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A népjóléti visszaélésén 
ítéletének hiteles szövege

•— ii — i ■

Angyal miniszteri tanácsos szabálytalan hitelt folyósított es a tébolydával 
fizettette meg a minisztérium autocsereienek költségét, üanko Elemér 
pedig hamis aláírások afopidn utalt hl pénzt - a fegyelmi Ítélet szerint

A magyar közvéleményt, de különösen a 
politikai köröket élénken foglalkoztatta a leg
utóbbi napokban a népjóléti minisztérium két 
vezető tisztviselője ellen lefolytatott fegyelmi 
vizsgálat, melynek kapcsán Ernszt Sándor nép
jóléti miniszter a Ház egyik ülésén meglepetés
szerűen a képviselőháztól Dréhr Imre volt nép
jóléti politikai államtitkár mentelmi jogának 
felfüggesztését kérte, azzal az indokolással, 
hogy

a volt politikai államtitkárt a fegyelmi bí
róság ki akarja hallgatni.

Sző volt arról is, hogy Ernszt Sándor nép
jóléti miniszter a Ház elé terjeszti a két fe- 
gyelmileg elitéit főtisztviselő ügyében a fe
gyelmi bíróság határozatát. Ez azonban nem

Angyal Kálmán büntetése: ezer pengő bírság
kétrendbeli egyszerű és egyrendbeli súlyos 

szolgálati vétségben
találta a fegyelmi bizottság bűnösnek és ezért 
ezer pengő pénzbüntetésre Ítélte.

Mcgállapittatott, hogy Angyal Kálmán nem 
Intézkedett hitelátruházási engedély (miniszter
tanácsi hozzájárulás) kieszközlése iránt olyan 
esetekben, melyekben

szabálytalan hitel
folyósítására utasítást kapott, hanem a hite
leket ilyen engedély kieszközlése nélkül bocsá
totta rendelkezésre.

Az Országos Tisztviselői Betegalapből a nép
jóléti minisztérium tulajdonát képező Fiat-autó 
kicserélésével felmerült költségekre 1929 de
cember 23-án 1340 pengőt folyósított. Ezt az 
összeget különféle naplókon átiktattla, végül 
egyrészt az alája tartozó intézetekkel: a hadi
rokkant otthonnal és az állami müvégtaggyár- 
ral téríttette meg, az Országos Tisztviselői 
Fetegalappal, egy másik részét — nem tőle 
származó intézkedés alapján —

a llpótmezct és angyalföldi elmebeleglnté- 
zetek fizették meg.

Mindezen intézetek — noha Fíaf-autóval egyik 
«em rendelkezik — a teljesített fizetések elle

Hankő Elemér büntetése: degradálás
Mankó Elemér miniszteri tanácsost a fegyel

mi bíróság áthelyezésre és az V. fizetési osz
tályból a VI. fizetési osztályba való

illetékcsökkentéssel büntette.
Mankó Elemér — az Ítélet szerint — súlyos 

Molgálati vétséget követett cl azáltal, hogy
a temetkezési segélyeknél, Vasa József ha
lálánál 1600 pengővel kevesebbet fizetett 
ki az érdekelt altiszteknek, mint amennyit 

ezek nyugtattak
eteket a valótlan adatokat tartalmazó nyug

tákat hivatalos számadásoknál fedezeti okmá- 
h.vul használta fel. Az eljárás során ebből az 
1Ö00 pengőből 1500 pengő megtérült. 

történt meg és igy annál nagyobb érdeklődésre 
tarthat számot, hogy

a Hétfői Napló munkatársának sikerült 
megszerezni a fegyelmi Ítélet hiteles szö

vegét, 
amely részleteiben megdöbbentő képet ad ar
ról, hogy a két fegyelmileg elitéit tisztviselő 
tulajdonképpen milyen fegyelmi vétségeket kö
vetett *1 hivatalos hatáskörében.

A fegyelmi vizsgálatot Vargha Imre pénzügyi 
államtitkár elnöklésével Jakabb Oszkár, Balázsy 
Ferenc, Thaly László és Kertner Kálmán állam
titkárok, illetőleg miniszteri tanácsosok folytat
ták le és a több hétig tartó vizsgálht eredmé
nye, hogy mindkét tisztviselőt fegyelmi bünte
téssel sújtották.

Angyal Kálmán miniszteri tanácsost 

nében
■ Fiat-részvénytársaság által már egy fél
évvel előbb kiállított ellsmervényeket kapta 

azzal az utasítással, hogy azokat szabályszerűen 
el kell számolni.

Ugyancsak
aa Országos Tisztviselői Betegalapból elő

legezett
a menekültek segélyezésére visszafizetés köte
lezettsége mellett 1930 április 28-án tízezer pen
gőt a házipénztárnak.

A szabálytalan hitelfolyósításról készített 
rendelettervezetet nem bocsátotta később sem 
Jóváhagyás alá — miniszteri utalványozásra, — 
hanem azokat maga kiadványozta.

Egyrendbeli súlyos szolgálati vétséget azáltal 
követett el, hogy 1930 augusztus 25-én 21.000 
pengőt utalt ki az Országos Ruházati Intézet
nek adott előlegből a minisztérium házipénz
tárába. azzal nz indokolással hogy a Hadirok
kant Otthon gondozottal részére beszerzendő 
ruházatoknál lesz szükség erre az összegre és 
azt addig

szabálytalanul a Községi Takarékpénztár 
budai fiókjánál helyezte el

kamatozó betétül.

Az 1929. évi karácsonyi jutalmazásoknál 
(tisztviselői remuncrációk) az általa készített 
hét nyugtára összesen

fflő pengőt olyanok részére fizetett ki, 
akiknek kiléte nem volt megállapítható.

Az Országos Ruházati Intézet a házipénztárba 
utalt' 21.000 pengő elszámolását az eredeti 
napló, illetve

elszámolás megsemmisítésével teljesen át
dolgozta és újat készített.

Az ölszeget eredetileg részletekben bonokra 
vette fel a házipénztárból, majd a honokat el- 
ismervényekte cserélte ki, melyeket megsemmi
sített é« átszövegezve, újakkal pótolt.

Az eredeti elismervényeken a keltezéseket 

későbbi Időpontra állította ki, úgyhogy általá
ban az egész elszámolásnál — egy tételt ki
véve —

nlnesen olyan fedezeti okmány, amely ere
deti volna,

vagy legalább is az eredeti kelettel volna el-

Hamisított
A menekültügyi hitelből
dr. Éltes János, Illetve Horváth Antal ha
misított aláírással ellátott kérvényekre 600, 

illetve 700 pengőt utalt ki 
és az ügyiratokra a valóságnak meg nem fele
lően rávezettette, hogy a félnek szóló másod
kiadványok a kegyelmes ur által aláirt pél
dánya a félnek kiadatott.

özvegy Komzsik Jánosné hamisított aláírásá
val ellátott kérvény alapján kiutalt 1500 pengői 
és

özvegy Komzsik Jánosné személyazonossá
gát, bár nem Ismerte, hamis nyugtán Iga
zolta. Ekként hivatalos okiratokban valót
lan adatokat vétetett feL A kiutalt össze
gek egyébként a minisztériumi tisztviselők 

jutalmazására használtattak fel.

A köztisztviselői szervezetek 
együttes mozgalma a nyugdijak 

nagyfokú leszállítása ellen
A KANSz tőtitkárának nyilatkozata a nyugdíjasok 

aggasztó hangulatáról
A pénzügyminisztériumban — mint ismeretes 

— a közalkalmazottak nyugdijának revízióján 
dolgoznak s erre vonatkozólag már egyes ada
tok tudomására jutottak az érdekelteknek és 

meglehetős nyugtalanságot Is keltettek,
A közalkalmazottak között meglehetős erős 

mozgalom indult meg és ennek során azt akar
ják elérni, hogy ha már nem is lehet teljesen 
elkerülni a nyugdijak csökkentését, annak mér
téke legalább olyan legyen, amely nem jelent 
katasztrófáit! jövedelemcsökkenést az érdekel
tekre

VOGE kedden fart országos nagygyűlést, 
amelyen kizárólag n nyugdíjasok ügyével fog
lalkoznak. De mozgolódnak az összes közalkal
mazottak is és errcvonatkozólng

I)r. JAVORNfCZKY JENŐ 
számvevőségi főtanácsos, a KANSz veiérlitkára 
a következőket mondotta a Hétfői Napló mun
katársának:

— Mély megdöbbenéssel értesüllek a köz
szolgálati nyugdíjasok, özvegyek, de a tényle
ges szolgalatban álló közszolgálati alkalmazot
tak Is a nyugdijrevizió céljából készült terve

látva. Kélezerpengős tételnél olyan nyugtákat 
használt fel, mely nyugták más forrásból, jele
sül a menekültügyi hitelből kiadott tételekre 
vonatkoznak.

Egyébként hivatalos iratokban tudva valót
lan adatokat vett fel.

aláírások
A meneküllsegélyek kiutalásával kapcsolatban 
— lévén ő a menekültügyi osztály főnöke — 
az úgynevezett környezettanulmányokban

valótlan adatokat Igazoltatott
és a segélyek utalványozására vonatkozó ügy
iratokban is olyan utasításokat tartalmazó bé
lyegzőt használt. Ugyanígy járt el 1930 julius 
25-én, amikor régebbi keltezéssel (1929) hatvan 
darab környezettanulmúnyi blankettát készít
tetett és azokat utólagos ignzolásra használta 
fel.

A büntetés kiszabásánál cnyhitő körülmény
nek vette a fegyelmi bíróság, hogy a cselekmé
nyek általában

felsőbb utasításra
köveltettek el.

zetnek felette súlyos rendelkezéseiről. A terve
zett rendelkezések miatt valóban nyomott és 
aggasztó a hangulat. Az érdekeltek és azok ér
dekképviseletei tiltakoznak a törvényekben biz
tosított és szerzett jogok alapján kijáró nyug
ellátás további csökkentése ellen. Köztudomású, 
hogy a nyugdíjasok, özvegyek és árvák végig 
bzonsedlék a világháborút, amikor még segély
ben sem részesültek, azóta is a nyugellátás ősz
szege a nyugdíjasok nagy táborában oly cse
kély, hogy abból csak a íegszÜköaebbcn tudják 
a mindennapi kenyeret megszerezni.

A nyugellátás újabb csökkentése a nyugdí
jasok, özvegyek és árvák létfenntartásit 

támadná meg.
A nyugellátást az alkalmazott, illetve hozzátar
tozói kiérdemelték. Meg kell akadályozni, hogy 
a nyugdíjasok, özvegyek és árvák életnívója 
még fokozottabb mértékben süllyedjen. A nyug
dijak csökkentése a társadalom és az ország 
érdeke ellen is volna.

— A Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti 
Szövetsége, a Nyugállor anyu Katonatisztek Or
szágos Szövetsége, a Fővárosi Alkalmazottak 
Nemzeti Szövetsége elnöksége a nyugdíjasok.



2 Budapest, 1931 november 23HÉTFŐI NAPLÓ

Örvegyek és árvák érdekében együttesen erőtel
jes mozgalmat indított fi az alapszabályokban 
biztosított összes eszközök felhasználásával 
mindent elkövet, hogy az illetékes és mértékadó 
köröket, valamint a közvéleményt kellően fel
világosítsa és ezáltal

elhárítsa ■ nyugdíj re víziónak tervesett ■■*

„A közlekedési eszközök 
internacionalizálásában látom a világ 

béke egyik feltételét"
Henry dt Jouvenal szenátor feltűnő nyilatkozata

Pária, nov. 22.
(A Hétfőt Napló tudósítójától.) Soha nem 

volt Időszerűbb, de egyúttal soha nem ígérke
zik nagyobb paradoxonnak a „Leszerelésnek 
nemzetközi kongresszusa'', melyet Herriot el
nöklésével november 27-én tartanok Párisban, 
•i 1932-eS leszerelési konferencia előkészítésére. 
A nagy- és kishalalmuk ismert államférfiul 
vesznek részt ezen a nagyszabású manlfesztá- 
cián, melyen a leszerelés politikai, gazdasági 
és szociális nehézségei lesznek megvitatva, a 
következő szempontokból: 1. Miért szereljünk 
fe? 2. IIagyan szereljünk lef 3. Mikor szerel
jünk let

Franciaországot ezen a konferencián Henry 
de Jouvenel szenátor képviseli aki éppen erre 
a kérdésre vonatkozókig Igen figyelemreméltó 
beszédet mondott tegnap, nz „Europe Noiivelle" 
égisze alatt működő „Ecate de la Paltr" (Béke 
iskolája! — színtiszta iróniának hangzik) elő
adásán.

Jouvenel nyilatkozata annál érdekesebb, 
mert rávilágít arra a

reménytelen hangulatra, 
mely a világproblémákat Jói ismerő is 
nyitó politikusokat Is uralja.

— Szint* oktalanságnak látszik, ma, az

Irá-

______________ ____ .______ _______  ese
mények meglepetésszerü és váratlan fordulata 
közepette, 3 hónappal előre meghatározni a 
1U32-CS nngy leszerelési konferenciát — kezdi 
Jouvenel beszédét.

Majd meglehetős gúnyosan teszi fel a kér
dést:

-~ Egyáltalán létre jön-e az a híres konfe
rencia? És hu Igen, akkor ez majd csak 
megnyitja a konferenciák sorozatát, mely való
színűleg semmire se vezet. Akárcsak a híres 
flottakonferencla, melynek tárgyalásai még 
most is „húzódnak''. Különben hangsúlyozza,

Kétszázmillió dollárt örökölt 
a gróf Seiler-család 

Az osztrák grófi család magyar ágára is jut 
a hatalmas örökségből

A magyar arisztokrácia körében nagy 
feltűnést kellett néhány nappal ezelőtt a hir. 
hogy egy kiterjedt magyarországi rokon
sággal rendelkező osztrák grófi család nem 
kevesebb, mint

kétszázmillió dollárt örökölt.
A boldog örökösök: a gróf Sci/cr-család tag
jai, akiknek Magyarországon is jelentős 
földbirtokaik vannak.

A boldog örökösök örökhagyója: Mrs 
Antoinette Woerlshofíer, aki néhány nappal 
ezelőtt halt meg Nem Yorkban. Az elhunyt

urlaaszonyt, aki gróf Sef/er-lány volt, jól 
merték Amerikában jótékonyságáról. 
matrónnkorban elhunyt grófnő 

nagyanyja volt a nia élő három Seiler 
grófnak,

akik most a 200 millió dollárt főrészben 
öröklik. Igen Jelentő# része a vagyonnak 
azonban a többi rokonra, közöttük 
gyarországiakra is — marad.

A három főörökös: gróf Karol 
gróf Osivald Seiler és gróf Anion 
mint sportemberek ismeretesek.

ls- 
A

a ma

Seiler, 
Seiler,

Az egységespárt és kereszténypárt 
megszüntetik a fegyverbaráfságot 

Bethlen István gróf nem szólal fel a 33-as b’zoltságl 
JeJentés vitádban — A 6-os bizottság újra végigjárja 

a minisztériumokat
A képviselőház előreláthatólag ezen a hé

ten befejezi a vitát a 33-as bizottság, illető
leg a miniszterelnök jelentése fölött. Köz- 
ben azonban a hatos bizottság ujabb kör
utat lesz az egyes minisztériumokban, hogy 
átvizsgálva a minisztériumok költségvetését, 
javaslatot tehessen a további redukciókra 
vonatkozólag.

Az eddigiek szerint a 33-as bizottság vitá
jában

Bethlen István gróf volt miniszterelnök 
nem fog egyáltalában felszólalni.

Nem tartja szükségesnek, hogy reflektáljon 
a kormányzata ellen elhangzott vádakra, 
mert az. cgységespárt részéről — szerinte — 
eléggé megvilágították azokat at okokat, 
amelyek a mai válságos pénzügyi helyzetet 
előidézték.

A 33-as bizottság Jelentése fölötti vita be
fejezése után már csak néhány napig fog a 
képviselő' áz íi’és' znl s az eddigi tervek szc-

Eredeti gallspachi 
Zeileis-besugárzás

kiváló eredménnyel alkalmazható reuma 
emu. kö-t/vény es mindennemű izületi 
bántalmakná'; neuiaazténia hfazlöria or 
mi ide i Ide;oh bántalonnál, A'mfttlau- 
aignál 'dögös gyomor- és szív ha oknál, 
g.vo norsavtulten ésnól óh asztal uAi

Eredeti Zottels-Desugdrzás
Dr. Hmchner Barna orvon. AndrAssy ut 52 
(Oktogonnál). Kezelési dij: 3.— pengő*

rint december 10-én megkezdi karácsonyi 
szünetét, amely körülbelül január 7-éig fog 
tartani.

Ezalatt n szünet alatt ismét intenzív mun
kát fog kifejteni a 33-as bizottság, amely 
azután foglalkozni fog a hatos bizottságnak 
a minisztériumokban 
anyagával,

A felsőház a képviselőház vitájának be
fejezése után össze fog ülni és ott is letár
gyalják a 33-as bizottság jelentését. Ez a 
vita uzonban előreláthatólag csak két-hároin 
ülésnapot fog igénybe venni. A felsőház el
lenzéki tagjai is — mint a képviselőház
iján —

átfogó programot követelnek ■ kor* 
mányelnöklffl, azonban Károlyi Gyula 
gróf miniszterelnök megmarad azon az 
álláspontján, hogy hosszabb időre szóló 

programot nem adhat
és minden jövőbeli intézkedést attól tesz 
függővé, hogy januárban és februárban mi
iven mértékben folyunk be a kincstár köve
telései, mert csak azután lehel szó arról, 
hogy az államháztartás normális és immár 
lecsökkenteti szükségletén kivül milyen esz
közök állnak majd rendelkezésére, hogy a 
gazdasági élet mai stagnálását megszüntet
hesse.

Egyébként politikai körökben ma már 
mindinkább számolnak azzal a lehelőség* 
grl,

eszközölt vizsgálati

de- 
azt 
hát

Edlfót rabló, 
elavult már a azappanozáa, mert a „Fulgor,, 
borotv&lóviz pillanat alatt puhítja a szakáik £soitios e'ókérstt pn!«Arl 
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lyos intéekedéselL
A húrom egyesület együttes emlékirattal for
dult a kormányhoz, az országgyűlés tagjaihoz 
és a kabinetiroda utján a kormányzó elé is ter
jesztette at emlékiratot, egyben ugy határozott, 
hogy a mozgalom további lépéseit le együttesen 
teszik meg.

hogy miután
a gazdasági kérdés uralja az egész világot, 

a leszerelési konferenciát is ez fogja befolyá
solni.

Jouvenel szerint a paritás fogalma az a 
zsákutca, melyben az egész társadalom megre
ked. Példa gyanánt felhoz két nagyhatalmat, 
melyek számbelileg egyforma légiflottával ren
delkeznek s amelyek oly módon akarják a 
supremáciát elérni, hogy technikai tökéletesí
tésekkel akarnak egymáson tultcnnl. Ennek 
következtében

a titkos diplomáciát a titkos gyártások 
politikája fogja felváltani.

Tehát a paritás elfogadása nem biztosítja a 
békét.

Jou venni a világbéke megteremtésére egy ki
utal lót. mely ugyan bonyolult és mégis ma
gában rejti a megoldás lehetőségét. Ez pedig

a közlekedést eszközök Intcrnaclonallzálása.
ugy a vasút, a légiforgalom, mint a hajókőtle- 
keaés nemzetközi érdekkapcsolatainak megte
remtésében. Ennek létrejötte a világproblémát 
Jelentékenyen befolyásolná, hisz ez magával 
hozná a vámhatárok módosítását, sőt lehetőleg 

a vámuniót Is.
— Mindez azonban • világhelyzet jelenlegi 

állásában csak terv, — mondja Jouvenel, oki 
még a következő érdekes nyilatkozatot tette:

— Én, aki többször rámutattam a mai parla
mentarizmus többoldali hátrányára, aki kilép
tem a Népszövetségből, mert átláttam a léljo- 
gosufatlanságát. érzem, hogy egy korszak vé
gére értünk. A .,rézsűnek" meghalnak. Nem Is 
kell hozzá erőszak: önmagukban pusztulnak. 
És falón arra jók erek a világkrlzliek, hogy 
belőlük újjászerveződjünk.'1

Mándy Ilona. 

ho<y az r*J.<sí«’párt í. a keresztény
párt közWI klujull ellentétek tekinte
tében be kell kSzalkeznle a végső kon- 
sekvencléknak éa aa egjsé»eap*rt v«Ul 

te el tog vélni a kereszténypárttól.
Ernirt Sándor vállfa- és kBroklatósiigyl 

és népjóléti miniszter ugysni, .emmle.elre 
sem akar még hosszabb Ideig miniszter 
lenni. A koreszténj’párt ugyancsak Slmol 
Ernszt Sándor lcmondáiAtal előre felké
szül arra a harcra,

amellyel most már meff akarja Mértani 
a pdrt blrtokállományáha nemcsak a 
népjóléti, hanem a vallás- és közokta

tásügyi miniszteri tárcát Is.
Az cgységespárt természetesen nem igen 
hajlandó ezt a két fontos tárcát a keresz
ténypártnak és előreláthatólag itt fog ke
nyértörésre kerülni a dolog.

Károlyi Gyula gróf puritán egyénisége 
különben sem tudja megszokni azt, amit a 
kulisszák mögött a kereszténypárt müvei, 
amikor egyrészt kifelé hátbatámadja a kor
mányt. bent pedig állandóan harcol ujabb 
és ujabb l'.atalihl pozíciókért.

Amennyiben a kereszténypárt kiválása a 
kormányból megtörténik, az esetben a nép- 
ióléti tárcának legkomolyabb jelöltje Preszly 
Elemér, Pest vármegye főispánja, míg a 
kultusztárca élére mindenképpen Korniss 
Gyula fog kerülni.

Szocialista képviselők 
beszámoló gyűlései

A .zociAIdemokralapórt vuórnap déleWtl 
ugy Budapesten, mint a vidéken is beszámoló 
gyűléseket tartott, amelyen mindenütt nagy tö
megek jelentek meg.

