksis 
(2K) Weissbach, 2. Ritkaság (8) Kasszián T-. 
3. Pimpóka (6) Klimscha. F. in.: Horace, Cipón. 
Amazoné, Moment, Basaharc, Fátyolos, Tally 
hó, Provízió. Tót.: 10:44. 18, 19, 20. — VH. 
FUTAM: 1. Szabó J. Fléehe d’or (6) KIzHka. 
2. Reüy (12) Vasas, 3. Feldherr (3) Dőcri. F. 
m.j Annabál, Árboc, Hadúr, Bilükoni, Taka
ros, Sngilla, Frau Wtmderlich, Ignác, 
Tatnarisk. Hüvelyk Matyi. Tót: 10:225, 56, 
61, ». ________ _____________________

A szerkeszt őséri és klndAsőrl TelH: 
’____ ______ Dr. ELEK HUGÓ______ ,

NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.