Az óbudai munkásotthonban Buchler József, 
a szállilómunkásotthonban Kertész Miklós, 
Peyer Károly és IVe/fner Jakab, a vasmunkás
otthonban Buchlnger Manó, Farkas István £s 
Kabók Lajos, Újpesten Szeder Ferenc és Pest
erzsébeten Propper Sándor. Pécsett Esz
tergályos János, Miskolcon Relsinger Ferenc és 
Szegeden Kéthly Anna tartottak beszédeket, 
amelvekben különösen a Bethlen-kormánv gaz
dasági politikáját bírálták élés szavakkal.

A beszámoló gyűléseken mindenütt határo
zati javaslatot fogadtak el, mely szerint az egy
begyűltek elsősorban köszönetét mondanak a 
szociáldemokrata párt parlamenti frakciójának 
a nép érdekében kifejtett küzdelmükért to
vábbi ragaszkodásukról biztosítják a ssocialista 
képviselőket.

Megállapítja a határozati Javaslat, hogy 8 
Károlyi-kormány a súlyos gazdasági és po
litikai válságot nem tudja megoldani, meri 

eddigi munkája csak az adóemelés volt, 
amely azután a gazdasági élet minden vonalán 
érezteti hatását, növeli a munkanélküliséget és 
az általános nyomorúságot.

Kövelelik. hogy a dolgozni akaró munkás 
munkanélküli segélyt kapjon, szüntessék meg 
a kilakoltatásokat,

iktassák törvénybe az általános, titkos vá
lasztói jogot, Írják ki az uj választásokat, 

mert csupán ezeket az eszközöket tartják al
kalmasnak arra, hogy megelőzzék a teljes gaz
dasági összeomlást.

A gyűlések mindenütt a legnagyobb rendben 
folytak le és bár a hangulat eléggé isgatott 
volt, rendzavarás sehol nem történt és hatósági 
beavatkozásra sem volt szükség.

Önmagát je'enlet'e fel, beismerő 
vallomást let!, de a bíróság fel
mentébe a különös „aufőtolvap**

bnrmelv szakában tetszés szerint oeannou
Toprongyos fiatal férfit vezetett Mombaton al teljes hangerővel, abszolút tisztán

kora délutáni órákban egy szuronyos fogházör < jlozZfl £s kezelése még egy gyermeknek se 
fíöczy Károly dr. egyesbiró elé: Alföldi László , yen probWma. ‘ilyen jelenleg esak egy van: 
24 esztendős állásnélküli szerelőt, aki lopással' - • i . n.... »nvbe-
vridoltan került előzetes letartóztatásba. Az a 
vád ellene, hogy

a kültelken egy autót akart ellopni.
Az egyszerűsítési eljárás alapján két nap 

alatt került a bíróság elé s az ügyész szóbeli
leg terjesztette elő a vádat a tárgyaláson. A 
vád előterjesztése után a biró kihallgatja Alföl
dit, aki

részletesen elmondja, hogyan akarta ellopni 
aa automobilt.

A birő megkérdezi tőle, ki tett ellene feljelen
tést és hogyan került letartóztatásba.

— Én tettem feljelentést — válaszolja.
— Szóval önmagát jelentette felt
— Igen. A lakásomon mondották, hogy 

tektlvek kerestek, amíg nem voltam otthon, 
hitlem, hogy mór mindent tudnak rólam,

önként jelentkeztem, mindent bevallottam
s erre letartóztatták.

— Sem sértett nincs, sem tanuk nincsenek, 
semmiféle bizonyíték nem támogatja a mfign 
tolvajlását, ha itt nem Ismeri el bűnösségét, a 
biróság mayát cl nem ítélheti — magyarázza 
neki Jóindulattal a biró, de a vádlott ’ 
faszolja:

— Tessék engem elítélni.
A bíró ítélethirdetésre vonul vissza, 

nőiben az Ügyész Igy szól a különös 
tolvajhoz":

— Ugylátszik, magának nincsen 
célja, minthogy a téli hónapokat itt 

el a fogházban.
Alföldi László a vállát vonognljn. A biró pedig
néhány porc múlva kihirdeti Ítéletét:

— A törvényszék Alföldi Lászlót 
felmenti az ellene emelt vád alól,

mert a beismerő vallomásán kivül semmiféle

ezt vá-

A szil-
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bizonyíték nincs bűnösségére s az egyedüli be
ismerés alapján — amennyiben semmi egyéb 
bizonyíték nincsen — nem lehet a vádlottat 
elitélni. A bíróság

elrendeli a vádlott azonnali szabadlábra 
helyezését is.

At Ügyész megnyugszik, az ítélet nyomban 
jogerős. A vádlott pedig látható meglepetéssel 
veszi tudomásul, hogy felmentették s ezekkel 
a szavakkal hagyja el a tárgyalótermet:

— No majd gondoskodom, hogy mégis be-
• kerüljek a fogházba.

és Ezzel befejeződött a furcsa autótolvaj bűn- 
ügyének tárgyalása.

Vasárnapi 
zemssemények

A második filharmonikus hangverseny fő
próbája zajlott le vasárnap délben. A koncert 
újdonsága Bartók Bélának „A fából faragott 
királyfi" c. táncjátékából készült zenekari 
szvitje volt. Fölösleges Barióknak ezt a remek
művét újra felfedezni, mégis meg kell emlí
teni, mennyire lenyűgözően hal ez a zseniális 
muzsika a hangversenyteremben is. A vezénylő 
fiohnányi Mozartnak G-moll szimfóniájával 
nem tudta hallgatóságát fcllétel__nélkÜI meg
győzni. Interpretálásának számtalan részlet- 
szépsAge mellett, nem domborodott ki ennek a 
grandiózus műnek teljes plaszticitása. Egyedül 
a harmadik tétel hatott élfnényszerüen. A 
hangverseny szólistáját, Rubinstein Artúrt, 
Brahms B-dur zongoraversenyében volt alkal
munk megcsodálni. Zongora és zenekar annyira 
szervesen forr össze ebben a versenyműben, 
hogy a szólistának nem sok alkalma nyílik 
virtuózitása csillogtatására, Rubinstein játéka 
mégis — anélkül, hogy öncéllá vált volna — 
uralkodott az előadáson. Tomboló sikere volt. 
— Érdekes kísérletet valósított meg a Székes
fővárost Zenekar vasárnapi hangversenyén. 
Mascagni Parasztbecsület c. operáját adták elő 
Kiss Erzsivel és Vinkovicli Lászlóval a fősze
repekben a Vigadó nagytermében. A gondos 
betanításért Ábrányi Emil érdemel dicséretet.

— Ma a rádió nz emberiség életében nélkülöz
hetetlen és rendkívül fontos szerepet tölt be. 
Éppen erre való tekintettel egy rádiókészülék
nek úgy kell megszerkesztve lenni, hogy a nap 
bármely szakában tetszés szerint beállított álló- 

az 54-1 lámpás dinamikus hangszóróval egybe
épített 70.r)0-es Orlon-rádló.
— Egy világvárosi, szolidan vezetett, gyönyörű 
üzlettel ismét kevesebb lesz Budapesten. Csu
pán 12 éve van a Vörösmarty-téren Brnumann 
Zoltánnak speciális kötött- és szövöttáru keres
kedése, de ezen aránvlng rövid idő alatt a 
szakma vezető cégj lett és az ország legjobb 
nevű kereskedői kö-.é fejlődött. Megszűnik a 
közismert üzlet és a nagy gonddal, ízléssel és 
hozzáértéssel összeválogatott áruraktárát meg- 
lépőén olcsón hozzáférhető teszi a közönség 
széles rétegei szájúra is.

— Ne fUrlidjön Novopin szénsava* fenyő
tabletta nélkül, inért újjáéled tőleI Ára 40 fillér.

Férfi és női strapa divaternyő P 5.00 
weisz saruid só" 
Mk«cziui89 RWu.ioxBttvanyu.i8 
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EnflP’?®np,ílK flp- opw-os’ Engel Károly 
professzor öccse Marisén-ostrauban 

megmárcezle magái es meghall 
msgfalthetetien Htok, hogy m ért lőtt Öngyilkos a gazdag, 

tehetséges Hatat Budapesti orvos
Tragikus öngyilkosság híre érkezett va

sárnap reggel Mansch-Ostrauból Buda
pestre. Egy ismert és előkelő budapesti or
vosprofesszor, Engel Károly, öccse szomba
ton öngyilkos lett. A szerencsétlen fiatal
ember Engel Henrik dr., maga is orvosi 
pályán működött és öngyilkosságára

a család nem talál semmiféle magya
rázatot.

Engel Henrik dr. középiskolai tanulmá
nyait Budapesten végezte, majd a numerus 
clausus következtében a prágai egyetemen 
folytatta tanulmányait. Olt szerezte meg az 
orvosi diplomát is. A fiatal orvos nem is 
jött haza Magyarországra, hanem a cseh
szlovákiai

Miirisch-Ostrauban telepedett le 
és/ott folytatott orvosi praxist.

Kezdetben az előkelő és vagyonos család 
támogatta,

pazar rendelőt és lakást rendeztek be a 
fiatal orvosnak,

aki tehetségével és modorával csakhamar

Súlyos szerencsétlenség 
a vívóteremben

Vívás közben eltörött ellenfelének tőrje és súlyo
san megsebesítette Mészáros Mária tőrvivónőt

Tegnap délben súlyos szerencsétlenség 
történt a Petőfi Sándor-utca 13—15. alatt a 
föposta épületében. A föposta harmadik 
emeletén van a főposta tisztviselői sport
klubjának tornaterme. A déli órákban

a klub női vivótagjai tartottak gyakor
latot.

Mészáros Mária 25 esztendős postakezelőnő 
egyik kolléganőjével vívott. Vívás közben 
ellenfelének törje eltörött és

a tőr hegyes vége Mészáros Mária jobb 
hónaljába fúródott.

Mély sebet ejtett Mészáros Mária testén az

Rónáid Colman filmszínész 
happy-enddel végződő kellemetlen 

kalandja Budapesten
más igazgyöngyszemből áll és amelyKevesen tudják, hogy Rónáid Colmanl a 

híres amerikai filmsztár az elmúlt héten 
néhány napig,

a legszigorúbb inkognitóban Budapes
ten tartózkodott,

hogy európai körútja során megtekintse 
Budapestet, amelyről annyit hallott. Még ke
vesebben tudják azonban, hogy Rónáid Col- 
mannak, aki az amerikai filmgyártás egyik 
legjobban fizetett sztárja, igen kellemetlen, 
de szerencsére

happy-enddel végződő kalandja volt a 
magyar fővárosban,

olyan kalandja, amely a látott természeti 
szépségek mellett, emlékezetessé fogja tenni 
számára Budapestet.

Rónáid Colman, aki az elmúlt hét elején 
érkezett Budapestre, titkárának társaságá
ban azonnal az egyik előkelő dunaparti ho
telbe hajtatott és azonnal sétára indult a 
magyar főváros „felfedezésére". Vígan rót
ták a Gellérthegy kanyargós útjait és gyö
nyörködtek az elébiik táruló panoráma pá
ratlan szépségében, amikor a kitűnő film
sztár a legnagyobb megdöbbenéssel vette 
észre, hogv

nyakkendőtűje, amely egyetlen liatal-

Elfogták a kirakatfosztogató 
pincéreket, akik a iólvégzett munka 

után nagy dáridókat rendeztek 
Eossitiból régi főnökeiket is meglopták

A főkapitányságon elözele? letartózta
tásba helyeztek három állásnélküli pincért, 
akik az utóbbi időben sorozatos kirakat- 

atósokat, azonkívül egyéb lopásokat 
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olyan klientúrát szerzett, hogy egyike lett a 
legjobban kereső orvosoknak.

Gondtalan, nyugodt életet élt Engel Hen
rik; a legutolsó nyáron a Riviérán nyaralt

és nem voltak soha anyagi természetű 
gondjai

és ahogy pesti hozzátartozói a legutolsó 
napokig tudták, semmi oka nem lehetett, 
hogy az öngyilkosságra gondoljon.

Éppen ezért a család megdöbbenve és 
érthetetlenül vette azt a táviratot, amely 
röviden és szűkszavúan csak annyit jelen
tett, hogy

a fiatal orvos tegnap megmérgezte magát 
meghalt.

A tragédiától porig sújtott család egyik 
tagja azonnal Mürisch-Ostrauba utazott. 
hogy megtudja az öngyilkosság részleteit.

Engel Henrik egyébként
rokona Louis Mannhelinnak, az Ismert 

párizsi bankárnak,
Lenke ff y Ica férjének.

éles tárgy és a fiatal tisztviselőnő ájultan 
esett össze.

Kolléganői és több tisztviselő sietett se
gítségére, ideiglenes kötéssel látták el, majd 
miután állapota nem javult,

értesítették a mentőket is.
A mentők kimosták Mészáros Mária sebét, 
azután

a Rókus-kórházba szállították.
Az esetről jelentést kapott a főkapitányság 
is, ahol megindították a nyomozást annak 
a megállapítására, hogy a különös szeren
csétlenségért terhel-e valakit felelősség.

5000 dollár értéket képvisel — eltUnt.
Hiába kutatták, végig az utat, amelyen jöt
tek — a tüt sehol nem találták. Rónáid 
Colman visszasietett a szállóba, titkára pe
dig a főkapitányságra sietett, ahol azonnal 
jelentést tett a nagyértékü ékszer eltűnésé
ről. A főkapitányságon a legszorgosabb nyo
mozást indították meg, mielőtt azonban még 
a kiküldött detektivek visszaérkeztek volna,

megkerült
az ötezer dolláros nyakkendőtű.

Jelentkezett ugyanis a dunaparti hotel 
portásánál egy Kaiser Károly nevű magán
tisztviselő, aki a szóbanforgó időben a Mária 
Va/éria-utcában haladt és bejelentette, hogy 

közvetlenül a hotel bejáratánál egy 
nyakkendőtűt talált.

amelyet minden valószínűség szerint az 
egyik onnan kisiető vendég veszített el. A 
szállóban nagy ölömmel fogadták a becsü
letes megtaláló jelentkezését, azonnal Ilo
náid Colman elé vezették, aki gavalléros 
módon

500 pengő jutalommal honorálta
Kaiser Károly cselekedetét

•
követtek el. Nag,y Miklós 22 éves, Antal Imre 
30 és Schwyrzkopf László 28 éves pincérek 
régi jó barátok, már huzamosabb ideje 
állás nélkül voltak s ezért pár héttel ezelőtt 
elhatározták, hogy valami módon pénzhez 
fognak jutni.

Kirnkatfoszlogalósra szövetkeztek 
és megbeszélték egymás közt, kinek mi lesz 
a szerepe. Nagy Miklós nvitolfu fel a ki
rakatokat. Nagy Antal n kirakatban lévő 
értékesebb tárgyakat vette magához, mig 
Schivarzkopf vigyázott, nehogy valaki meg 
zavarja társait munkájukban.

Heteken keresztül sikerrel működött a 
kirakatfosztogaló banda. Főleg a sötét ulcá 
kát keresték fel.
‘egymásután fosztogatták a divatáru- I

MILLIÓK KEDVCNCC A
rádió

kereskedések, drogériák, textilüzletek 
kirakatait és vendéglőkben lopkodtak.

Minden egyes jól sikerült éjszakai kirándu
lás után nagy mulatságot rendeztek és ilyen
kor nem kis vendéglőkbe mentek, hanem

az előkelőbb éttermeket keresték fel.
Pár nappal ezelőtt az Andrássy-uti Wagner- 
féle étterembe térlek be és a bejárat köze
lében foglaltak helyet. Szemük megakadt 
egy vaskazettán, amelyből előzőleg a főpin
cér több tiz- és huszpengőst vett ki. Bámu
latos ügyességgel,

valósággal a személyzet és a vendégek 
szemeláttára lopták cl a vaskazettát 

és a főpincér csak akkor jött rá a lopásra, 
amikor a három ember már régen elhagyta 
a helyiséget.

A vaskazettában 110 pengő, 250 pengőről 
szóló takarékbetéli könyv, azonkívül egy 
ezüstóra volt. Ez a „bravúros" lopásuk 
okozta azonban tulajdonképpen gyors lelep
lezésüket, A föpincér ugyanis pontos leírást

Egy Mtesztentűs llu jítek kOzhen 
asmverta eeggem húgai

Debrecen, november 2.
(A Hétfői Napló tudósítója jelenti.) Tra

gikus szerencsétlenség híre érkezett vasár
nap Berettyóújfaluból Debrecenbe. Huttyray 
Sándor, a Hangya-szövetkezet bérét lyó- 
ujfalusi fiókja tisztviselőjének házában tör
tént a tragikus szerencsétlenség, amelynek

a tisztviselő négyesztendős kisleánya 
esett halálos áldozatul.

Huttyray Sándor gyermekei: a hateszten
dős Sándor és a négyéves Eugénia a ház 
udvarán játszadoztak. Játék közben a kis
fiú az udvar sarkában egy fejszét talált. Ma
gához vette a fejszét és azzal játszott to
vább. Kis húga elunta már a játékot, de a 
fiú azt akarta, hogy a nővére tovább ját

Huberman pesti fionoráriumából 
előre megvette félévre szóló összes 

vasúti jegyeit
A vendégszeteplö művészeit nagy bevdsdrldsotiat végezned 

telléptidiiaifiból
A nyáron kiadott deviza és valutakiviteli I 

tilalom alaposan megijesztette a budapesti' 
hangversenyrendezőket, hiszen a világjáró 
külföldi művészek itteni hangversenyei már 
legnagyobb részben le voltak kötve, még 
pedig — dollárban teljesítendő honoráriu
mok ellenében. Megindult tehát a hangver
senyrendezők és a művészek között a leve
lezés, amelynek eredményeképpen minden 
művész hajlandó volt felíéptidiját pengőben 
is elfogadni, még azzal a megkötöttséggel is, 
hogy a kapott pengőket uz országból ki 
nem viheti.

Marghcrita Salai, aki három estén az 
Operaházban lépett fel, nem túlságosan ma
gas honoráriumát tényleg

elvásárolta Budapesten.
Ugyanezt csinálja a jelenleg Pesten tartóz
kodó népszerű olasz koloraturénckesnő, 
Anna Mária Guglielmetli, nki az egyik duna
parti szállóban bérel drága appartementet, 

már az ötödik ruháját rendeli meg 
a belvárosi szalonokban s szorgalmas láto
gatója — és ami a mai pangó üzleti viszo
nyok közölt még többet jelent:

vásárlója — az előkelő ékszerészüzíc- 

diktálunk konstrukcióban és kivitelben az 5 lámpás 7050-es 
és a 2 lámpás 7029-es Orion hangszóróé rádiókkal

adott róluk a detektiveknek és ezen az ala« 
pon csakhamar

sikerült Nagy Miklóst elfogni.
Eleinte tagadta, hogy bármilyen köze is 
lenne a lopáshoz, később azonban beval
lotta, hogy két társával, Antal Imrével és 
Schivarzkopf Lászlóval együtt ők lopták el 
a föpincér vaskazettáját és beismerte azt is, 
hogy az utóbbi időben több kirakatfoszto* 
gatást követtek el. Nagy Miklós barátai cí
mét is közölte a rendőrséggel és azokat is 
sikerült elfogni.

Kihallgatásuk során kiderült, hogy a lo
pásoknál

a bosszúállón Is vezette őket.
Nagy előszeretettel keresték fel azokat az 
üzleteket, ahol régebben alkalmazásban ál
lottak és igyekeztek a kezükügyébe kerülő 
értékesebb tárgyakat ellopni.

A pincérekből lett kirakatfosztogatókat le
tartóztatásuk után vasárnap délután át- 
kisérték az ügyészség fogházába.

szók vele s amikor a kislány be akart futni 
a házba, a hatesztendős Huttyray Sándor 
utánaszaladt és fejbesujtotta a fejszével nő
vérét.

A szerencsétlen kislányt halántékán 
érte a fejszecsapás és néhány pere 

múlva klszenvedett.
A hatesztendős gyerek bement a házba s 

ijedten, megszeppenve fordult szüleihez, 
azzal, hogy kis buga nem akart tovább ját
szani s lefeküdt a kőre.

A szülők kimentek az udvarra és ott 
találták holtan leánykájukat.

1 A halálos gyermektragédia mély részvétet 
keltett Berettyóújfalun s Debrecenben is, 
ahol több rokona lakik a családnak.

teknek.
Mindezeken is túltett azonban Huberman 

Bronislav, aki, ugylátszik, praktikus em
bernek is van olyan kitűnő, mint művész
nek. Nem rendelt ruhákat, nem vásárolt 
ékszereket, hanem elment a Menetjegyiro
dába és

megvásárolta félévre előre egész Euró
pára az összes vasúti jegyeit.

Huberman nagyszerű ötlete azóta már 
szinte iskolát teremtett, mert éppen a na
pokban váltotta meg egy budapesti hang
versenyrendező a fiatal lengyel hegedű
művész, MUlsteln Nathanicl számára i 
Majestic óceánjáróra az

Amerikába szóló hajójegyet, 
amelyet majd a hangversenyén mint a ho
norárium egy részletét fogja neki átnyúj
tani.

És most beszéljünk még egy idealistáról 
is. Brúnó Waltcr azt irta pesti megbízottjá
nak, hogy nyugodtan adós maradhat neki a 
honoráriummal, majd megfizeti akkor, ha 
a rendkívüli intézkedések megszűnnek é» 
minden visszatér a regi, nyugodt kerék
vágásba. (gregor)

Gyárija: Orion Izzólámpásul
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Kuwa dobta a feleseget Pest- 
epzsűbeien egy dühöngő 

rdszeg lakatos 
nz utoisú pillanatban mantattM imb az asszonyt — 

Három rendőr tokazta mag a brutális tőrjét
kiró hanták as udvarra

és az anyósa ismét az egyik szomszédnál 
lóit menedéket, mig a felesége a fáskamra felé 

cl dühöngő férje

Ne tűröd jön! |^Q VOPIN ,on*ö,ab,etta "«W|
Mefl»»ünlaa MradtRégát, Almatfan»AflAL Kapható mindenütt!

Vasárnap délelőtt Pesterzsébeten a Pattkola 
utca Ő. számú házban hitvcsgyilkoisAgi klsér- 
let történt.

A Faiskola-utca Pesterzsébet egyik legrégibb 
negyede, nhol csupa düledező földszintes há
zikók vannak, egyszerű uiunkúsernberek lak
nak bennük, se villanyvilágítás, se vízvezeték 
nincs a lukasokban. A házuk udvarán kút van 
a a Inkók onnan szerzik a vizet. Ratko Lajos 
87 éves lakntossegéd feleségével és annak édes
anyjával egyszoba-konyhás lakásban lakott 
már hoszabb Ideje. A lakatossegéd az utóbbi 
Időben

ta-

minden keresetét elitta
• így nnplrendon voltak közte és felesége közt 
a veszekedések. Pár nappal ezelőtt is részegen 
mant haza és feleségét súlyosan bántalmazta. 
Az asszony ekkor elhatározta, hogy 

édesanyjával együtt otthagyja a brutális 
embert,

azonban az hosszasan kapacitálta őket, hogy 
Maradjanak továbbra is nála, megváltozik és 
ezentúl keresetét korcsma helvett haza fogja 
vinni.

Ratko azonban nem váltotta be ígéretét. 
Szombaton egész éjszaka ivott és vasárnap 
hajnalban részegen tért haza lakására.

Feleségéi és anyósát kiutasította a lakásból, 
a két nőnek az ágyból kellett felkelnie és hiá
nyos öltözékben nz egyik szomszédlakásba 
mentek át, mert a dühöngő férfi mindkettőjü
ket bántalmazni akarta.

Az Italtól teljesen megzavarodott ember ki
ment a konyhába és ott a fiókból

két konyhakést vett elő
és azzal tért vissza a szobába, hogy a két asz- 
szonyt leszúrja. Azok azonban Idejében észre
vették a gyilkosság! kísérletet.

igyekezett, hogy ott bújjon 
elől.

Ratkó észrevette felesége 
rohant, elfogta az asszonyt,

ölébe kapta és egyenesen 
ladt vele.

\ kutnál megállt és bele akarta dobni felesé
gét. Az asszony természetesen kétségbeesetten 
sikoltozott, sególykiúllásai felverték az alvó 
szomszédokat és többen az udvarra siettek. Iz
galmas pillanatok következtek.

Ratkőné fejjel lefelé lógott a kút szélén 
és csupán minden erejét összeszedve, jobb
lábát a kút széléhez szorítva, tudta fenlartani 
magát. A szomszédok még Idejében levették a 
kút tetejéről, mert ha pár perccel később jöt
tek volna,

menthetetlenül belezuhan a mély vízbe.
As elalélt nőt a mentők térítették magához, 

míg a lakatossegéd bezárkózott lakásába és 
az onnan kihnllatszó zajból arra lehetett kö
vetkeztetni, hogy az összes kezeügyébe kerülő 
tárgyakat összezúzta.

A közeli őrszobárói három randör ment ki 
a helyszínére, akik feltörték a lakást és

esők nagynrhezen tudták leszerelni a rúg- 
dalózó, dühöngő embert.

Összekötözve kisérték a főkapitányságra, 
Kihallgatásának befejezése után Szrubián dr. 
rendőrtanácsos, a sérülési osztály vezetője,

szándékos emberölés kísérlete
elmén előzetes letartóztatásba helyezte Ratko 
Lajost

sz.ándékát, utáua-

a kút felé aza-

retet teremtett Vőrősváron. Egyáltalán non) 
keltett meglepetést, mikor 1930 január 20-án 
Miklós gróf a bécsi törvényszéken csődöt kárt 
maga ellen.

Széchenyi—Gu tmann-per
Ezt már Széchenyi Jenő gróf sem nézhette 

tétlenül. Múlt év április havában 
pert Indított Gutmann báró 

ellen, a birtok szanálásának teljesítésére. A 
per alapját a kettőjük között létrejött megálla
podásra helyezte.

Hatszázezer schiilingre perelte Gutmann bá
rót, de ezt az összeget a per folyamán 500 
ezerre szállította le.

-z év április 15-én tárgyalta a pert a bécsi 
Landcsgericht és Széchenyi gróf követelését 

elutasította.
A gróf fellebbezett. A másodfok megsemmisí
tette az elsőbiróság ítéletét. Széchenyi Jenő ke
resetének jogalap szempontjából helyt adott és 
elutasította az első fokon eljáró bíróságot, hogy 
Összegszerűség tekintetében rendelje cl a bizo
nyítás felvételét.

Az uj tárgyalást október 19-ére tűzte ki a 
Landesgericht, de elhalasztotta. A jövő hét fo
lyamán kerül uj tárgyalásra az ügy, amikor

■ bíróság dönt majd Vörösvár zsanilásá- 
ról

és arról, hogy mekkora ősszeget kell fizetnie 
Gutmann bárónak.

Ezzel azonban nincs kimerítve ai ügy min
den érdekessége.

Időközben hire terjedt annak, hogy Miklós 
gróf és felesége — válnak. A fiatal pár 1930 
június 14-ike óta 

különváltan ét
Gróf Széchenyl-Erdődy Miklós cseh megszállott 
területen tartózkodik nővérénél, mig felesége 
1930 januárjában született kislányukkal Páris
ban telepedett le.

Széchenyi—Gutmann-válás ?
Ezideig azonban egyik fél sem adott be váló* 

keresetet és a beavatottak szerint csak a per 
kimenetelét várják, hogy ismét összeköltözze- 
nek.

A Széchenyi—Gutmann viszonylatban ezzel 
vége is lenne a históriának. Váratlan érdekes
séget ad azonban egy körülmény, mely mint
egy egyenes folytatása a Széchenyi csödiigynek.

A vörösvári birtok hitelezői
a vörösvári birtokot és kastélyt eladták 
Kubelik Jannak, a világhírű hegedűművész

nek.
Vételár fejében Kubelik abbázlai „Villa Rosa". 
jót, egy gyönyörű kétemeletes nyaralót és 600 
ezer schillinget Ígért. A villát át is adta, 

a készpénzt azonban máig sem fizette meg.
Kubelik felesége, Széli Marianne, gyermekeivel 
be is költözött a kastélyba, Kubelik azonban 
egy év óta mindössze kétszer fordult meg —. 
látogatóban — Vörösváron.

Azt mondják,
ők is válnak.

Ez az oka annak, hogy Kubelik nem törődik a 
birtokkal és nem fizet. A hitelezők pedig nem 
tudják, mit kezdjenek az abbáziai villával.

A mostani viszonyok között értékesíteni nem 
lehet és hamarosan nincs is rá remény.

Hamarosan Itt is érdekes fejlemények követ
keznek. Uy Károly.

Tizenötévi fegyházra Ítélték a rabló
gyilkos bácsbokodi kovácsmestert

Válási és anyagi bonyodalmak 
a Széchenyí-Kubelík-kastély körül

Báró Gutmann Artúr félmilliós pőre Éva bárónő apósa, Gróf Széchenyi 
jenő ellen — Kubelik Jen, a vörösvári kastély ura válik a feleségétől

Érdekes per ügyében dönt a napokban a bécsi 
Landesgcricht. A pereskedő felek

gróf Széchenyi Jenő és 
Arthur, 

akik a családjukban történt 
következméjiyeiként kerültek 
a bíróság előtt.

báró Gutmann

esküvő különös 
egymással szembe

Miről beszél ma
Budapest?

TRADER
HORN
óriási sikeréről, bravúros lát

nivalóiról, páratlan 
szenzációról.

Rendezte: W. S. von Dkye.

A főszerepekben: Edwlna 
Bont ti, Harry larey, 
Duncan Kenaldo.
Metró—Gold wyn - Mayer-film.

Az ügy előzményei visszanyúlnak az utolsó 
nagyváradi mngyar püspöknek, gróf Széchenyi 
Miklósnak haláláig. A testvér Jenő gróf, aki 
családjával a vasmegyei Szentlőrincen lakott, 
ekkor költözött át Szombathely közelébe, Se
nyéiért. Rövidesen ujab|) családi gyász követ
kezett, ami tulajdonképpen megindítója volt az 
eseményeknek. Meghalt Erdődy Lajos gróf, a 
család rokona. Több végrendelet maradi utána 
s ezek között a legutóljára készitett érvényes 
végrendelet

Széchenyi Jenő gróf flát nevezte meg, mint 
a vagyona Általános örökösét.

A tekintélyes örökség még tekintélyesebb ter
heket rótt a családra. Erdődy grófról már ha
lála előtt olyan hírek kerültek forgalomba, 
melyek anyagi helyzetit komolynak mondot
ták. Ezek most beigazolódtak. Az örökség a Vas- 
vörösvárl, akkor már burgenlandi 3000 holdas 
birtok volt és a híres vörösvári kastély.

A családnak
hat milliárd koronába —• hatszázezer
schilllngbe — került a hagyatéki és egyéb 

terhek lerovása,
de a birtok igy is tekintélyes teherrel ment át 
uj tulajdonosa kezébe. A fiatal gróf ezután fel
vette a gróf Széchenyi-Erdödy egyesilett nevet 
éz beleült a birtokba, megkísérelve annak 
rendbehozatalát.

Széchenyi—Gutmann-nász
Nőm sokkal később megnősült Miklós gróf. 

A dúsgazdag báró Gutmann Arthurnnk egyet
len leányát, Évát vette el feleségül. Azok köré
ben, akik figyelemmel kisérték a vörösvári bir
tok ügyét, az volt a meggyőződés, hogy

■ házassággal eliminálódtak az anyagi ne
hézségek 1*.

Gutmann báró tájékozva volt az ügyek állá
sáról. Tudta, hogy a birtokban egyik budapesti 
bank erősen érdekelt fél. Nyílt Htok volt az is, 
hogy Miklós gróf apja 720 ezer pengőnek kész
pénzben való lefizetésével váltotta meg a bir
tokon levő teher egy részére fennálló kezessé
gét. Ugyanekkor Miklós gróf mintegy 1700 
hold feiparcellűzásával szerzett pénzzel teljesí
tett a fennálló terhekre 600 ezer schillinges fi
zetést. Az após — Gutmann báró — ekkor azt 
az ajánlatot tette az apának, hogy

amennyiben lemond a 270 ezer pengő kö
veteléséről, ugy ő hajlandó szanálni a bir

tokot, a Antal pár kedvéért.
Széchenyi Jenő gróf elfogadta nz ajánlatot és 

okirattal lemondott követeléséről.
A szanálásból nem lett semmi. Közbejött a 

gazdasági dekonjunktúra is, ami nehéz hely-

Baja, november 21. 
tudósítójától.) A bajai 

_ v_______ —o—r tárgyalta Stupovszky 
János bácsbokodi kovácsmester rablógyil
kossági bűnügyét. Stupovszky szeptember
29-én betört Vlasics Menyhért bácsborsódi, 
tanyájára s ott a baromfiólban két hízott 
kacsát lopott Mikor azonban zsákmányával 
távozni akart, riadtan zajt csaptak a csir
kék. Ezt észrevette a 68 éves gazda, aki bo
tot vett magához és kisietett a tyúkólhoz, 
Stupovszky erre kést rántott elő s kétszer 
szivén, majd mellbeszurta Vlasicsot, aki 
nyomban eszméletlenül esett össze, Stu
povszky pedig tovább állt a zsákmányával.

A gazdát később az udvaron holtan ta
lálta meg a felesége. Először azt hitték, hogy’ 
szivszélhiidés ölte meg. Csak később tudták 
meg, amikor levetkőztették, hogy gyilkos 
merényletet követtek el ellene. A csendÓr- 
ség azonnal megindította a nyomozást és 
ennek során megkérte a bácsborsódi és

(A Hétfőt Naptó 
törvényszék tegnap

bácsbokodi iskolák tanítóit, hogy a kis ta
nulókat hallgassák ki, mikor ettek otthon 
kacsa- vagy baromfihúst.

Az egyik kisfiú
eldlcsekedctt, hogy ők két nap óla 

kacsahúst esznek, 
pedig nem is volt kacsájuk. Ez alapon a 
gyanú Stupovszky János rovottmultu ko
vácsmesterre terelődött, aki tyúklopásért 
már büntetve is volt. Stupovszky nagyiéba 
ember, akinek a lábnyoma csodálatosan 
megegyezett a talált lábnyommal. A valla
tás során Stupovszky

beismerte, hogy fi követte el a betörést 
és a gyilkosságot,

sőt beismerte, hogy hazamenet még egy he
lyen betört.

A biróság pénteken tárgyalta az ügyet és 
tegnap hozta meg ítéletét, mellyel tizenöt 
évi (egyházra ítélte rablógyilkosság miatt a 
veszedelmes kacsatolvajt.

Fantasztikus áron árverezték el 
Flaubert hátrahagyott kéziratait 

és értékeit
Sacha Guitry vásárolta meg a legtöbb tárgyat

prolongálva I

MM MIIS-MEIRO
nunsztitBáz Fiimmt ív.uS’í'kií

Pária, november 22.
(A Hétfőt Napló tudósítójától.) Flaubert ha

gyatéka került ma a Hotel Drouet-ben aukcióra 
dlndazon kéziratok, levelek, feljegyzések, sze
mélyes tárgyak, melyek eddig a nagy iró 
unokahugának birtokában voltak, most annak 
halálával nyilvános eladásra kerültek. A közön
ség, mely ez alkalomra zsúfolásig megtöltötte 
ezt a termet, az eredmény, amelyet a vásár 
anyagiakban is jelentett, bizonysága annak, 
hogy vannak még az Irodalomnak rajongói. 
Természetesen olt voltak a „hivatásosak", a 
nagy könyvszakértők és antikváriusok. De a 
műtárgyakkal és a könyvekkel való szoros kö
zelség mintha közvetitena valamit a szépség és 
a szellem kisugárzó varázsából. Ezek a több
nyire szakállas, öreg urak szinte áhltatos sze
retettel lapoznak egy-egy kéziratot, melyet 
Flaubert irt tele a maga apróbetüs, ferdén fel
fut. soraival. Nngyon pedáns rendben, rengeteg 
munkával készültek el Flaubert Írásai. Most itt 
fekszenek szines papirboritékban, laza lapokra 
Írva.

Az „Education Sentlmentale" (Érzelmes ne
velés), mint ismeretes, két példányban Íródott. 
A 2000 oldalas kézirat, a második és végleges 
szöveg. Ezt a relikviát, az 6000 frank kikiáltási 
árból kiindulva,

83.000 frankért vette meg Sacha Guitry, 
a nagy francia színész, aki muzeális értékű 
gyűjteményeit ezen az aukción is szép számrhal 

Óriási Árzuhanás a henvArfrontaní
A súlyos gazdasági viszonyok arra indítottak, hogy 
a sütemény és kenyér árát lényegesen leszállítsam.

A mai naptól kszdödölag a péksütemény ára drbonként 4 flll.
A félbarna* és rosskanyér ára kilónként 99

gyarapította.
Sacha Guitry ezen a nagyon is „párisi 

atmoszférája" aukciónak egy külön látványos- 
1 sága. Imponáló magasságban, szabályos, szép 

arca egyik felére húzza barna veluros kalapját 
' és kissé teátrálls mozdulattal figyeli az aukció 

menetét. Fekete lavalliére-nyakkendőt visel, 
fekete öltöny vnn rajta és lakkcipő. Kezén két 
érdekes, nagykövü gyűrű. Most hamarosan Jön 
hozzájuk még egy. Sacha Guitry

4000 frankért megveszi Flaubert gyűrűjét, 
egy aranyba foglalt kaméát (melynek közepén 
egy nagy repedés van). De több Flaubert-emlék 
került Sacha Guitryhez. így Voltaire „Színház- 
hoz való kommentárok'* kézirata 1000 frankért, 
hogy a kisebb: 8—900 frankos levelekről külön 
ne is szóljunk. Az ő birtokába került Flaubert 
ezüstből való, empire formájú csészéje 4000 
frankért (melynek forgalmi értéke talán 500 
frankot alig ér) és melyből talán Guitry más
nap már a reggeli csokoládéját issza . . . Flau
bert tiniatarlójál (egy XVI. századbeli padosai 
munka, bronzból), melyhez hasonlót 1000 fran
kért könnyen lehet kapni és amely az irodalmi 
dicsfény ázsiójában

elérte ■ 20.000 frankot,
szintén a híres francia színész vette meg.

Flaubert többi kéziratai, levelei, jegyzetel 
•mind vevőre találtak. Az általános vélemény 
szerint, „ha nem lenne krízis, ugy háromszoros 
összeget értek volna el" az aukción.

Perzsaszönveg 
anllkbutor

műtárgyak
alkalmi vételekből

HTIK0RT.T
(IG. NTERNBERG Z. J.)
Dob. és KazInez-nfcAk sarkán. lel.t 4OM8 őr 428-T>9
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Ml kossíg az urassal inason 
barati vacsoraia után

RonyhaHfissei leszúrta bemenet agy uras&gi inas
’Á györmegyei Mrcstr községben szomba

ton este gyilkosság történt. Jagodic, István 
25 éves és Sípost József 21 esztendős ura
sági alkalmazottak régi jó barátok, egvilll 
vacsoráztak, majd utána borozgattak. Köz
ben valami csekélységből kifolyóan 

összeszólalkoztak,
és szenvedélyes vita fejlődött közöttük. A 
vitatkozásból később verekedés lett. Ezután 
mind a kettőn hazasiettek lakásaikra.

Jagodics éppen le akart feküdni, mikor 
kopogtak az ajtón és nem kis meglepetésére 
Siposs jelent meg nála. Siposs kihívta az 
udvarra, hogy valami fontos dolgot akar

vele megbeszélni. Az urasági inas ezután 
konyhakést rántott elő kabátja alól

és azzal barátjára támadt. Jagodicsit várat
lanul találta a támadás, nem is igen tudott 
védekezni Sípossal szemben, aki a konyha
késsel

keresztülszurta a nyakszirtjét.
A kés mélyen behatolt a szerencsétlen em
ber ütőerébe és a szúrás azonnali halálát 
okozta. A gyilkos urasági alkalmazottat

a csendőrség elfogta
és a győri kir. ügyészség fogházába szállí
totta.

Közös sírba temették Fodor Lajost 
feleségét és anyósát

Színészek és színésznők álltak sorfalat a Pesti Kabaré 
tragikus sorsú igazgatójának koporsójánál

( Megható gyászpompával, többszáz főnyi 
gyászolóközönség részvételével vasárnap 
délelőtt temették el a Csanády-utcai hármas 
öngyilkosság áldozatait a rákoskeresztúri te
metőben.

A feketével bevont szertartásteremben sá- 
padtfényü gyertyák között

három koporsó
feküdt a ravatalon, fekete lepellel leboritva. 

Férj, feleség és anyós.
A ravatal lábánál koszorúk. Az egyiket a 

Hitelbank küldte, a másikat az árván ma
radt Fodor Pál osztálytársai hozták. Fodor 
Pál ugyanis hetedik gimnázista s a VII. ke
rület Szent István reálgimnázium tanulója. 
Teljesen egyedül, rokon nélkül maradt. 
Egyedül ült és zokogott szülei koporsói mel
lett. A ravatal két oldalán

a Pesti Kabaré színészei és színésznői 
állottak.

Búcsúzni jöttek az igazgatótól, aki már nem 
lesz ott a premieren.

Könnyes volt mindenki szeme, mikor He
vesi Ferenc főrabbi megható búcsúztatója 
után a három koporsót szomorú menetben 
kivitték a sirhoz. A simái Boros Elemér 
megható szavakkal búcsúzott el barátjától, 
Fodor Lajostól. Azután leeresztették a ko
porsót a közös, hármas sírba.

A sírásók leszúrták a fejfát, amelyre rá- 
irták:

Fodor Lajos. Fodor Lajosné és özvegy 
Friedrich Ferencné nevét.

A frissen hantolt sir egy család tragédiá
ját hirdeti a temető nagy csendességében.

Három vérátömlesztést végeztek 
huszonnégy óra alatt egy fiatal 

ügyvéden
Szegő Samu főportás saját vérének felajánlásával 

bravúros módon megmentette a nagybeteg ügyvéd életét

tízezer pengőre biztosítva volt 
és a pénzt.kérte. Mielőtt azonban fölvehette 
volna a pénzt, a nyomozás eredményre ve
zetett, a önbetörést leleplezték.

Aranyossy Bélát a honvédhatóságok, ci
vil társát pedig a rendőrség letartóztatta és 
mindketten vizsgálati fogságba kerültek.

Aranyossy Béla a Margit-köruti fogház
ban

beismerő vallomást tett.
Védői: Uhlmann Lajos dr. és Mück Guídó 

dr., később beadványt intéztek a honvéd
törvényszékhez, amelyben hangoztatták, 
hogy Aranyossy hosszú harctéri szolgálata 
alatt szervezetéi, tönkretette, idegei annyira 
leromlottak és annyira kimerült, hogy be- 
számithatatlannak kell tekinteni és ha el
követte az önbetörést,

Idegen befolyás alatt, beszámíthatatlan 
állapotban vett részt az egész históriá

ban.
Ezeknek a hangoztatásával kérték a vé

dők, hogy rendeljék el Aranyossy Béla 
elmeállapotának megfigyelését.

A kérelem alapján orvosi bizottság vizs
gálta meg a fogházban Aranyossy Bélát és 
a fogházbeli szemle eredménye alapján 
helyt adtak a védelem kérésének:

Aranyossy Bélát tegnap a Marglt-kÖrutl 
fogházból a honvédkórházba szállítot
ták, ahol megfigyelik egészségi és elme

állapotát.
Az elmeszakértő orvosok nébányhetj 

megfigyelés után terjesztik elő véleményü
ket és ettől a szakértői véleménytől függ 
majd minden további intézkedés.

Sóliom Ferencet a rendőrség szintén le
tartóztatta és a pestvidéki kir. ügyészség

csalás
címén vádat emelt ellene.

Sóliom tagadta, hogy Aranyossy cseleke
deteiben része lett volna és mindvégig ár
tatlanságát hangoztatta.

Debreczcny egyesbiró a pestvidéki tör
vényszéken a jövő hétre,

november 30-ára tűzte ki Sóliom Fe
renc bűnügyének főtárgyalását.

A biztosítási tisztviselőt ezen a tárgyalá
son dr. Sándor László védi.

flehízmmeiiis
meg kell m utat tál A1 ni a vevő erwényéhei

Árak! Minőségek! 
„Nlxe* cérnaharisnya „CG 

vékonysrAln, P 3.ÍW helyett _ _ _ _ P 
Angol harisnya
Selyemharisnya

kitűnő mUaolyemből _ _ „ -

Selyemharisnya
hibátlan, finom műhelyem „ _

Selyemnadrág, csikós
atlasz mOielyombőt........................

Bolyhos selyemnadrág
Nutrelya, ealkos niflaelyemből 

Női mosóbör kesztyű 
fehér éa krém színben ........

Bélelt bőrkesztyű
női kötött, bélelt, csattos ......

Női duplakesztyű
finom gyapjnbéléaae) ...._» 

Szarvasbőr kesztyű 
női, szürke éa barna, la - » » 

Férll bőrkesztyű
gyapjú, bélelt.......................P

Gyermek gyapjú kötött kesztyű
kisebb Mául

Férfi trlkókesztyü
meleg, bélelt..................... .

Női trlkókesztyü
meleg, bélelt _ — — — .

Férfizokni
melog, bolyboa — — » .

Férfizokni
múaoiyemmel Átszőtt »»..»»» P

Férfizokni, nagyon tartós
tiszta cérnából P

Finom klitUttArúk. pulloverek, téli sportharls-
nyAk nngy választékban, a nálam megszokott 
alacsony Arakon. Mindönkinek érdeko ezt az 

alkalmat kihasználni I
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HEILIG
Harlsnyahaz, Kazinczy-u. Á |
Kérem ■ címre Úgy eláll ® t

Drámai jelenetek játszódtak le szomba
ton a Batizfalvy szanatóriumban. Egy fiatal 
pesti ügyvédet szállítottak be súlyos állapot
ban néhány nappal ezelőtt a szanatóriumba 
és az orvosi vizsgálat hamarosan megállapí
totta, hogy az ügyvédnek belső kivérzése 
van.

Sürgős vérátömlesztés! operációra volt 
szükség,

ezért a szanatórium főorvosa — mint ilyen
kor szokás az orvosi gyakorlatban — első
sorban az ügyvéd családjának tagjait hívta 
fel, hajlandók-e rendelkezésre állani a vér
átömlesztésnél, tehát hajlandók-e ehhez a 
súlyos operációhoz vérüket felajánlani.

— Az életét menthetik meg ezzel — mon
dotta a főorvos a család tagjainak, akik 
készségesen

felajánlották vérüket hozzátartozójuk 
megmentésére.

Az első vérátömlesztési műtétet még pénte
ken végrehajtották, a nagybeteg fiatal ügy
véd állapotában azonban nem állott be ja
vulás, Újabb operációra volt szükség.

Autón rohantak a család másik tagjá
hoz, aki szintén készségesen vállalkozott 
és az esti órákban másodszor is meg

operálták a fiatal ügyvédet

Most már nyolc deciliter friss vért ömlesz
tettek át belé, de még mindig élet-halál kö
zött lebegett.

Az orvosok tanácstalanul állottak a beteg 
ágya körül. S az ügyvéd családja kétségbe
esetten zokogott a szanalóriumi szoba előtt.

— Még egy operációval kísérletet kell 
tennünk, csak az segíthet — hangzott az 
orvosi vélemény.

A családtagok között azonban már senki 
sem volt, akinek a vérét az újabb vér
átömlesztésnél felhasználhatták volna. Fel 
kellett adni minden reményt Ekkor

jelentkezett a Therapla Szanatórium 
Szegő Samu nevű 47 éves főportása és 
önként felajánlotta vérét, hogy meg

menthessék az ügyvéd életét.
óriási .izgalom közben szombaton délben 
harmadszor is vérátömlesztési műtétet haj
tottak végre a fiatal ügyvéden és ez a har
madik műtét végre javulást hozott a beteg 
állapotában. Mára már annyira jól érezte 
magát, hogy

orvosai feltétlenül bíznak felépülésében.
Az érdekes orvosi bravúrnak és a szana

tóriumi portás önfeláldozó cselekedetének 
nagy visszhangja van. Akció indult, hogy ■ 
vére árán életet mentő szanatóriumi por
tást legfelsőbb helyen kitüntetésre ajánlják

Autón járt betörőkalandokra 
egy züllött tisztviselő bandája 

Ing-gyárat alapítottak a lopott holmikból 
és nagyban kereskedtek

A főkapitányság detektív jel vasárnapra 
egy vakmerő és nagystílű betörőbanda özei
méiről rántották le a leplet.

Néhány héttel ezelőtt betörők jártak a 
Szcllőzőmüvck Bt. Czobor-utcai irodájában, 
ahonnan Írógépeket és készpénzt vittek el. 
A minap elfogták a Czobor-utcai betörés 
tetteseit, Löunnger Károly rovottmultu be
törőt és két társát. Letartóztatták és az 
ügyészség fogházába kisérték őket. Rövide
sen kiderült azonban, hogy negyedik társuk 
is van,

Majoros Tóth Albert, 38 esztendős elzül- 
lött magántisztviselő.

Majoros Tóthot is elfogták. Kihallgatása 
közben azonban fejét a falba verdeste, úgy
hogy megsebesült és

a rabkórházba kellett szállítani.
Vasárnapra magához tért és a főkapitány
ságra vitték. Ugyancsak a főkapitányságra

hozták a fogházból három társát is.
A vasárnapi kihallgatások során azután 

kiderült, hogy nemcsak a Czobor-u teában 
dolgoztak, de sorra fosztogatták a pestkor-: 
nyéki szövetkezetek is.Lötvinger és Áfajoros, 
akik értenek az autóvezetéshez,

■utót béreltek és autón járták a pest
környéki helyiségeket, 

Csepelt, Pesterzsébetet, Dunaharasztit, he* 
hatoltak a szövetkezetekbe és mindenütt fő* 
ként textilneműket, ingre való anyagól v’t- 
tek el. A betörök valósággal

Inggyárat alapítottak, 
állandóan két varrónőt foglalkoztattak.

A lopott anyagból ingeket gyártottak és 
ezeket a Teleki-téren

tucutszámra árusították.
Majoros Tóth Albertét és három társát most 
tovább vallatják a rendőrségen, hogy ősz* 
szeállitsák pontos bünlajstromukat.

Elmemegfigyelöbe szállították 
Aranyossy Bélát, az önbetöréssel 

vádolt alezredest
A védelem szerint beszámíthatatlan

Aranyossy Béla alezredesnek bűnügyében 
most fordulat következett be. Mint emléke
zetes, a honvédhatóságok rövid idővel ez
előtt letartóztatták Aranyossy Bélát ön
betörés és biztosítási csalás vádja miatt. A 
nyomozás adatni, szerint Aranyossy Béla 
egy civiltiTrsávn! együtt

álbetörést rendezett pomázi villájában.
A villában volt értékes holmikat: szőnyege
ket,, ruhákat a padláson, pincében elrejtet
ték, azután jelentést lettek a csendőrlégen, 
hogy betörök jártak a villában. Aranyossy 
a bejelentés után jelentkezett az Adria Biz
tositó Társaságnál, ahol

lOsss
OLCSÓ ÁRUSHASS
nagymennyiségű rák tárunkról
I. hó 23-tól december 2-lg

Teiinanat ninőség..........  P69-
flimeneii hauai Sarábok P5B-
TeiiKah^ioH BzŐrmegallérral PF2-

Nem alkalmi áruk, hanem évtize
dek óta bevált kitűnő minőségek

Minden darab feltétlenül többet ér, mint 
a jelenlegi ára 

nemzeti nuhaház
Budapest. Rákóczi-ut 7. (Pannonia-száiló me lett)
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Rádión aarazik ruikoi Antalt, 
a cseHKcsalúk negyedik társát 

Bsionsnait tetteik magukat az eiíufion csatolt. akiket ré- 
OSMil, húszezer pengős esek Mhemisitassei is gyanúsítanak

A főkapitányságon vasárnap részletesen 
kihallgatták a postatakart kpénztári csekk
csalás három clfogqtt tettesét: Jurisztovszky 
Ödön és Schmnll Fülöp képügynököket, 
valamint Csipát József volt postatakarék
pénztár! altisztet, mig szökésben levő

negyedik társukat, Tlllhof Antal posta- 
» takarékpénztári uyomdáazt rádión kö- 

rözlk.
Az elfogott esekkcsalók kihallgatásuk so

rán zavarosan viselkedtek, ugylátszik 
bolondnak akarják tettetni magukat, 

de a rendőrség nagyjából már tisztázta a 
meghiiisult csckkcMilás részleteit.

Jurisztovszky, nki tulajdonképpen taní
tói oklevéllel rendelkezik, társával, a bün
tetett előéletű Sri moll Fülöppel együtt mog- 

' Ismerkedett Csipállal és Tilhoffal. .Megtud
ták egy vállalni nevét, amulynek a csekk- 
Számláján nagyobb összeg volt. Hamisított 
csekket szereztek, 25.C00 pengőre kiállítot
ták és benyújtották a postatakarékpénztár
nál. A csekkről

50-os pénztári számot kaptak.
-■ ezt áladták fíi Emkc-kúvéhúz elölt álló Ko

tor József hordárnak, azzal, hogy vegye fel 
a pénzt, délután majd érte jönnek. A posta* 
takarékpénztárnál azonban rájöttek, hogy 
csekk hamis és

dclektlveket kértek,

i..

Letartóztatták a Rókus-kórházban 
Kemhold Istvánt, a leánygyilkos 

gödöllői fegyencet
A Rókus-kórbáz sebészeti osztályán közel 

két hete ápolják lőtt sebbel Kemhold István 
Át éves gödöllői földmivesl, a kiszabadult 
legyeimet, nki

agyonlőtte 12 évei leányát,
azután öngyilkosságot kísérelt meg.

Kemhold Istvánt, amikor az állapota 
jobbra fordult, a rendőrség kihallgatta. De
tektív ment a kórházba, aki előtt
■ 1 ..........HU............................. ....... ...................... I II

A ftlinifiai panama ax ítélőtábla előtt
■ csiitörtöfiön tárgyalfa a Tábla a fitinifiai szállítási visszaélésen 

fölmentő ítélete ellen bejelentett fellebbezésedet
* Az Ítélőtábla Gadó-tanácsa csütörtökön kezdi 
tárgyalni Szabó Béla dr. volt egyetemi gazda- 
•ági hivatni! Igazgató és társai bűnügyét. Négy 
évvel ezelőtt Indult meg a vizsgálat, amelynek 
■órán egész sereg klinikai és miniszteri tiszt
viselőt tartóztattak le. de az ügyészség fog há
tába került több szállító is, akik húst, tűzifát 
és szenet szállítottak a klinikák és az egyetemek 
részére

Hosszabb fogság után szabadlábra kerültek 
a letartóztatottak. az ügyészség azonban mind- 
annyluk ellen vádat emelt megvesztegetve, hűt
len kezelés, hivatali visszaélés és más cselekmé
nyek miatt.

A büntetőtön énv.szék belekig tartó főtárgya
lásán részletesen lefolytatták a bizonyítást a 
klinikák részére történt husszállitásokkal kap
csolatosan, megvizsgálták a különböző bányák-

Ujabb fordulat Lederer Róbert egy
millió pengős végrendeleti ügyében 
A vád tanács Kiéin Elek volt fővárosi bizottsági tag felesége, 

öccse és sógora után vád alá helyezte anyósát Is
Kél év óta folyik már a pereskedés Lede

rer Hűbérinek, a dúsgazdag földbirtokosnak 
közel egymillió pengős hagyatéka körül. 
Ládcrer Hóbort földbirtokos a Royal szálló 
egyik főrészvényese 1928 julius 28-án halt 
meg.

Megállapították akkor, hogy az idős ur 
nem hagyott hátra végrendeletet és igy a ha
talmas vagyon körül bonyodalmas tárgyalá
sok indultak meg. Lederer Róbert nőtlen 
ember solt. Fivérének, néhai Lederer Gusz
távnak két fogadott gyermeke volt, Léderer 
Ede gépészmérnök és Kiéin Elek fővárosi 
bizottsági tagnak n felesége, Lederer Anna. 
Az elhunyt másik testvérének, néhai I.ede- 
rer C'.ementina férjezett Pillitz fajosnak hat 
gyermeke, Pillit: Jcnny, férjezett Kratisz 
Zsigmondnó, Pillitz Vilma, Baumberger An-

csaH sauiios arai Kapni i 
Ltfole őóó 4» /cp/negó'zAafűóó oe«M *é< 
Zongorát fi a'fdrmndL vásároljon !
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Csipát József, 
volna a csekk 

már szerepelt a

akik azután lesbeálllak az Emke-kávéhár- 
nál és várakoztak a hordár megbízóira. Ju- 
risztovszky és Schmoll délután jelentkeztek 
is. A detektívek ekkor elfogták őket. Beval
lották, kik a társaik, mire

Csipát Józsefet Is elfogták pécell laká
sán,

Tillhoff Antalt azonban hiába keresték 
Budapesten és Máriabesnyőn, eddig még 
nem sikerült megtalálni.

Kiderült különben, hogy 
aki tagadjn, hogy résztvetl 
csalási kísérletben, egyszer i 
rendőrség előtt. Nemrégiben

egy olajvállalat kárára húszezer pengős 
csekkcsalás történt

és akkor Csipát Józsefet, mint gyanúsítottat 
előállították n rendőrségre. Később azonban 
elbocsátották, mert nem volt ellene megfe
lelő bizonyíték, de az állását elvesztette.

Most azután
újra nyomozást indítottak a régebbi 
húszezer pengős csekkcsalás Ügyében is,

mert tisztázni akarják, nem volt-e közük 
ezeknek nz embereknek ehhez a régebbi 
bűnügyhöz.

Kutatják azt Is,
van-e még bűntársuk

Tillhoff Antalon kivül.

A gyilkos apa részletes vallomást tett.
A vallomásáról készült jegyzőkönyv a fő

kapitányságra került, de mivel a gyilkosság 
Gödöllőn történt, az ügy iratait áttették a 
pestvidéki királyi ügyészségre. Az ügyészség 
utasitására

Kemhold Istvánt most a Rókus-kór- 
hárban letartóztatták

és amint az állapota megengedi, átszállítják 
a rabkórházba.

hói történi szénszállítások ügyéi és száznál 
több tanút hallgattak ki A hosszú főtárgyalás 
eredménye az lett, hogy a törvényszék dr. 
Szabó Bélát és társait

felmentette az összes vádak alól, 
mivel bűnösségüket nem látta bcigazoltnak. Az 
ügy több előkelő pozíciót betöltő szereplője el
len már az eljárás során megszüntették az el
járást.

A felmentő ítélet annak idején nagy feltű
nést keltett, a parlamentben ismételten szóba 
is került és a kir. ügyész az ítélet ellen 

fellebbezést jelenteit be.
A fellebbezéseket csütörtökön bírálja el az 
Ítélőtábla Gadó-tanácsa és természetesen a táb
lai tárgyaláson részletesen ismertetni fogják a 
törvényszéki tárgyalás egész anyagát.

dómé, Pillitz Imre, Pillitz Ottó, Pillitz Ernő 
és Pillitz Nándor van.

A két l.ederer-gyermek a vagyont meg 
akarta szerezni magának. Pillitzék azonban 
azzal érveltek, hogy mivel végrendelet nincs

a fogadott gyermekek e.sak egyeneságon

I
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BriUlhet—k.
oldalágon nem, tehít n egíw htgy.ték PU- 
lltzéket illeti meg. Amikor Kiéin Eiekék Út
iak, hogy Pillilzékkel nem tudnak meg
egyezni, bejelentették, hogy Lederer Rábírt 
hat héttel a halála etilt udbtll vtgrendete- 
tet lett előttük, amelyben minden vagyonit, 
Igy puszlatenyöi birtokéi is a Pesti izt. hl- 
községre hagyta.

A szóbeli végrendeletet a hagyatéki per
ben Kiéin Elek, Kiéin Elekné, Léderer Ede 
és Kiéin Elek öccse, Kiéin Andor eskü alatti 
vallomásukban is megerősítették,

A hagyatéki pert akkor felfüggesztenék, 
mert valótlannak mondották a hitközségre 
töirtént végrendelkezést és bűnvádi feljelen
tést tettek hamis tanuzás miatt Kleinék ellen. 
Az ügyészség hamis tanórás miatt vádat is 
emelt Kiéin Elek, Kiéin Elekné, Lédorer 
Ede és Kiéin Andor ellen. A vádtanács el
utasította a vádiratot és megszüntette az el
járást, az ítélőtábla azonban ezt 
megváltoztatta és

Kiéin Elekéket jogerősen vád 
lyezte.

Hónapokkal ezelőtt főtárgyalásra

a döntést

alá he-

Hónapokkal ezelőtt fötárgyalásra is kitűzte 
már a Töreky-lanács a bűnügyet, amikor 
váratlan fordulat történt. Jelentkezett ugyan
is Kiéin Eleknének és Lederer Ede édesany
jának, özv. Lederer Lipótnénak két elbocsá
tott alkalmazottja, akik bejelentették, hogy 
ők egy alkalommal Bárdosné felkérésére

Titokzatos női holttest a duna- 
parti füzesekben 

Fűzfavesszőkkel kötözték a fagyökerekhez a halottat
Szekszárd, nov. 22.

Gerjen község határában a Dunaparton 
titokzatos halottra akadtak vasárnap. A du- 
naparti füzesek között

egy negyvenöt—ötven éven nő holttes
tére bukkantak

a parti lakosok.

Pécsi Blanka lett Reinhardt 
rendező-stúdiójának vezetőbe 

A magyar primadonna rendezi a Reinhardt-szinház 
legközelebbi újdonságát is

kva- 
nem

a

A pesti színházak szinlapjairól egy-két 
esztendő óta lekerült Pécsi Blanka neve és 
a kitűnő drámai színésznő, akinek figurája 
és elsőrangú színésznői képességei köré nem 
is olyan régen még színházak egész reper
toárjukat alapították, csak néha-néha egy- 
egy vendégszereplése kapcsán állt ki a pesti 
publikum elé, mint ahogy egyszer egy esz
tendőben a tradicionális Ady-esten is meg- 
' el ént, hogy néhány verssel adózzon a nagy 
cftltő emlékének.

Pécsi Blanka
a bécsi és berlini Relnhardt-szlnházak 

sztárja lett,
német közönség primadonnája, aki a kül

földi lapok hasábos kritikái szerint, odakint 
igen komoly, jelentős sikereket, számottevő 
művészi eredményeket ért el. Reinhardt fel
ismerte a kitűnő színésznő különleges 
litásait, amelyek ugylátszik idehaza 
találtak százszázalékos kihasználásra.

Azok a plakátok azonban, amelyek 
hány nappal ezelőtt a bécsi utcákon 
jelentek — <„.* _ ‘
Pécsi Blankát, aki a közeljövőben

mint a Relnhardt-szlnházak rendezője 
arrivál külföldön.

Reinhardt, amellett, hogy a legmeglepőbb 
és a legkomolyabb művészi eredményeket 
jelentő színházi előadásokat produkálja, 
Európában, tudvalevőleg stúdiót állított fel, 
nhol sziniiskolát soha nem járt, de szerinte 
abszolút tehetséges fiatalok kaphatnak út
levelet a „világot jelentő deszkák" meghó
dítására. Mint ahogy Reinhardt minden ak
ciója, — ez a kísérlet is remek eredmény
nyel Végződött, a Refnhardf-studió elvég
zése ma már komoly rang a kulisszák vilá
gában — ékes példa volt erre az a néhány 
előadás, amelynek során a közelmúltban e 
Rclnhardt-studiá fialni szinésztagjai vendég-

né- 
____  . ,............. meg- 
egészen uj oldalról mutatják bo 
át, aki a közeljövőben

szögyen Tiiwr BanKBi e'

|vi kamat éa méltáayo* kezelési költségek melleit 

leszámítolja 
kereskedelmi régek, iparotok. vAllalkusók 

üzleti váltóját 
Kereakedelmt ceeatlAk, nvlll riátnlaki.vc'eléaek 

leMánV <dAra

Üzletfeloszlatáa miatt

olcsű Ékszer 
árusítási

drb. márkás aranyóra .. 62 P-től 
drb. női arany karóra 10 p-től 
drb. arany ajándéktárgy « P-től 
drb. ezüst szelence......... IS P-től
Ilyen még nem volt!

irwvmpv iiuiupi in i intf 
egy valótlan turtalmv nyilatkozatot Írtak 
alá. Ebben a nyilatkozatban elismerték, 
hogy hallották, amikor Lederer Róbert egész 
vagyonát Pillitzék kitagolásával a Léderer- 
gyerekekre hagyta.

A bejelentések alapján az ügyészség visz- 
szakérte Kiéin Elekék ügyének összes iratait 
a törvényszéktől és uj vizsgálatot folytattak 
le. A vizsgálat alapján a kir. ügyészség 
Kiéin Elek anyósa,

özv. Bárdos Llpótné ellen magánokirat
hamisítás elmén vádat emelt.

A bejelentett kifogásokat most tárgyalta a 
büntető törvényszék vádlanácsa és azt el
utasítva, Bárdos Lipótnét vád alá helyezte.

A holttest fűzfavesszőkkel a parti fagyó- 
kerekhez volt kötözve. A hatósági orvosi 
vizsgálat során megállapították, hogy

a holttest körülbelül három hét óta le
hetett a vízben.

Semmiféle írást nem találtak nála, amiből 
személyazonosságát megállapíthatták volna.

A csendőrség megindította a vizsgálatot.

szereplésük alkalmával nálunk Is bemutat
koztak.

Reinhardt a közelmúltban a >zinéaz-itt> 
dió sikerén felbuzdulva, elhatározta, hogy 

rendező-stúdiót is csinál, 
ahol az ö különleges művészi szempontjait 
sajátíthatják el az uj generáció tagjai, hogy 
azután az európai színpadokon elhelyezke* 
dóst találjanak.

Reinhardt rendező-stúdiója uj évfolyam 
mának megindulásakor nemrégiben a tanári 
kart is kiplakatirozlatta a bécsi utcákon áf 
ennek

a listának élén Pécsi Blanka nevét ta
láljuk.

Pécsi Blanka azonban nemcsak egysaerÖ 
tanára Reinhardt uj stúdiójának, hanem 
nnnak

vezetője Is 
és mint ilyen nemsokára, mint a Reinhardt- 
színházak valóságos rendezője is hitet test 
képességei mellett. Reinhardt drámai szín
házának egyik legközelebbi újdonságát 
ugyanis —- Pécsi Blanka rendezi.

A komoly, megalkuvás nélküli művészi 
munkának elismerése ez a pozíció, amelyet 
Pécsi Blanka most a Reinhardt-siinhásolc 
rendezői karában elfoglal — ennél szebb 
ordót nem tűzhetnek fel Európában színész 
vagy színésznő mellére.

„GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI

ÉS TŐZSDEI KOMPASZ"
!9311932. évi évfolyaménak 
második réssé két kötetben, 

több mint 13uO oldal 
terjedelembon

TartMl a* öseeee budapeatt és yj*
<t*'it 1 mrt, scrrskedelmf. blztoMH, ztb. vál
lalatok le uiabb a r.talt. A már tfözókf i 
megjelent ké'. kötettel egvt’tt - a-ndv a tm- 
dapos i éa >|t|A I péns<dtéze*ek ndafail H; 
•öltő - most míir né<ty ktttefbőí All 
u nagymervhen kibővített koaa- 

plevi kompaaz.

SmSzmmX
Megrendelhet * i a Pesti Tözsd® 
kla •rth’vatali'bán. Bnda-’eet, 
VArositAz.u. 6. Tel.t Aut. sS-6-SS.
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HÍREK
— fisáras, hűvös idő. Vasárnapra erősen 

lehfllt a levegő a, a déli órákban ia alig kél 
fokkal emelkedett a hőmérő higanya a fagy
pont fölé. A Meteorológiai Intézet progno 
Misa: Továbbra ia felhős, száraz, hűvös idő.

— Az Erzsébetváros uj plébánosa. Vasár 
nap Impozáns egyházi ünnepségek kereté
len iktatták be Hauser Ignác apátplébánost 
uj stallumába: az erzsébetvárosi plébániába. 
A Szegényház-téri templomban délelőtt ün
nepi szentmise volt. Délután megjelent az 
erzsébetvárosi plébániatemplomban Serédl 
Jusztinlán hercegprímás és megáldotta a 
Credo férflegyesület uj zászlaját, majd pe
dig felavatta az egyházközség uj székházát 
Az tjj plébános vasárnapi beiktatásával egy 
idejűén zajlott.de az erzsébetvárosi búcsú is 
A Szegényház-téren és a környező utcák 
bán szombaton este már felállították a vásá
rosok sátraikat és egész vasárnap vidám, 
hangos tömeg hullámzott az utcákon. A 
nagy pénztelenség azonban a jókedvnél 
egyebet nem igen hozott.

Uakmaro Siszakai raölótamaflís 
az Arena-uton

Vasárnapra virradó éjszaka vakmerő 
utonállás történt az Aréna-ut és István-ut 
sarkánál. Pár perc leforgása alatt történt az 
utcai támadás, melynek

két sérültje van.
Éjszaka egy óra tájban hazafelé sietett 

Schurach András 24 éves segédmunkás. Mi
kor Aréna-ut és latván-ut kereszteződésé
hez ért, egy rosszul öltözött férfi ugrott 
elébe, pénzt kért tőle, majd

megtámadta és zsebkésével össze
szurkálta.

A súlyosan sebesült ember kiáltozására 
Szabó Zoltán 20 esztendős épitőipariskolai 
növendék sietett Schurach segítségére, a rej
télyes útonálló azonban őt is megtámadta és 

valuml kemény tárggyal fejbeverte.
Mind a két ember percekig feküdt a föl

dön, mire egy arrafelé haladó rendőr talált 
rájuk és értesítette a mentőket, akik

a kunutcai kórházba száilitották őket.

A kórházban javult ax állapotuk. A köz
ponti ügyeletről detektívek mentek ki, akik 
kihallgatták a segédmunkást és a fiatal diá 
kot a történtekre vonatkozóan.

Mindketten egybehangzóan adták elő, 
hogy agy ismeretlen férfi támadta meg őket, 
akiről hoszáuetőleges tzemélyleirást is ad
tak. 

—- Ernszt Sándor Győrben. Győrből jelen
tik: Ernszt Sándor népjóléti miniszter, Győr 
országgyűlési képviselőle vasárnap a győri 
városházán fogadta választóinak és a jóté
konysági egyesületeknek küldöttségeit Utána 
Szentes Ferenc dr. polgármester társaságé 
bán különféle városi építkezéseket tekintett 
meg. A miniszter közölte, hogy a szegény
akció javára tízezer pengőt utalt ki, de 
figyelmeztette a város vezetőit, hogy az in- 
ségakciő költségeiről társadalmi utón igye
kezzenek gondoskodni. A miniszter Fetser 
Antal püspök vendége volt.

VILÁGHÍRNEVET
a daráló védjegyű valódi
Franck pótkávé nem reklám
mal, hanem csakis kiváló mi
nőségével szerezte meg.

— Inségakcló Szombathelyen. Szombat* 
helyről jelentik: Az itteni inségakció meg* 
szervezésére a város bizottságot küldött ki, 
amelynek feladata, hogy a közel négyezer! 
munkanélküli téli segélyezéséről gondos* 
kodjék. A rendelkezésre álló anyagi eszkö* 
zök azonban olyan csekélyek, h(»gy a bízott* 
ság tagjai most azzal a gondolattal foglal
koznak, hogy lemondanak tisztségükről, mert 
egyáltalában nem tartják lehetségesnél, 
hogy megnyugtató módon med tudják oh 
dánt az Ínségesek segélyezését.

REGGEL

Ebbe a csarnokba belépni minden kora gyermeknek és azok sziliéinek egyformán 6r8me lesz.
Hatalmas tömegben sorakoztatjuk fe! a legkttlBnbféle Játékot. — Találnak itt ezerféle szebbnél-szebb babát, gumi-, p’.üsch- és faállatokat, 
autót, repülőgépet, gőzgépet és a modern technika minden játékát, tréfás, komoly és felnőtteket Is szórakoztató társasjátékot, modem 
MBrklin és Matador épltőszekrényeket és a többi gyermek játékszerek megszámlálhatatlan sokaságát, melynek egy kis töredékéről alább 

nyújtunk tájékoztatót. w

90 filléres
Törhetetlen posztóbaba, Sí 

obl, szép ruhákban
Kalauz-készlet, 4 készlet Jegy, 

lyukasztó és táska
Nlckel vasaló
Tűzhely edénnyel, vegyes szí

nekben
Versenyautó, erős ragóazer- 

kazettal
Dob, 2 verővel
Habost rézből, habverővel
Rézmozsár, törővei
TelaffonkészOlék
Mosdókéul*! tükörrel, tállal 

éa kaucióval
Tivoli-Játék, 35x20 cm.
SzarukOrt, szép kivitelben
Bádog edény dobozban. 12 

edénnyol, piros és kék színekben
Nlckel trombita, bojtul
Agyú, vaslemezből

árcsoporiunkből:
Fadomlnó dobozban, 45 kővel
Zongora, 8 hanggal, 
Képeskocka, fadobozban 
Kard, IzléaM kiállításban 
Puska, pirosra fényezve 
Huszársapka, posztéból 
Portoltén szerviz 
SzéSMlógép, fehérre festve 
GyuróUbla sodró fával 30x18 cm. 
Méngolékészlet, fából 
Taknékéazlel, fából 
Oummlbabék,vegyes mintákban 
FamoaaHc
Golyómezalk 
Oyurmajáték 
Sakkfigura 
ólomkatona, dobosban 
Tekejéték fából, festve 
SeprQkészlel, kártyán

1.90 -es űrcsoportanííööl: 
Törhetetlen beszélő baba, 
Színes vasút, jó órasxurkezelte 
UtAennor, jó óraszer kezeltél 
Zeppelin, jó óraszerkezettel 
Motorkerékpár oldaSkocslval 
HagedU vonóval és gyantával, 

30 cm.-es nagyságban
Tivoli Játék fából, 45x24 cm. 
Autó villanyvilágítással 
Zongora, 12 hanggal 
Caontdomlnó, 43 köves 
Piroska képes kocka 
Céllövő pisztoly, céltáblával 
Puska kemény?ábó!, fényezett 
Alumínium bobaedeny 
Versenyautó, erős óraszerkexet 
Mosó- és mángorló készlet 
Bababutor, dobozban 
Porcellán babaazervlz
Vér fából, szépen festve 
FUszorUzlet fából
Istálló fából, kocsival és lóval 
Golyómezalk, nagy méretben 
Famozaik 
ólomkatona, 14 gyalogos, 1 lovas 
Gummibaba, igen szépkivitelben 
Mackó, 26 cm. sclyemplÜMből

2.99 •as drcsoportunliból:
Faló, nagy, keréken húzható 
Szamúíyautó, 40 cm. hosszú, 

erős rugószerkezet lel
Orosz tekejéték, kemény fából
Mackó, 33 cm, hosszuszörü, 

selyem plüs bői
Posztókéba 40cm szép ruhákban 
Repülőgép, erős óm szerkezettel 
Körhinta, óriáskerék alakban 
HagadU, 38 cm, vonóval és gyan

tával
Kard, erős nickelbádogból

3.99 es úrcsowrtunkból: 
Rakáta-ropOlő, szikrát szóró 
Laternu-maglka, villanyvilágí

tással
Varrógép, erős kivitelben 
Tűzoltóautó, óraszerkezettel 
Garago, 2 autóval
Gőzgép, modern kivitelben 
Babapamlag, 42 cm., szövettel 

átvonva
Vasaló, öntött vasból, ntckelezve 
Személyautó, csukott ás nyitott, 
Kmelatas autóbusz

CSS-es árcsorartunkbíl:
A’vmlnlum edány spiritusz 

fűzővel
Vár fából, szépen festett kivitelben
Mctork érák pár világítással
Baba 70: dőszcba

2ata síoMtoísl
•rés, masszív — — VIVV

Bukfanc-rc; Otőgép,
erős óraszcrkczultcl — P «.»« 

Vasút, erős óraművel,
világítással__________ P é.BO

FcdeSes babakocsi _ P T.- 
Au*6buss iából,

erős kivitel ________P 7« —
Krőshanyu gyormek-

graraoíán_______ — P • 50
Mintáié, kétoldalt olajjal

festve, középen ölöké
vel, erős fából - _ _ P 7>Sf

jJOtNŰP mtGKV ÚJ OSZTÓ LMUNK VILIK
P£GG£L£~"

OSZTÁLY

Cukorka- és csokoládé-osztályunk minőség- és írben teljesítménye rendkívüli. Csuk Ismert, elsírandó lyírtmbyokot árusítunk.
Postai megrendeléseket utánvétellel (10 pensín telni) költségmentesen szállítunk. Őszi és téli kénes nagy ár.egyzékOnket kívánságra dUmenles^n MtldíHk.

Rékócxl>ut74

zajlott.de


8 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1931 november 23

— I.oiicher meghalt. Párlsból jelentik: 
J.oucher volt miniszter mn délután meghalt. 
J.lsőizbcn a háború nlatt 1917-ben Painlevé 
első kormányában jutott tárcához, mint a 
fegyver- és lőszergyártás minisztere. Azóta 
számos kormányban vezetett szakminiszté- 
r'umot, töbi között munkatársa volt Briand- 
nak, Poincarének és Tardieunak. Az ő ne- 
séhez fűződnek az olcsó lakások építéséről, 
továbbá a társadalombiztosításról szóló tör
vények. Számos nemzetközi megállapodás 
- - itfv például a locarnői egyezmények — 
kidolgozásában közreműködött. Briand 
megbízásából annakidején ő vezette Hágá
ban a kelah jóvátételekre vonatkozó tár
gyalásokat s igen tevékeny része volt az 
erről szóló egyezmény előkészítésében. A 
temetést november 26-ra tűzték ki.

— Ernszt Sándor és Kenéz Béla dlsz- 
kéményseprőinesterekké leltek vasárnap. A 
keresztény szocialista kéményseprősegédek 
szakszervezete vasárnap délelőtt díszköz
gyűlést tartott, amelynek keretében Ernszt 
Sándor és Kenéz Béla minisztereknek dísz
oklevelet nyújtottak át. Rcrlach Jenő elnöki 
megnyitója után Tobler János országgyü- 
1 si képviselő nagyszabású beszéd kíséreté
ben átnyújtotta Khlorina Sándor báró mi
niszteri osztálytanácsosnak Ernszt és Kenéz 
díszokleveleit. Ezután még tizenkét mestert 
és busz kéményseprősegédet tüntettek ki 
díszoklevéllel. Végül Berlach Jenő bezárta 
a diszgy ülést

— Faragó Jenő Jubileuma. Az Otthon Kör
ben vasárnap este In komára gyűltek össze az 
ujságiró-lestületek tagjai Faragó Jenő 40 éves 
újságírói működésének megünneplésére. Az 
ünnepi beszédet az ujsógirólcstűletek nevében 
líarsányi Zsolt mondotta, majd utána dr. Ha
lit: Sándor köszöntötte az ünnepeltet. Faragó 
Jenő meghatódon válaszolt az üdvözlésekre. 
Kóbor Tamás és Márkus Miksa szólallak még 
lel, ezután átnyújtották Faragó Jenőnek az 
Otthon Kör emléklapját Az ünneplő társaság a 
Késő éjsznkóig maradt együtt és még számos 
f-1 köszöntőben méltatták a jubiláns újságírót.

Mrgalnkult az Evangélikus Diákok Egye
sületének Országos Központja. A mngynr- 
erszági evangélikus egyetemi és főiskolai hall- 
giitők egyesületei országos központot alakítot
tak, amely vasárnap tartotta alakuló diszülését. 
A diszülésen Felkay Ferenc dr. tanácsi fő
jegyzőt választották elnökké. Az elnök bőszé
rt ben tiltakozott nz ólláshalmozások ellen, 
inért ez a magyar fiatalság legnagyobb problé
mája.

—- Postalopás Pápán. Pápáról jelentik: 
A rendőrség egv hét óta folytat nyomozást 
<gv postai lopás ügyében. A múlt vasárnap, 
mikor a bánhidai személyvonat postai kí
sérőjének ót akarták adni a postazsákot, 
észrevették, hogy a zsákot ismeretlen tettes 
felvágta és ellopott belőle egy kétszázpengős 
pénzeslevelet. A nyomozás folyik, de eddig 
még nem akadtak a tolvaj nyomóra.

Árugrásén 
és csődtömegtől

sá* árult hilictellenUI olcsó, egészen uj áruk 
luegiiyltó várára nov. 23—28-ig. Fekete finom 
fí-rfltéüknhát luirsonygallérral I* 45—55. Diva
tos doulil álmrnctl kabát l‘ 38—45. Divatos 
férHöllilny. fekete, sötétkék és dlvalsrlnekben 
P 35—45— ra. Soha nem létezett vásárlási alka
lom! RVIIAKI -RESKEDELMI VÁLLALAT, Fe- 

rcne-kUrut 39. I. emelet.

— Prolongáljuk n T r ad er-Hornt A Tra- 
dcr-llorn. bár már harmadik hete fül, nem 
kerül míg le a pesti mozik vásznáról. Olyan 
nagy az érdeklődés ugyanis a Fórum és a 
llddius műsorán szereplő exotikus, bizarr 
és érdekes filmmel szemben, amely az ame
rikai filmgyártás egyik legnagyobb produk
ciója. — hogy R két színház igazgatósága 
prolongálta a filmet.

Faeset vert a vasúit váltók Mzó 
egy napszámos 

ma áttm a daaracani ügyészség, hogy statáriális Bíróság 
olá áiiiua-e Boros Józsefet

Debrecen, november 22.
<4 Hétfői Napló tudósitájának telefon

jelentése.} Vasárnap délelőtt a debreceni 
ügyészség fogházába csendőrök kisérték be 
Boros József Szerep községbeli napszámost.

A csendőri nyomozás megállapítása sze
rint Boros József tegnapelőtt a szercpi vas
úti állomástól néhány száz méterre fekvő 

váltók közé faéket vert, azután u ma
gával hozott vaslemezekkel lefedte a 

faéket.
A váltótól nem messze van a vasúti őr

ház s a vasúti őr észrevette a váltóknál fog
lalatoskodó embert. Odament hozzá és ekkor 
látta, hogy Boros faéket helyezett a váltók 
közé. A vasúti őr a közelben tartózkodó 
vasutasok segítségével

ártalmatlanná tette a napszámost, 
majd eltávolította a faéket a vasúti sínről. 
Nem sokkal később egy tehervonat haladt

Fantasztikus bomba-mesével 
jelentkezett a budapesti jugoszláv 

követségen egy ember 
Kiderüli, hogy ál-bombáról van szó

A Neue Freie Presse vasárnapi száma a 
következő tudósítást közli:

Az Avala hivatalos hírszolgálata jelenti 
ma este Budapestről: Mértékadó helyről ka
pott jelentés szerint közölhetjük, hogy

e hó 18-án a budapesti jugoszláv kö
vetséget egy pécsi lakos kereste fel és 

ott egy pokolgépet adott át.
Ez az ember elmondotta ott, hogy ő az át
adott pokolgéppel együtt cgvidőben még 
négy hasonlót kapott azzal a megbízatás
sal, hogy a bombákat egv, a jugoszláv— 
ma- ar határon lévő magyar városba vigye 
és azokat jugoszláv területre csempéssze át. 
A pokolgépet átadták a magyar hatóságok
nak.

A Ncut ’ Freie Presse Bclgrádból érkezett 
jelentése alapján

■ Hétfői Napló munkatársa, utánajárt a 
dolognak

és a következőket állapította meg: 

— Pakots József beszámolója. Monorról je
lentik: Pakolt József, a monori kerület, ország
gyűlési képviselője, vasárnap délután kerülete 
székhelyén beszámológyülést tartott, melynek 
külön érdekessége volt, hogy a gvüléslilalom 
elrendelése óta ez nz első beszámoló, amelyet 
nylltszavazásos kerületben tartottak meg. A ke
rület választópolgárai nagy számban jelentek 
meg a népszerű képviselő beszámolóján, melyet 
Széli Sándor nyitott meg és üdvözölte a kerület 
képviselőjét. Pakots József egyórás beszédben 
tájékoztatta a kerület polgárságát a mai súlyos 
politikai és gazdasági helyzetről. Azzal kezdte 
beszédét, hogy le kell tompítani a hangunkat, 
mert nngy beteg van a háznál, beteg az ország. 
Majd részletesen ismertette n nehéz helyzetet 
és azzal fejezte be nagy lelkesedéssel fogadott 
beszédét, hogy csak a nemzeti összefogás ment
heti meg az országot, de a kibontakozás csakis 
a titkos választójog alapján összeülő parlament
tel történhetik meg. A beszámoló után nngy 
szeretettel vették körül a választópolgárok az 
általános szeretetnek Örvendő képviselőt.

— Kél veszedelmes pécsi kommunistát fog
tak eL Pécsről jelentik: A rendőrség két vesze
delmes kommunistát tett ártalmatlanná. Weíss- 
mann Ármin és Novinszky László nyomdászok, 
akiket különböző kommunista büncselekmé- 
nvek miatt kiutasitottak külföldről, a pécs- 
vidéki bányászok között kommunista agitációt 
fejtettek ki, de a rendőrségnek sikerült lelep
lezni a kommunista agitátorok működését és 
mindkettőt letartóztatták. Mivel Weissmannt 
és Novinszkyt a budapesti törvényszék külön
böző bűncselekmények miatt üldözi, vasárnap 
délután Pécstől Budapestre szállították fíkct. ^ 
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— Részegen lefeküdt s megfagyott •« 
országúton. Debrecenből jelentik: Szeműk 
Sándor 21 éves balmazújvárosi lakos a 
szombatról vasárnapra virradó éjszaka la
kodalomban volt s ittas állapotban hazafelé 
tartott az országúton. A részeg ember út
közben az országúton meztelenre vetkőzött, 
ruháját feje nlA tette s elaludt Mire vasár
nap reggel rátaláltak, megfagyott. Holttes
tét Balmazújvárosra szállították.

— Karácsonyi megrendeléseket mielőbb 
| kéri Rozgongi udv. és kam. fényképész, KA1- 
vin-tér 5.

— A megbízhatóságáról elismert országos hírű 
..Nemzeti Ruhr.hdz" (Budapest, Rákóczi ut 7. 
Pannónia szálloda mellett) november hó 23-tól 
december 2-ig bezárólag 10 napos olcsó árust 
tAsát kezdi meg férfiruhAkban. Télikabát 69 
pengő, átmeneti kabát 58 pengő, téllkabálok 
szőrmcgallérral 82 pengőért. Nem alkalmi Aruk, 
hanem évtizedek óta bevált kitűnő minőségek. 
Minden darab feltétlenül többet ér, mint a jc- 
lengi Ara!

át a vágányókon, akkorra azonban már el
távolítót Iák a fadarabokat és vaslemezeket 
a sínekről, úgyhogy

a vonat minden baj nélkül fntott át ■ 
váltón.

A napszámost a csendörségre kisérték s 
itt azzal védekezett, hogy előzőleg a korcs
mában volt nagyon sok bort ivott,

berúgott s maga sem tudta, hogy mit 
csinál.

Borost kihallgatása után a csendörség 
őrizetbe vette és beszállították a debreceni 
ügyészség fogházába. Az ügyészségen ma, 
hétfőn fogják kihallgatni Boros Józsefet « 
amennyiben megállapítják, bogy előre meg
fontoltan és szándékosan merényletet kísé
relt meg a vonat ellen,

statáriális bíróság elé
fogják állítani.

A múlt szerdán megjelent a budapesti 
jugoszláv követségen egy

Simlcs Milja
nevű ember és átadott egy bombaszerü gé
pezetet. Azt mondotta, hogy azt a megbí
zatást kapta, hogy a pokolgépet

vigye Nagykanizsára, ahol bárom em
ber várja

és adja át azoknak.
Vállalta a megbízatást, de később lelki- 

ismeretfurdalást érzett és ezért jelentkezett 
a követségen.

A jugoszláv követség közölte az esetet a 
magyar hatóságokkal, amelyek nyomban 
intézkedtek. A titokzatos csomagot Nagyr 
tétény határába vitték, ahol a szakértők 

robbantási kísérletet végeztek.
Kiderült azonban, hogy

álbombáról volt szó, nem volt benne 
robbanóanyag.

A bonyolult ügyben folyik a vizsgálat.

— Félmillión! schillinges kölcsönről tár
gyal Ausztria. A Hétfői Napló tudósítója je
lenti: Az osztrák kormány újabb külföldi 
kölcsönről tárgyal két külföldi pénzcsoport
tal. Az uj kölcsön 4—600 millió schilling 
körül mozognak. A kormány ezzel az ősz
szeggel akarja kiváltani az Osztrák Nemzeti 
Banknál levő fedezetlen Creditanstalt-váltó- 
kát. Szóba került az államvasutnak és a 
telefon bérbeadásának terve, hogy’ ezeket az 
üzemeket kézizálogként lekössék.

— Az első valutaüzérkedésl tárgyalás Nagy
kanizsán. Nagykanizsáéról jelentik: Az itteni 
járásbíróságon Szabó Győző alelnök most tar
totta meg az első valutaüzérkedésl ügy tárgya
lását. A vádlott Horváth Mihály lókereskedő 
volt, aki egy olasz kereskedőnek 20.000 Urát 
adott el a Magyar Nemzeti Bank engedélye 
nélkül. Horváthot száz pengő pénzbírságra 
ítélte a járásbíróság.

— Elfogták a padlások rémét. Vasárnap n 
főkapitányságon előzetes letartóztatásba he
lyezték llciscl Gyula 30 éves szobafestösegédet, 
aki 15 padlásfosztogatást, azonkívül. több 
kisebb-nagyobb lopást követett el. Nagy elő
szeretettel kereste fel az épülő házakat, ahon
nan a munkások ruhaneműit, azonkívül külön
böző anyagokat lopott.

— ügyvédi jubileum. Most töltötte be Szegő 
Ferenc fővárosi ügyvéd, a Budapesti ügyvédi 
Kamara titkára, Az ügyvéd cimü lap szerkesz
tője, ügyvédkedésének XXV. éves évfordulóját. 
Ebből nz alkalomból barátai vacsorát rendez
tek tiszteletére a Bristol-szállóban, ahol Oppler 
Emil dr., Bakonyi Pál dr., Várady Géza dr., 
Szivessy Lehel dr., a szegedi kamara választ- 
ináhyi tagja, Laufer József dr., Scliweiger 
Béla dr. és még számosán lelkes beszéddel kö
szöntötték Szegő dr.-t.

— Munkában ■ betörők. Schiiiinger Jenő 
szücsmeslemck a Vilmos csAszár-ut lő. számú 
házban lévő kirakatát ismeretlen tettes fel
nyitotta és onnan két perzsabundát vitt el, 
3800 pengő értékben. A kirakatlopás tettesei 
után a rendőrség a nyomozást megindította.

— A blclklitolvnj nagykanizsai diákok a 
bíróság előtt. Nagykanizsáéról jelentik: A rend
őrség nemrégiben leleplezett kit hatodik gim
nazistát, akik kerékpárokat loptak. A diákok 
ügyében tegnap ítélkezett a fiatalkorúak bíró
sága. A bíróság egyiküket próbára bocsátotta, 
a másikat dorgálásra Ítélte. A bíróság — a 
megokolAs szerint — azért hozott ilyen enyhe 
Ítéletet, mert lehetővé akarta tenni, hogy a 
megtévelyedett fiuk visszatérhessenek a polgári 
társadalomba.

— A Magyar Klr. Folyam- éa Tengerhajé 
zásl Rt. közli, hogv az utolsó személyhajó 
Buda pestről Mohácsra november 29 én, Mo
hácsról Budapestre november 30 An indul és 
cgyidcjfllcg megszűnik a gyotsiirufelvéfel.

— Lehetetlen ma már reggel 10 percig szap
panozni. mikor a „Fulgor" hotolvAlóriz pilla
nat alatt puhHja a szakáll.

— A has leUsége, májtójéki fájdalmak, 
emésztési nehézségek, ' gyomorbélhurut és 
sárgaság a természetes „Ferenc József" 
keserűvíz használata által megszüntethetök 
és az agy. a szem, tüdő vagy szív felé irá
nyuló vértóíulások ellensúlyozhatok. Gyo
mor* és bélspecialisták . igazolják, hogy a 
Ferenc Jóxsef-vízzel, különösen az ülő élet
mód következtében jelentkező bnjoknál, 
nagyon kedvező eredményeket érnek el. A 
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban és fűszerüzletekben kapható.

— Rejtélyes merénylet a szentgotthárdi 
erdőben. A Szentgotthárd és Alsórönök kö
zötti erdőben rejtélyes merénylet áldozata 
lett egy rönöki gazdálkodó. Schmidt József 
rönöki földmives tegnap este hazafelé tar
tott, mikor az erdőben egy ismeretlen férfi 
állította meg. Kérdőre vonta, hogy mit ke
res az erdőben, majd a nevét kérdezte meg. 
Mikor a gazda megmondta a nevét, az is
meretlen néhány lépéssel elhátrált tőle, 
majd a nála lévő vadászfegyverét felkapta 
és rálőtt a mit sem sejtő gazdára. A sőrétek 
Schmidt nyakát és karját érték. Súlyos sé
rülése ellenére bevárt szorgott a községbe, 
de csak a tanító házáig jutott el. Itt talál
tak rá és részesítették első segélyben, majd 
beszállították a körmendi kórházba. A rej
télyes merénylet ügyében a csendőrség eré
lyes nyomozást indított.

— Egy szegedi tisztviselőnő öngyilkos
sága. Szegedről jelentik: Vass Mária, a Ma- 
Gyar-Francia Biztositó Intézet szegedi fiók
jának huszesztendős tisztviselőnője a va
sárnapra virradó éjszaka luminállal meg
mérgezte magát lakásán. Súlyos állapotban 
szállították kórházba. Az öngyilkosságnak 
állítólag az volt nz oka, hogy a biztositó 
intézetnél elveszett egy okmány, ami miatt 
a fiatal tisztviselőnőt tették felelőssé. Ezért 
keseredett el annyira, hogy megmérgezte 
magát.

— A Revíziós Liga gyűlései. A Revíziós Liga 
győri, szegedi és miskolci helyi csoportjai va
sárnap nagy érdeklődés mellett gyűléseket tar
tottak. A gyűléseken az összes társadalmi egye
sületek résztvettek.

— Már 35 halálos áldozata van az angliai 
bányakatasztrófának. Londonból jelentik: 
A bentleyi bányarobbanás halálos áldozatai
nak száma már harmincötre emelkedett. A 
még hiányzó öt hányást megmentésére nin
csen semmi remény.

Egyetemi vizsgákra és szigorlatokra 
legjobban és legsikeresebben 
JOGÁSZOK JüGISZEMltjÁRRJMÁBAN’ 
készülhetne!.

Budapest, VI., Szondt-utca. 11., II. emelet 19,

O A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank 
f. é. november 28-ára kitűzött rendkívüli köz
gyűlésén az igazgatóság a Magyar Forgalmi 
Bank Rt -nak az intézetbe való beolvasztását 
fogja javaslatba hozni. A Forgalmi bank alap
tőkéjét kitevő 80.000 darab részvényből jelen
leg is 66.400 darab van a Leszámítoló bank tu
lajdonában, mely részvények meg fognak sem- 
misittetni, mig a fennmaradó 13.600 dnrab rész
vény 5:4 arányban Leszámítoló bank részvé
nyekre lesz kicserélve. Az ezen cseréhez szük
ségelt 10.880 darab Leszámítoló bank részvény 
tekintetében már gondoskodás történt és ily 
módon ezen tranzakció a Leszámítoló bank 
részvénytőkéjének felemelése nélkül kerül le
bonyolításra. A Forgalmi banknál jelentékeny 
szerepet betöltő Cukorosztály a bevált régi ve
zetőség alatt ezentúl míg tágabb keretben a 
Leszámítoló bank kebelében fog továbbműköd
ni. mig a Forgalmi bank bankűzlelei a Leszámí
toló bank megfelelő osztályaiba kapcsolódnak 
be A Fiumei affiliáció, amely már korábban 
önálló intézetté alakittalott át, ily formában 
kerül most a Leszámítoló bank kötelékébe.

J0Q3SZBK

ZBiegye aranyat, drágakövet, ezüstöt é* 
régiségeket a legmagasabb 
S varia: píIkW“( i5

— Az ételek gondos megválasztásának fon
tossága. A vegyi összetétel, az emészt
hetőség egyedül nem dönti, el valamely 
táplálék becsét, értékét, táplálkozási szem
pontból, hanem döntő a vitanuniartalom is. 
Hogy csak egy kirívó példát említsünk a sok 
közül, közömbösnek látszik, hogy milyen zsi
radékot — sertészsírt, vajat vagy olajat, mar
garint — állitunk-e be táplálékaink közé. Eb
ben a nézetünkben még megerősödünk, b:i 
ezek hőtermelőképességét, tápláló hatását vizs
gáljuk, de már egészen más képet kapunk fe
lőlük, ha vitamintartalmukat is vizsgáljuk. A 
lest növekedésére, fejlődésére, az ellenálló- 
képesig fokozására oly fontos és nélkülözhetet
len „A" vitamin például bőven van a vajban, 
de hiányzik a sertészsírban, margarinban, nö
vényi olajokban.
— Az egész országban megbízhatóságáról köz
ismert „Heillg harisnyaház" (Kazlnczy-utea 7) 
a nehéz Időkben is megtalálja az utat vevő
közönségéhez áruinak minőségével és Araival. 
A legjobb harisnyák, sclyemnadrágok, mosó- 
börkesztyük, pulóverek, finom kötöttáruk meg
szokott alacsony Arakon kerülnek eladásra és 
felhívjuk olvasóink figyelmét a cég mai lapunk
ban megjelent hirdetésére.
— OriáM árzuhanás a kenyérfronton! A súlyos 
gazdasági viszonyok arra indították a Kelemen
sütöde. (VIL, Károly-kőrut It.) cég tulajdono
sát, Kelemen Henrik sütőmestert, hogy a süte
mény és kenyér árút lényegesen leszállítsa. A 
péksütemény Ara 4 fillér, a félbarna- és rozs
kenyér Ara kilónként 32 fillér.
— Saját érdekében sok pénzt takarít meg. ha 
bevásárlásait Fábián József cégnél. Krisztina- 
körút 8—10. (postapalota mellett) végzi, ahol 
több ezer maradékszövet, selvrm, bársony, 
barchct és crepe do Chlne maradékok, valamint 
több ezer pár hó- és sár ipö rendkívüli olcsó 
kiárusítása megkezdődött
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Guglielrnetti nyilatkozata a csúfos 

Traviata előadásról 
Fujiwara és Guglielrnetti közös felléptetésével köszörüli ki 

a Varost Színház a pénteki csorbát
A Városi Szinház mflsortervezetében hirtelen 

változás állott be, mint ezt vasárnap reggel az 
össze* lapok közölték, még pedig _  technikai
okok miatt. A hétfő estére hirdetett Hoffmann 
meséi előadása helyett az Asszonyháboru ke
rül színre

és ina éjfélig a csütörtök estére tervezett 
Bohémélet előadás Is veszélyben forgott.

A technikai ok: Anna Maria Guglielrnetti, a 
világhírű koloraturénckesnő, aki ma az elsők 
élén áll — Gálit Curci bukása óla az ő neve 
jelenti a legjobban csengő valutát a koncert
pódiumok és opernszinpadok világában.

A technikai „ok“: az a pénteki Traviata- 
előadás, amely a művésznő nagy sikerével, de 
n Városi Színház operaénekeseinek csúfos be
mutatkozásával végződött. Erről cikkeztek már 
eleget, azonban nem szólalt még meg Anno 
Maria Guglielrnetti. aki ebben a pillanatban 
Debrecenben tartózkodik.

Elutazása előtt közvetlenül egy barátságos 
diskurzus keretében beszélgettünk a primadon
nával, aki addigra már ugy ahogy, kiheverte a 
Traviata-előadás izgalmait és — mint ahogy ez 
egy fegyelmezett primadonnához illik — udva
rias mosollyal — nyilatkozott:

— Hála Istennek, túl vagyunk már rajta — 
mondotta —•. mondhatom azonban

kevés estén állottam ki annyi Izgalmat, mint 
amikor a Travlatáhan léptem a pesti pub

likum elé.
Pedig nem először történt ez velem, hiszen 
úgyszólván a világ valamennyi jelentős opera
színpadán megfordultam. Nem gyakorolhatok 
kritikát az előadás fölött — ez nem az én kö
telességem, erre nekem jogom nincsen. Nem 
hibáztalhatom a kollégáimat sem, — bizonyára 
rengeteg külső epizód volt, amely a pénteki 
előadást eredményezte.

— Én
nem vagyok primadonna

— folytatja, továbbra is igen kedvesen moso
lyogva —, legalább is abban az értelemben 
nem, ahogy ezt az' operettek régióiban értel
mezni szokták. Nekem általában nincsenek 
migrénes rohamaim és igazán komoly betegség
nek, vagy külső körülmények igen sajnálatos 
összejátszásának kell közreműködni, ha én az 
előadást lemondom. Ugy azonban, ahogy ez 
pénteken történt, — nem léphetek még egyszer 
á pesti publikum elé, mert

ez nemcsak az én reputációmnak lenne Igen 
súlyos sérelme, hanem a színház reputáció

jának is.
Én megtehettem volna azt is, hogy hátat fordi 
tok Budapestnek és nem lépek fel többet, — 
sokkal nagyobb tisztelettel vagyok azonban a 
pesti publikum iránt és sokkal jobban tisztelem

Hiába halt meg a Fodor család: 
nem nyílt még meg a Pesti Kabaré

Vitás a hatszázdolláros életbiztosítás sorsa, mert Fodor Lajos 
nemrégiben kötötte

Illő lett volna, szép gesztus lett volna a 
sorstól, ha abban a percben, amikor a rá
koskeresztúri temetőben megindulnak a gö
röngyök Fodor Lajos volt pesti kabaréirő 
és reménytelen kabaréigazgató-jelölt kopor
sójára — az üfeg-utca és Lehel-utca sar
kán, abban a külvárosi házban — megnyí
lik a Pesti Kabaré ...

Hogyha legalább az apa nem — a fla él
vezhesse a színházat, amely miatt az apja 
meghalt.

Az élet általában csak mint drámairó ér
demel elismerést, az utóbbi esztendőkben 
azonban a tragikus történetek végén még az 
utódoknak sem „gönnolja" a happy end-et. 
A Pesti Kabaré

a temetés napjára sem nyílhatott meg 
és a fiatal, állásnélküli színészeknek és leg
alább ebédkávé honoráriumra váró Írók
nak az a riadt kis csapata, amely Fodor La
jos köré csoportosult, továbbra is csak a re
mény túlzottan sok kalóriát nem tartalmazó 
kenyerét kapja egyedüli táplálékul.

A szinházalapitási töke ugyanis, amelyet 
egy hatszázdolláros életbiztosítási kötvény 
mellett Fodor Lajos hagyatékában találtak, 

mindössze huszonhat fillér volt
Ez maradt a halálba induló boldogtalan 
pesti kabaréigazgatójelölt pénztárcájában 
— ez volt az egyetlen apai — de nemcsak 
apai, hanem anyai, sőt nagyszülői — örök
ség is, amelynek sovány kosztjával a fiatal 
Fodor Pál elindulhat hóditó útjára.

Az apa, miként az anya és a nagyanya 
is — meghalt, hogy az életbiztosítás árán a 
fiú megnyithassa a kabarét és egzisztenciát 
teremthessen magának. Realitásokhoz túl
zottan nem szokott irói fantáziája

ugy képzelte* hogy az életbiztosítást ■ 
temetés után — ki Is szokták fizetni.

A biztosítóintézetek mériegsorsát azonban 
általában nem regényírók szokták intézni, 
de még csak olyan emberek sem, akiknek 
homlokára túlzottan sok költői fantáziát le
helt a biztositóintézetek táján ritkán mutat
kozó múzsa.

Fodor Lajos ugyanis az életbiztosítását, 

a kollégák és a színház érdekeit ts.
~~ Engem, amig nem jöttem Budapestre, a 

színházak táján és a hangversenyénckesek kö
zött

mindenütt arra tanítottak és figyelmeilet- 
tek, hogy a pesti közönségre vigyázni kell, 
• pesti publikumot dédelgetni kell, mert az 

Igen ériékes.
Ha tehát ez a publikum engem olyan szeretet
tel fogadott, mint amilyen siker az én budapesti 
szereplésemet kisérte, ez ellen a közönség ellen 
való akció lenne az, ha nem tökéletes volna az 
a produkció, amit nyújtok és amely végered
ményben nemcsak tőlem egyedül függ.

— Szívesen próbálok akár többször is és 
remélem, a színház vezetősége módot fog 
találni arra, hogy nagyszerű előadóst pro

dukálhassunk.
Én tisztában vagyok azzal, hogy a pesti publi
kum keservesen és drágán szerzett pénzéért jó 
előadást is kell nyújtani, — legyenek meggyő
ződve, hogy én a legtöbbet fogom adni...

Ezeket mondotta Anna Maria Guglielrnetti, 
akinek szavai tulmennek egy sablonos intervju 
keretein és túlmegy azon a komolyságon, 
amellyel általában egy vendégszereplö prima
donna udvarias és tetszést kereső szavait szok
ták mérlegelni.

Ugy látszik Guglielrnetti intencióit, de egy
ben a pesti publikum állásfoglalását is meg
érezte és szivére vette a Városi Szinház igazga
tósága, mert

vasárnap délelőtt a legkétségbeesettebb sür- 
gönylavina indult meg olyan partner szer
zésére, aki százszázalékosan méltó arra* 
hogy a világ legjobb énekesnőjének társasá

gában kiálthasson a színpadra 
és kiköszörüljék azt a súlyos csorbát, amely a 
szinház reputációjában esett.

A Koncert hangversenyrendező-vállalat Igaz
gatójának: Kun Imrének érdeme, hogy

vasárnap éjszaka sikerült beleegyező tdv- 
Iratválaszt kapni Josue Fujlwarától, az 
ugyancsak igen híres japán tenorlstától,

aki lemondta milánói vendégszereplését, hogy 
Pestre jöhessen, olyan megtiszteltetés számára 
az, hogy Guglielmettivel együtt léphet fel. 
Fujiwara régi partnere a primadonnának — 
Párizsban sokszor léptek fel együtt a Nagy
operában. A japán tenoristának csak december 
elsejére kellett volna Pestre jönnie, — a táv- 
iratözönnek azonban kielégítő eredménye lett 
és igy a pesti közönség két világhírű vendégéi 
kap a Város/ Szinház csütörtöki Bohémélet 
előadásán.

Reméljük, szebb előadás keretében, mint 
ahogy az pénteken történt...

amelytől hatszáz dollárt várt fia részére 
csak a közelmúltban kötötte

és egyelőre a legnagyobb bizonytalanság 
uralkodik annak kifizetése körül. A szin
ház megnyitásához pedig a lelkesedésen és 
az ambíción kivül, amelylyel a fiatal színé
szek százszázalékosan állanak az apa örö
kélje lépő fiú mellett — pénz is kellene.

Pénz kellene a helyiség bérére, a fűtésre, 
a világításra, a díszletező munkások és mes
teremberek kifizetésére, a reklámra és 
mindarra a rengeteg célra, amelynek ered
ményéből egy színházi előadás, bármilyen 
szerény keretek között is — létrejöhet.

A Pesti Kabaré tehát nem nyitotta még 
meg kapuit sem a Fodor-család öngyilkos
ságát követő napon, sem pedig a temetés 
napján, bármilyen stílusos is lett volna ez.

A színészek türelemmel várnak, remé
lik, hogy vagy megkapják végül mégis csak 
az életbiztosítást, vagy pedig

akad egy mecénás,
— talán a Fodor-flu gyámja — aki nem
csak a tragikus halált halt apa iránti ke
gyeletből, hanem józan és reális számítá
sok alapján, mert hiszen egy ilyen kis re
zsivel dolgozó külvárosi kabaré, még a 
mai rossz gazdasági viszonyok között is 
rentábilis üzlet — átsegíti őket a kezdet 
nehézségein.

űaá) Franciska

után egy élelmes riporter kipaltantotta a há
zasságkötés hírét, amely ilyenmódon szom
baton nyilvánosságra került, — estére száz 
és száz illatos rózsa várta Öltözőjében a 
Fehér ló primadonnáját, akit a szinház sze
mélyzete a legmelegebb gratulációk tömegé
vel halmozott el. Péchy Errsi boldogan ét 
meajiatottan mondott köszönetét az ünnep
lésért.

Legfinomabb áruimat mélyen értékükön alul bocsájtom a n. é. kötőn- 
lég rendelkezésére.

Szép és nagy választékban: férfiak, nők és gyer
mekek részére gyapjú-, selyem- és flórharis
nyák, alsóruházat, finom kötöttáruk, szövött
éi börkeztyflk, sálak stb.

Csupa elsőrangú márkás ár u 
Ritka vásárlást alkalom!!

- Aki a finom árut érti és szereti, 
saját érdekében most vásároljon w

BRAUMANN
SZÍNHÁZI napló

Színházak hétfői műsora
NEMZETI SZÍNHÁZ (%8) HannaJa. 
KAMARASZÍNHÁZ (%8) Édes allén.**, 
VÍGSZÍNHÁZ (8) Kültelki tnuialka.
BELVÁROSI SZÍNHÁZ (8) Torockót menyasszony. 
MAGYAR SZÍNHÁZ (8) Becsülete* megtaláló.
KIRÁLY SZÍNHÁZ (8) Fehér ló.
VÁROSI SZÍNHÁZ (W8) Aida.
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ (•) Maya. 
UJ SZÍNHÁZ (8) Erén üzlet megttünik. 
TERÉZKÖRUTl SZÍNPAD (0) Liliomtlpr*. 
ANDKÁSSY-UTI SZÍNHÁZ (0) Gail Franellka-Góth. 
ROYAL OBFEUM (^0) Variét* mllaor.
KOMÉDIA OBFEUM (H») Rott-TOrk-mÖJor, 
BETHLEN-TÉRI SZÍNPAD (9) Uj

A Kamaraszínház színpadán szombaton 
** este kerül bemutatásra Andai Ernő 
„Porcellán" cimü háromjelvonásos vigjá
téka. A nagy érdeklődéssel várt bemutatóról 
a fiatal, sikert látott szerző a következőket 
mondotta a Színházi Naplónak:

— Porcellán cimü darabom bemutatója, me
lyet természetesen megfelelő izgalommal vá
rok, egy régi kínai porcellánváza körűi forog. 
Első felvonása fenn a Kelenhegyi-uton, a 
második és harmadik pedig egy előkelő bel
városi régiségkereskedésben játszódik. A 
főszereplő: Bajor Gizi, aki egy nyugtalan, 
forró húszéves lányt játszik. Cs. Ácséi Ilona 
egy őrnagy özvegyét eleveníti meg, akinek 
most trafikja van. A régiségkereskedő: Gál 
Gyula, aki mellett még Uray Tivadar és 
Petheő Attila játszanak jelentős szerepeket. 
Érdekessége a darabnak, hogy az első fel- 
vonás színpada pontosan hozza a Kelen- 
hegyi-utat, a háttérben egy villával — „Villa 
mon réve" — amely tényleg ott áll és amely
nek döntő szerep jut a darabban.
Térdeket okai vannak annak, hogy miért nem 

kerülhet egyelőre Budapesten színre Mar
tos Ferenc, Harmath Imre és Brodizky Miklós 
uj operettje, az annyit emlegetett „Glória", 
amelynek Uraufführungja a legközelebbi jövő
ben lesz a berlini Metropoltheaterben. A szer
zők természetesen Pesten akarták előstőr ki
hozni slágernek induló uj darabjukat, azonban 
ez egyelőre nem történhetik meg, mert a darab 
szövegkönyve rengeteg hasonlóságot mutat 
azzal a Békeffy—Lajthat operettel, amely nem
régiben került színre a Király Színház színpa
dán. A Glóriával tehát uárnt kell Budapesten, 
igy jutott az elsőbbség Berlinnek.

Csortos Gyula személyével kapcsolatban 
érdekes híre van a Színházi Naplónak.

A Nemzeti Szinház művésze ugtyanis szom
baton irta alá szerződését, amely ötven es
tére a bécsi Theater dér Komikerhez köti. A 
vendégszereplés dátuma: január 1. Csortos 
Gyula Simay Ede bizarr egyjelvonásosában 
lép a bécsi publikum elé.
A New York-bárban, ahol Tarján Vilmos 
n egészen uj fajtáját honosította meg a 
színpadi és a társadalmi élet eseményei ki
figurázásának, nagy sikerrel mutatták be a 
Pusztai Wind cimü aktuális perszifldzst, 
amelynek főszerepeit Pártos Gusztáv, Radó 
Sándor és L. Silber Andor, női részről Mimi 
Prinz és Ruhl Margit játsszák. A műsornak, 
amelyet Tarján Vilmos konferál végig, olyan 
nagy a sikere, hogy a kis bár esténként zsú
folásig megtelik.
AA cgható Ünnepséget rendeztek a Király- 

1 Szinház színpadán pénteken este Péchy 
Erzsinek, azaz pardon: báró Garibaldi Leo
nénak. A népszerű, aranyszőke primadonna 
tudvalévőén a legnagyobb csendben és titok
ban még a hét közepén megtartotta esküvő
jét fíudatétényen és erről az aktusról senki
nek egy szót sem szólott. Erről tehát a szín
háznál sem szereztek tudomást. Mikor az

A z Operaház vasárnap délutáni Aida elő- 
** adásának publikuma mitsem tudott 
arról a nagy izgalomról, amely az előadást 
megelőzte. A darab főszereplője, Báthy 
Anna, ugyanis vasárnap délelőtt hirtelen 
megbetegedett, lemondta az élőadást és az 
Operaház másik Aidája, Bodó Erzsi, ugyan
csak betegen fekszik lakásán. Az Operaház 
igazgatósága Malter Rózsira gondolt, őt 
azonban csak délután két órakor sikerült 
megtalálni lakásán. Walter Rózsi ebéd nél
kül sietett az Operaházhoz, minden beének- 
lés és próba nélkül, igen nagy sikerrel ját
szotta el Aida szerepét. Walter Rózsinak e 
héten ez volt a második bravúros beugrása: 
csütörtökön a beteg Bodó Erzsi helyett ug
rott be a Turandotba s ugyancsak nagy si
kerrel játszotta végig ekkor a nehéz szerepet. 
Jtilahy Irén, a pesti operetlszinpadok nél- 

külőzőtt szőke szubrettje most néhány 
nap óta Pesten van — azonban csak rövid 
családi látogatásra, mert kedden már utazik 
is vissza Bécsbe. A Theater an der Mienket 
Szerződött ugyanis, ahol Lehár „Schön ist 
die Welt" cimü nagysikerű operettjének női 
főszerepét fogja eljátszani. Ez az a darab, 
amely tudvalevőleg Berlinben százas szériát 
futott Alpár Gittával és Tatiber Richárddat 
a főszerepben. Taubcr néhány nap múlva, 
amerikai turnéját félbeszakítva, szintén 
Bécsbe jön, ahol szintén ő játssza a bonui- 
ván szerepét.

Premier után
„BECSÜLETES MEGTALÁLÓ**. (A Ma

gyar Szinház újdonsága.) A Magyar Szinház 
e heti újdonsága László Aladár „Becsületes 
megtaláló" cimü játéka volt. Játék — amely, 
két és félórán át kacagtatta a publikumot, 
A közönség sokat, szívesen és őszintén táp* 
solt a fordulatos bonyodalmaknak, a széllé* 
mes dialógusoknak. A Becsületes megtaláló 
betöltötte hivatását: szórakoztatott. A szerző 
nyilván ezt akarta elérni, ötlettel, szellemes* 
séggel nem fukarkodva. El is érte. És most 
ide kell jegyezni egy anekdótát Molnár 
Ferencről. Azt mondják, Molnár kis cédulát 
ragasztott az Íróasztala fölé: aki tud, ir, aki 
nem — szigorúan kritizál. Így az anekdóta* 
Ha nem igax: jól van kitalálva. A Beesnie- 
tes megtaláló szereplői közül különösen 
Práger Antalt kell megdicsérni. Makog Mar
git erősen a maga egyéni felfogása szerint 
alakított egy elegánsan érzéki szép asz- 
szonyt, A szerzőnek ehhez vajmi kevés köze 
van. Legfeljebb a rendezőnek. Prognózist 
kritikai csapadékok ellenére siker, (s. p.) 

Filmpremierek
IATJUSA

A Décsi és az Otnnia uj műsorát Lupe Vélsz 
neve fémjelzi, aki ag amerikai „sex appealM-lel 
rendelkező primadonnák között mindinkább ai 
élne tör. Ax uj Dolores dél Bio — ez a neve 
és a minden tekintetben megillető jelzője ai 
uj, spanyol származású, túlfűtött erotikáju 
primadonnának, akinek minden lépése, minden 
mozdulata muzsika és aki ai amerikai film
gyárak érdekes statiMtikájn szerint — a lég- 
több srerclmeslevelet kapja a publikum köré
ből. Uj filmje orosz miliőben Játszódik — ere
deti cime Száműzetés Szibériába! — egy izgal
mas dráma keretei között jut kvalitásainak és 
erotikus népségének százszázalékos csillogtatá
sához. Lupe Velrt mellett nz amerikai film
színészek legjobbjai vonulnak fel a A’af/asú-han.

AZ ELSZABADULT AFRIKA
A Kamara-mozi, amely legnagyobb sikereit 

éppen at expedíciót filmekkel aratta — elég, 
ha Byrd kapitány észnksarki útjáról készült 
filmjére gondolunk —, most újból crpediciős 
filmet hoz a publikum elé, ezúttal olyant, amely 
Afrika irdatlan ősrengetegciben készült. At 
elszabadult Afrika rímmel megjelenő sláger la 
afrikai törzsek titokzatos életét, rejtelmes 
rituáléját, szerelmi életük misztikumait, a pri
mitív törzsek életének reális képét hozza a film 
rásznúra. Minden egzótikus útleírásnál érdeka- 
tebb ez a film, amely egy iirtmnégyhónapoa 
expedíciót ut remek eredménye és amely at 
elismerés legszebb jelzőit hozta Millióm Hob- 
bardnak. a rendezőnek, akit a londoni föld- 
ralzi társaság ezért a filmért diszlagjai kőié 
rálatzlott, ', t
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
A Ferencváros az „őszi bajnok* ‘
A veretlenek döntő ütközetében az Újpest alulmaradt — A Hungária 
az utolsóelőtti, a III. kerület pedig az utolsó percben szerezte meg 
a minimális gólkülönbségü győzelmet — A Budai „11“ a periférián 

is győzött a Vasas ellen — A Somogy előkelő pozíciója

II. is, de a Nagy—Kocsls-hátvédpár előtt meg
torpannak a szombathelyi csatárok.

Az első félidő egyetlen eseménye ■ Hun
gária kapuba jutott labdája volt, amely azon
ban mégsem volt érvényes gól. Haar éles lövé
sét Weinhardt kiütötte, a labdára Ticska rá
futott és annak lendje és módja szerint a 
hálóba továbbitolla a labdát. A bíró azonban 
nem adta meg a gólt, mert a kapuban ott ok- 
vetetlenkedett a „kicsi", aki ugyan nem gya-

SZEZÓN LEGTISZTÁBB GÓLHELYZE
TÉNEK SZELLEMES MEGOLDÁSA

kiállítását vonta maga után Azután pedig < 
Hungária-csntárok körül Is baj volt. A szeren- 
cse sem vette túlságosan pártfogásába a Hun
gáriát, amely ■ második félidőben Is elesett 
egy biztosnak látszó góltól, amelyet rajzunk is 
szemléltet.

Eldőlt a „nagy" derby is. Most már a 
Ferencváros az „őszi bajnok", meri hátra
lévő ellenfelei nem nyugtathatják meg Új
pestet ennek nz ellenkezőjéről. I)e tavasszal 
majd annál nagyobb vehemenciával lobban 
fel a harci kedv. Régi törvényszerűséggel 
minden csapat a bajnokaspiránsra megy, 
attól pontot, vagy pláne pontokat elragadni 
mindennél nagyobb dicsőség. S a Fradi még 
nem érezheti magát páholyban, meit a ta
vaszi kampányban Újpestre, a Hungária- 
útra s Debrecenbe szólítja az ellenfél pálya
választó joga. Ez pedig érzékeny pontvesz- 
teségekkel járhat Szóval Újpest még remél
het. Sőt a Hungária is. A kékfehérek, ha 
nem is meggyőzően szerezték meg tegnap a 
két pontot a Sabariától, mégis állják a har
cot tizenöt pontjukkal. A Somogy az elő
kelő régióba küzdötte fel magát, miután teg
nap az Attilát annak saját otthonában győzte 
le imponáló gólaránnyal s egyben jobb gól
arányéval megelőzte nz eddig negyedik 
Bocskayt is. Nagyot lendített magán a III. 
kerület és a Dudál 11, nemkülönben a Kis
pestet szombaton 4:0-ra legyőző Nemzeti is. 
A Vasas még mindig „a sir szélén", a ta
bella sereghajtója. A középcsapatok hétről- 
hétre egymástól rabolják a pontokat s ugy 
látszik, hogy tavasszal még tizenhat pont
tal Is ki lehet majd esni. Ilogy melyik csa- 
pntot veszi majd a szerencsétlenség pártfo
gásába, ezt ma még sejteni sem lehel. Min
deneseire a tavaszi szezón idegfeszitő volta 
máris előreveti az árnyékát..,

A Somogy a negyedik!
A bajnoki táblázat képe a vasárnapi 

mérkőzések után:

Attila: Újpest, Vasas. — Nemzeti: Hungária, 
III. kér. FC. — Vasas: Bocskay, Attila. — So
mogy: Ferencváros, Újpest. — Budai 11.: Bocs
kay. — Sabarla: III. kér. FC. — III. kcr. FC.: 
Nemzeti, Sabaria.

A gólrekorder
november 22-én:

A

KOVÁ CS X-

SKVAÍUU,

A HÁTRALEVŐ MÉRKŐZÉSEK:
Ferencváros: Kispest, Somogy. — Hungária: 

Nemzeti — Újpest: Attila, Somogy. — Bocskay: 
Vasas, III. kcr. FC. — Kispest: Ferencváros. —

1. Ferencváros 9 játék 41:8 18 pont
2. Újpest 9 31:13 15
3. Hungári 10 25:13 15
4. Somogy 9 15:15 10 „ *
5. Bocskay 9 15:17 10 »
8. III kcr. FC 9 18:22 9
7. Budai „11" 10 18:24 7
8. Nemzeti 10 15:23 7
9. Kispest 10 13:28 6

10. Attila 9 8:19 0
11. Sabaria 10 14:20 5
12. Vasas 9 17:31 4 ,,

Takács II. (Ferencváros) 20 góllal

A további helyezési sorrend:
11 gól: Cseh II. (Hungária), Auer (Újpest).
10 gól Polgár (Budai 11), P. Szabó (Újpest).
8 gól: Máté ily (Bocskai). Turay (Ferencváros)
7 gól: Jakube (Somogy), Spitz (Újpest). Stei

ner (Kispest).
5 gól: Ticska (Hungária), Toldi (Ferencváros)
4 gól: Rudas (Attila), Sárosi (Ferencváros), 

Wcisz (Nemzeti), Lengyel (III. kér.), Drössler 
(III. kér.), Blhámi (Nemzeti), Zilahy (III. kér.), 
Barátky (Hungária), Iglódy (Sabaria), Belkó 
(Sabaria), Stancsik (Budai 11).

3 gól: Possák (Vasas), Tunyoghy (Somogy), 
Bruncckcr (Vasas), Seper (Sabaria), Egri (Va
sas), Hirzer (Hungária). Konyor (Kispest), Czé- 
tényi (Nemzeti), Kohut (Ferencváros).

2 gól: Borbély (III. kér.), Steiner (Újpest), 
Szedlacsik (Ferencvácos), Koszta (Vasas), 
Skorka (Vasas), Lukács (Kispest), Csizi (So
mogy), Kiss (Vasas), Markos (Bocskai).

/ gól: Biri (II. kcr.), Egri (Somogy), Feny
vesi (III. kcr), Gergely (Nemzeti), Győri (III. 
kcr.), Hevesi (Bocskai), Kallenecker I. (Budai 
11), Keresztes (Kispest), Kitti (Attila), Kovács 
(Nemzeti),' Lázár (Ferencváros), Lyka II. (Fe
rencváros):, Nehadoma (Attila), Opata (Bocs
kai), Paczolai (Kispest, Schneider (Újpest), 
Stanczl (Vusas), Szladovits (Sabaria), Schmolkó 
(Nemzeti), Sziklai (Attila), Tárnok (Budai 11), 
Teleki (Bocskai), Vadász (Attila), Vincze (Bocs
kai), Vámos (Sabarla), Ströck (Újpest), Hauer 
(III. kcr.), Kautzky (Nemzeti), Moharos (Budai 
11), Gacsár (Somogy).

öngól. Kaltcnecker I. (Budai 11) a Ferenc
város ellen, Kovács I. (Sabaria) a Budai 11 
ellen, Banaszldevics (Attila) a Somogy ellen, 
Magyar (111. kér.) a Bocskai ellen, Joós (So
mogy) a Vasas ellen.

korolt befolyást a játékra, de — fatális pech!
— ott voltl

Vitás gól voltl... — az bizonyos. (A klub- 
kávéházakban egy hétig vitatkozhatnak rajta.)

Fzzel végeztünk volna az első félidővel. A 
félidő cigarettapauzájában a hungáriabeliek 
fogadkoznak:

„Most kivégezzük a Sabariát!"
Igen ám, de ez nem ment olyan könnyen. Egy
részt azért, mert a Sabaria bizony erősen állta 
a tüzet, egy kissé erőszakos is volt, ami Vámos

Barátky szabadrúgása szörnyű bombaként 
csapódik le a gólvonalon túl — aztán az 
erős falstól kipattan Skvarek elé. A „tanár 
ur" néhány lépést tesz s a tátongó kapu előtt 
a fekvő Weinhardt kezébe passzol. Várat

lan, hajhullató megoldás voltl

ÜLLŐI-ÜTI PALYA

Vasárnap, november 29-én

Ferencváros — Kispest 
NEMZETI HUNGÁRIA 

I. osztályú llgamérkőzések

Már-már belenyugszik 
mindenki a gólnélküli 
döntetlenebe, amikor az 
utolsóelőtti perc a Hun
gária javára dönti el a 
meccset.

Barátky közvetlen kö
zelről szerezte meg a 
Hungária meccsdöntő 

gólját.
Leírhatatlan lelkesedéssel 
köszönti a Hungária tá
bora a kél pontot jelentő 
gólt, mig a Sabaria játé
kosai dermedten és szemrehányó tekintettel né
zik egymást.

A fájdalom érthető- volt: egy pontot a szom
bathelyt fiuk is megérdemeltek volna.

Barátky

A magyar protifutball leghevesebb csatája
Ferencváros —Újpest 1:0 (1:0)

A kávéházban, e sorok Írójához egy Idős 
öregúr lépett és csöndesen szólt:

— Jó uram, egy hét óta másról sem olvas
hatok, mint Jakubéról. Hasábokat Írnak erről 

az úrról és fogalmam 
sincs arról, hogy mi az 
oka ... mondja meg, ké
rem őszintén, ez a Jakube 
van. olyan egyéniség, mint 
Briandf...

Ez a jellemző kis epi
zód jutott eszünkbe, ami
kor a nagy derby közön
sége elé kifutott az Új
pest csapata — Jakube 
nélkül. Jakube nélkül, el
lenben Schneider-Sassal 
és Szalayval. A drukke

rek háta borsódzik (a hidegtől). Tehát tap
solnak és duhajkodnak. Még nagyobb lesz a 
hangorkán, amikor a zöld-fehér csapat robog

Állóhelyet tessék pénztári áron, — zen- 
rAoon lAinii ismerőseink: a jegyüzérek, 

után vasárnap ismét teljes 
számban vonultak fel a 
pálya környékére. — A 
derbymérközés előszelét 
érezte vasárnap minden
ki: a BESZKAR, amely- 
nek megállóhelyein új
ból sorbnállluk az utasok, 
a forraltborárus, aki a 
hideg időre való tekintet
tel bombaüzletet csinált, 
a srác, akit a lovasrendőr 
lekergetett a fáról és vé
gül — a feleség, aki egy
maga ült nz ebédlőasztal- 

még délelőtt kiutazott a pá- 
késse az előmérközést. 
Hungária—Sabaria-mérközés. 

Fél 12 órakor lovasrendőrök vágtattak be a 
Itályúval szomszédos Zita-lclepre, hogy nz ott- 
ukó gycrckhnd előtt kordont vonjanak. De 

rendőrcsizmák kopogása verte fel az öltöző
folyosó csendjét is és n Snburia-öllözőbcn, — 
■hol éppen Brüll Alfréd, a Hungária elnöke

régen látott 
■kik hosszú idő

Belkó
Bál, mert ■ férj 
lyára, hogy el ne

Az előétel1 a

A meccsdöntő utolsóelőtti perc 
Hungária—Sabaria 1:0 (0:0)

ahová Toldi rohan. A levegőbe szökken, 
mellette felnyúlik Huber is, de már ké
sőn, mert a labda a keze fölött lankadt 

Ívben száll az üres kapuba. 1:0.
Csókolóznak a játékosok, a közönség, általá
ban mindenki, aki a zöld-fehér színekért ra
jong. Szép volt a gól! De kevés! — mondják. 
Ki hitte volna még akkor, hogy ez is elég a két 
ponthoz? ... Auer még remél. Amikor a biró 
nem látja, összecsap Sárosival. Sárosi elterül 
és hosszú ideig tart, amig felmossák. Általában 
az Újpest roppant kemény. P. Szabó ellen pa
naszkodik az állóhely, majd jóizüen derül, 
amikor Takács I., majd Lyka „helyreállítja" 
az egyensúlyt. Ettől a „helyreállítástól" rend
szerint eldül valaki.

Nagy csata folyik ■ porondon.
Nagy tét és minden pillanat fontos.

Ilyen küzdelem még nem volt ősszel!
Egyre forróbb a légkör. Szalag és Turag sokat 
harcol egymással.

tartotta szokásos udvariassági látogatását — 
idegesen figyelnek fel a futballisták.

— Ne ijedetek meg, — szólt Lelovich Jenő, 
a szombathelyiek vezetője — nem a szombat
helyiek kedvéért jöttek.

Közben egyre tódul a publikum. A villamo
sok, a taxik csak ugy ontják a meccslátogató
kat. És amikor Kiéin Árpád, a meccs fiatal 
bírája elindította a meccset, már zsúfolt tribün 
hangorkánja teremtette meg ■ derbymeccsek 
hangulatát.

Az első támadóakciót a Sabarla indítja. 
Iglódy majdnem gólhelyzetet csinál, de a 
szélsőcsatár kiviszi n labdát a vonalon. Azután 
megindul a meddő küzdelem, amely jellemző 
lükre volt ennek a mérkőzésnek. Kiderült 
mindjárt nz első negyedórában, hogy a Hun- 
gárla-csatársor nehezen boldogul a szombat
helyi védelemmel A Hungária-hivek részére 
egyéb izgalom is adódik: Skvarek a saját len
dületétől elvágódik és oly rosszul esik, hogy 
kiviszik a pályáról. A Hungária jó néhány per
cig 10 játékossal harcol, de ezt nz időt a Sa- 
bnria nem tudja kiaknázni. A két szélső: 
Belkó és Iglódy remek helyzeteket készítenek 
elő és nagyszerűen él olt a mezőnyben Kovács

taUÁcstl .

A .
IfrD ^AR-OSi

A GÓL, AMELY A BAJNOKSÁGOT IS JELENTHETI

KOHUT

DUDÁS
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KATJUSA
(SZÁMŰZETÉS SZIBÉRIÁBA)
A szerolem — a szenvedélyek csodás mesteri filmje

LUPE VELEZ-zel
Az UNIVERSAL nőméiül beszélő alkotása.

DÉCSI ™ OMNIA

A hatalmas embergyürü megelevenedik s 
apró zöld-fehér zászlócskák lengése olyan 

képet varázsol a nézők szeme elé, mintha a 
tenger hullámzatvN Az embertenger ... tizenöt
ezer ember. Ésv pénztenger... harmincezer 
pengő.

— Hajrá, Fradii... — már játszanak Is a 
nagy primadonnák.

Három korner esik egymásután az Újpest 
térfelén. Szóval a Fradi huszárosán attakiroz. 
A lila-fehérek szörnyen idegesek, nem tudnak 
a nagy ölelésből kibontakozni. Végre a Ferenc
városiak segítenek egy — faulttal. Felszabadul 
az Újpest Dohát hiába, ■ Ferencváros jobban 
mozog — egységesebb. Az első komoly táma
dást mégis a lilák vezetik. Borsányi—Ströck— 
Aucr-nkció — a „tank" az ö jellemző stílusá
ban kitör és a 10-os sarkáról zúgva csavarodik 
a bomba a felsősarok — fölé. Ez bemelegíti 
őket s most

gyorsan egyenlítenek.
Persze csak a kornerarányban. Azután megint 
mezőnyjáték

A Ifi. perc pecsételi meg a lilák sorsát.
Sárosi labdáját Takács II, hirtelen TN11- 
czerliez csúsztatja. Huber megsejti ■ ve
szélyt s msír fut Is a 11-es pont felé. Tön- 

i ezer remek ívben küldi középre ■ labdát,i

1:01 A pontos játék ellen nincs orvosság. 
Huber egy gondolattal elkésik s a keze fö
lött lankadtan hull a hálóba a labda, amely 
ősszel mindenesetre az első helyet jelenti s 

talán elég lesz tavaszra is . . .

Az egyik összecsapás után Turay mint egy 
zsák esik össze és elveszti az eszméletét.

Hiába minden mosás, nem tudják talpraállí
tani. A Fradi dirigens nélkül marad. Később 
Turay felkel; kórusban zug a kiáltás: jár a 
baba, jár... csakhogy a „baba" nem jár. Ván
szorog. Lekisérik az öltözőbe.

Nehéz negyedóra következik. Tiz ember at 
Újpest ellen! Persze nagy az újpesti fölény,

a félpálya kiadó,
de éppen ez a baj. Nem tudják széthúzni a 
mezőnyt. Amellett az Újpest csatársora dara-

GarszoniaKtsalnK 
legteljesebb szállodaszerO kényelemmel elké
szültek. Központi fűtés, állandó melegvíz, 
takarítás, kiszolgálás, telefonok, társalgók, stb. 
Olcaó b*re(kl

Rögitrn tMftmiQzBieltilf. 

leköthetők vrsérbap Is helyszínen: 
EscsSja I., L.oflo<Sy«Mtosi 7^1 —7w«
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boa, széteső, nincs centere. Gól nélkül telik 
« további Idő.

Szünet után
as Újpestet füttykoncert fogadja.

Jg alábbhagy, amikor megjelenik Turay

el

Jg alábbhagy, amikor megjelenik Turay is. 
óriási irammal indul a játék. A Ferencváros 
most akar végezni .ellenfelével. A nagy roha
mok közben Huber is megsérül. Az újpesti 
védelem azonban kemény dió a mai Fradi-csa- 
társornak. Csak Toldinak nem imponál Általá
ban nem imponálnak egymásnak és olyan ke
ményen harcolnak, mintha a gorlicei Áttörést 

'' akopiroznák. Újpest közben lefedezi magát 
peches széria szempontjából is.

P. Szabó nagy rohama után keresztlövést 
enged meg. Villámgyorsan siklik el a labda 
a védők között, Auer óriási rohammal ér
kezik, de mégis egy tizedniásodperccel 

később.
Az újpesti rohamok élénkülnek. P. Szabó fejese 
a felső kapufáról pattan vissza. Van tehát 
kapufa is már Kornerek esnek jobbra-balra. 
Nem szűnik meg az iram egy pillanatra sem.

A játékosok még bírják a strapát, a labda 
azonban már nem.

KI kell cserélni. Az uj labda rögtön pechet hoz 
a Ferencvárosnak. Turay és Szalay együtt ug
rik fel a labdáért Szalay az ügyesebb, mert 
Turay most már másodszor csuklik Össze s 
egyúttal végleg. Ajultan zuhan arccal a földre. 
Az első pillanatban úgy látszik, hogy minden 
csontja összetört a markáns arcnak.

A Ferencváros tehát a második félidő 16. 
percétől kezdve ismét tiz emberrel játszik!

Az Újpest esélyei megnőnek. A Fradi legendás 
szívóssága azonban a tiz embert teljesen be
tölti s most a becsületért harcolnak tizen a ti
zenegyedik helyett is.

Klug biró megunja a statisztálást és egyre-

másra téved. OfTsrájdnak lát mindent s végül 
teljesen elveszti a talajt a lába alól. A Fradi 
vergődik a nagy nyomás alatt. Vaktában vág
ják a labdát.

Időt nyerni! — ez a cél most.
Az Újpest azonban nem elég erőteljes. Auer 
eltűnik a mezőnyben, Schneidert könnyen sze
relik, Spitz hiába szédíti ellenfeleit, labdáival 
nem mennek a többiek semmire. Amikor ez 
nyilvánvaló lesz,

a Ferencváros tiz emberrel Is támadójáté
kot folytat és fölénybe Jut.

Egészen a finisig. Mert ez már Ismét a liláké.
Olyan tízperces Iramot diktál utoljára az 

újpesti csapat, hogy szinte ég minden.
(A Ferencváros legnagyobb érdeme pedig ép
pen az, hogy’ még az utolsó tiz perces nagy ira
mot is át tudja venni. Óriási teherpróba voltl 
Bár a szerencse is közrejátszott némileg, ám 
a tiz ember elkeseredett küzdelme minden di
cséretet megérdemel.)

tűntet ■ Mrd ellet.
Királyt kiállítja a játékvezető, majd sor kerül 
végre a büntetörugásra Is, amelyet Moharos ér
tékesít (4:1). A büntetés most még elementári 
sabb erővel tör ki s a játék percekig szünetel. 
Nagynehczen áll csak helyre a rend, de amint 
a biró a meccs végét Jelzi, ismét megújul a vi
har, a közönség hevesen tüntet. A rendőrség 
csak nehezen tudja megfékezni a főiizgatott tö
meget.

Miskolcon a közönség az Attila 
tehetetlenségét látva — a Somogy 

mellett tüntetett...
Somopy—Attila 3:0 (1:0)

Miskolc, november 22.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telcfonjelen- 

tése.) A volt második ligabeli fegyvertársak és 
riválisok küzdelmére

Eddig még nem látott

CSODÁKAT
Eddig még nem tudott

TITKOKAT

Borsányl és a két 
bekk szinte ember
feletti munkával hajtja 
előre a csatársort.

— Már-már csak percek 
hiányoznak. Szabadrúgás 
20 méterről! Lövi: P. 
Szabó. A labda Spitzhez 
kerül, majd végül is n 
háló mellé. Nagy helyzet 
volt. " 
mert aztán

vége is a derbynek, 
amelynél hevesebbet 

még nem játszott magyar protlcsapat.
Egetverő éljen tesz pontot a meccs végére: 
örül a zöld-fehér tábor, ősszel már nem vitás 
az elsőség: megérdemelték.

Borsányl

De csak volt...

mintegy háromezer néző 
volt kiváncsi, de mind
egyik természetesen meg 
volt arról győződve, 
hogy — az Attila fog 
győzni. A kaposvári csa
pat, — vagy még Inkább 
a gyengén Játszó miskolci 
tizenegy — azonban ke
resztülhúzta az előzetes 
számításokat, ugyannyira,

bogy ha a Somogy 
a góllövést még Job
ban ambicionál*,
úgy katasztrófáit*

Egy Ismeretlen világ minden

REJTELMÉT
SZÉPSÉGÉT
BORZALMAT

Amikor csak a 90-ik perc dönti el a két pont sorsát
III. kér FC—Bocskay 3:2 (2:2)

Végre az óbudai lelkes közönség is meccshez 
jutott . Elég sokáig várakozott. Pedig kár, 
mert ez a publikum tud forrni, biztatni, lelke
síteni s végül tudja győzelembe kergetni a 
csapatát.

Közel kétezer főnyi ez a nézősereg,
ami Óbudán fantaszti
kumnak tűnik fel s a 
Noé bárkájához hasonló 
ódon — mondjuk — 
antik tribünön és a 
Duna partján húzódó 
állóhelyen helyezkedik 
cl. Végre egyszer kitom
bolhatta magát. De tom
bolt is, csak úgy harso
gott Óbuda. S tegyünk 
őszinték — anélkül, 
hogy a III. kerületiek 
kitűnő teljesítményének

értékét és eredményének realitását kétségbe
vonnánk — ezúttal ez a közönség győzött, ez 
szerezte meg az értékes két pontot a Bocskay- 
tól.

A két csapat kolosszális iramban kezdett. A 
Bocskay is Komplett, mert Fejér dr. végre 
szombaton leszerződött a kék-sárgókhoz. Opata 
a center, Teleki a jobhösszekötő s Vincze a 
balszélsö. No de ezt az iramot nem leJiet 20 
percnél tovább bírni, — állapítják meg az 
óbudai szakértők. Lábról-lábra, fejről-fejre pat
tog a labda, villámgyors szélső akció, remekbe
szabott lövések ... A védelmek sem érzik, hogy 
a hőmérő mínuszt mutat, mert az izzó helyze
tek mindkét kapu előtt kánikulát idéznek elő... 
Csodálatosan szép meccs. A talaj is kifogásta
lan. Nincs egy pillanat megállás, nincs egy 
hosszú lélegzetvételre idő, rohanás, góléhesség

mindkét oldalon. Nem sajnálja itt senki, hogy 
nem a nagy derbyre ment ki. Mintamérközés, 
iskolafutball, nagyszerű propaganda, anélkül, 
hogy az ellaposodás veszélye, vagy a durva
ságra való hajlani kisértenék ... Igaz, hogy 
közben gólok is estek. Zilahy lőtte az elsőt 
(10. perc), Markos egyenlített (17. perc), majd 
öngólt fejelt (19. perc) s végül Zilahy egalizált 
(31. perc). Feljegyzésre érdemes még Lengyel
nek felsőlécre lőtt labdája. Közben a publikum 
tombol, mert Biró Sándor nem ítélt 11-est Rém- 
mer hendsze miatt, majd amikor ugyanő kézzel 
tartotta vissza Fenyvessyt. Szóval izgalom is 
akad bőven egy ilyen vérbeli meccsen.

Szünet után is élvezetes a játék, de az iram 
ekkor már tényleg csökkent. Azért kapuelötti 
akció gyakran adódik. Minden labdáért külön 
kőtelharc folgtk... A közönség biztonságban 
látja az egv pontot s gyakran kedélyességbe 
csap át. Biró Sándort ősz fürtjei miatt Ripszám 
bácsinak titulálják, majd a változatosság ked
véért Telekit és Markost ugratják. Elvégre ez 
„vidéki" szokás, ók csak visszaadják a köl
csönt .. . Már mindenki „időt" kiabál, mert az 
óramutatók a 90. percei 
rójják, amikor egy ár
tatlan kapcsolásért sza
badrúgást dirigál a tö
meg. S Biró Sándor 
tényleg megadja. A lö
vési Budai kiüli, kavaro
dás s mint ilyenkor oly 
sokszor már megtörtént, 
a labdát Drössler beko
torja (3:2). Az utolsó 
másodpercben! Kezdésre 
már nincs idő .. Győ
zött a közönség!

Jakube
vereséget mérhetett volna aa elblzakodott 

és lélek nélkül Játszó Attilára.
A közönség, látva az Attila tehetetlen és indo- 
lens játékát,

a mérkőzés végén bosszúsan tflntetett a ka
posvári csapat mellett

A Játék elején a Somogy azonnal nagy elán
nal támad, de gól csak a 31. percben esik, ami
kor

Mészáros beadását Jakube, Szemző mellett 
behelyezi (1:0).

Az Attila igen vérszegény játékot mutat s egyet
len lövést sem küldenek a csatárai a Somogy 
kapujára. Szünet után úgy látszik, mintha a

-rnhnt vízhat
lan lódenböl 
uaértók után 

próbálva

pengéért kéntlas. 
WEISZ vportaiabö, 
Eötvoa-utoa 26c., L fi 
Telefon; Atrt. 2Ö2—7 o

miskolci csapat összeszedné magát, de azután 
ez a pillanatnyi feilángolás alábbhagy, hogy 
azután végig — a Somogy legyen as ur a pá
lyán. A 13. percben

a Jakube elől menteni akaró Banaszklevtcs 
a saját kapujába fejeli a labdát, 

mig két perc múlva
Csízt lövése ér hálót (3:0).

A hátralévő időben a gyenge Attila a Somogy 
fölénye közben szinte vergődni látszik ■ a kö
zönség erősen biztatja — a vendégcsapatot... 
Gól azonban már nem esik.

Ezért kár volt Pesterzsébetre menni 
Budai „//"—Vasas 4:1 (1:1)

Pesterzsébeten már nagyon régen volt első
osztályu bajnoki mérkőzés. A Vasasoknak volt 

most az ötletük, hogy 
mini pályaválasztók — 
Pesterzsébetre vigyék az 
ellenfelüket. A kisérlet 
anyagilag eléggé sike
rült, de ami a játékot 
illeti, abban bizony alul
maradtak a piros-kékek.

A Budai 11 megle
pően stílusos futballt 
játszva, megérdemelt 

győzelmet aratott
» igy a Vasas-csapat uz 
utolsó helyről nem tu-Sztancstk 

dóit elkerülni.
A meccs végén egyébként egy, a budai csapat 

javára megítélt 11-es miatt csúnya botrány tőrt 
ki. A tribünön is verekedés keletkezett s a rend
őrök csak a legnagyobb nehézségek árán tud-

Drössler

tak rendet teremteni.
Alig indul a mérkőzés, a Budai 11 máris gólt 

ér el Sztancsik révén (14). A budai csapat to
vább támad, Polgár veszélyes lövései azonban 
nem hoznak eredményt. A 24. percben a Vasas 
Kiss révén váratlanul kiegyenlít (1:1). A gól 
nagy lelkesedést önt a piros-kékekbe s a szü
netig ők támadnak.

Helycsere után ar 5. percben Lyka megszö
kik s átadását Sztancstk góllá értékesül (2:1). 
Tetszetős budai támadások után a 17. percben 
Polgár kicselezi a Vasas védőket és bebiztosítja 
csapatának a győzelmet (3:1). A meccs most 
mindinkább erősebb tempóban folyik tovább s 
néhány csúnya belements tarkítja a változatos 
küzdelmet. A 41. percben

Vágl és Schuszter összeverekednek ■ a bíró 
mindkettőjüket kiállítja.

Egy perc múlva Polgárt a 16-os vonalon gán
csolják, a bíró 11-est itél. Erre

óriási botrány támad, a közönség hevesen

A Soroksár veretlenül vezet
A második profiliga küzdelmei során a még 

veretlen Soroksár folytatta győzelmi sorozatát 
s ezúttal „a kisprofik“ egyik legerősebbjét, a 
VÁC FC-oi győzte le. A másik fővárosi aspi
ráns, a Turul, viszont vereséget szenvedett az 
ősszel alakult ETC-től. A Szeged FC is csak 
nehéz küzdelem árán tudott győzni a lista vé
gén kullogó Rákospalota ellen, mig a Pécs- 
baranya hat gólt lőtt a Megyer hálójába. Az 
eredmények a következők:

Soroksár—VÁC FC 4:3 (1:1).
ETC FC—Turul 4:2 (2:1).
Szeged FC—Rákospalota 2:1 (1.4).
Pécsbaranya—Megyer 6.4 (1.4). A mérkőzés 

meglehetős unalmas volt s a Pécsbaranya 
gyenge játéka ellenére is könnyen győzött. 
Góljait: Dóra, Tritz, Palkó, Kocsis és Tesztet 
lőtték, egy gól pedig öngólból esett.

t győzni 
ellen, m

Egy perc múlva Polgári 
Csolják, a biró 11-est itt

Kikapott az FTC
Az elsőosztályu amatőrbajnoki 

legnagyobb meglepetése
a BSE veresége a sereghajtó 

Ugyancsak a meglepetés erejével 
veretlen FTC minimális veresége . _ ______
Az országos bajnok, Törekvés, féltucatos gól
aránnyal győzött az egyetemisták ellen, a 
Beszkárt is gólözönt zúdított az URAK kapu
jára s a Postás is tisztes gólaránnyal Intézte el 
a Fér. Vasutast Az uj elsőosztályuak, a MÁV 
és az Elektromosmflvek „derbyje“ a MÁV győ
zelmét eredményezte, mig a budai „derby0 a 
33-asoknak hozott két pontot. Az eredmények 
a ’ " “ “

mérkőzések

MTK-tól. 
hat a még 
az UTE-től.

következők:
UTE—FTC 1.4 (0:0).
MTK—BSE 1:0 (14‘.
Postáz—Fér. Vasutas 3:0 (9:0). 
Törekvés—BEAC 7:1 (4.4). 
Beszkárt—URAK 8:1 (1:1).
33 FC—111. kér. TVE 3:9 (1:9). 
MAV—Elcktromosmüvek 4:2 (9:1).

Grál Nádasdy Ferenc 
az FTC úszószakosztályának élén

Érdekes eseménye van a sportnak, de kü
lönösen az uszósportnak abból az alkalom
ból, hogy

nz FTC diplomatái a eflld-fehérrk hmó- 
wzakoNztiílyúr.ak élére gróf Nádaady 

Ferencet tudták megnyerni.
Az ifjti gróf bekapcsolódása nagy nyeresége 
nemcsak a népszerű klubnak, de az egyete
mes sportnak is.

Szaiomrniturtk, stt,. T.!ttá
rőt, vitrinen. tUnp'zákok, «qm butor/.'srtibok minden elfő- 

kárpltoftnái Garay-uica 43

A misztikumok 
felejthetetlen 

filmje

Elejétől végig 
magyar beszéd
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Konrád Csámi ismét játszani fog 
és tréneri állást is vállal

Berlin, november 22.
(A Hétfői blapló berlini szerkesztőségétől.) 

Konrád Kálmán, az MTK volt világhírű csatára 
•gy berlini nagymozi tulajdonosa. Évekig bérbe 
volt adva a mozija, de néhány hónap óta maga 
vezeti a moziját. Most valószínűleg ismét át
veszi valaki a mozgóképszínházat, mert Csdmi 
iámét visszatér régi szerelméhez, a futballhoz

Erről Így beszél:
— Hónapokig tréneri állás nélkül voltam és 

elhatároztam, hogy végleg visszavonulok a fut- 
bálitól Most azonban olyan előnyős ajánlatot 
kaptam, amelynek nem igen tudok ellentállnl. 
A szerződés értelmében treníroznom kellene egy 
délnémet csapatot, azonkívül játszanom Is 
kellene. A szerződést valószínűleg elfogadom, 
[mert kitűnő formában érzem magamat.

A régi idők kerülnek szóba:

Dr. Schréder Gyula 
nyerte a rendőrtiszti 
kardvivó bajnokságot

Az országos rendőrtiszti egyéni knrdvlvó- 
bajnoksógol vasárnap bonyolították le a buda- 
pestvidékí kerületi főkapitányság Haller-utcai 
székházénak dísztermében. Délelőtt kezdték 
meg a selejtező-mérkőzéseket, n résztvevő 35 
rendőrtiszt között. A délután 5 órakor kezdődő 
döntőbe nyolc budapesti, illetve pestvidéki 
vívó mellett két vidéki (Válay és Urbancsik) ke
rült a döntőbe. A döntő nagy érdeklődés mel
lett folyt le.

Az előkelő közönség soraiban megjelent 
Andréka Károly főkapitányhelyettes is s a rend
őrtisztikar számos kijfinösége. A döntőben 
Schréder Gyula dr. budapesti rendőrkapitány 
veretlenül győzött, aki a Scitovszky Béla ván
dordíját ezúttal hetedszer védi. Schréder dr. va
sárnap nagyszerű munkájával ismételten bebi
zonyította, hogy a rendőrség legjobb kardvivója. 
A döntö egyben pontverseny volt a dr. Szalag 
József-vándordijért, melyet ezúttal nagy küz
delem után végeredményben a budapesti főka
pitányság nyert meg miniméiig pontkülönbség
gel, 25 ponttal a peslvidékl kapitányság 24 
pontja ellenében. A harmadik helyen Szombat
hely végzett 3 ponttal, majd végül Debrecen 2 
ponttal. A verseny végeredménye a következő:

A rendőrség 1031. évi országos kardvivóbaj- 
noka dr. Schréder Gyula rendőrkapitány Bu
dapest, 9 győzelemmel. 2. Dingfeldcr Imre r. 
számtiszt Pestvldék, 7 gy. 3 Éckl Viktor de
tektív Pestvidék, 6 gy. 4 Duhn Jenő r. szám- ' 
tanácsos Pestvidék, 5 gy., 30 kapott és 36 adott 
tussal. 5. Dr. Komáromy Géza Géza r.-felügyelö 
Budapest. 5 gy.. 30 kapott és 27 adott tussal. 
Q. Dr. Dakó Sándor r. s.-fogalmazó Budapest, 
4 gy. 7. vitéz Válay István r.-felügyelő Szom
bathely, 3 gy. 35 kapott tussal. 8. Dr. Lehotzky 
Tivadar r. fogalmazó Budapest, 3 gy 38 kapott 
tussal. 9. Urbancsik Ede r.-felügyelö Debrecen, 
2 gy. 10. Szidanocs Ferenc r.-hivalali tiszt Bu
dapest, 1 gy.

A rendezés nehéz munkáját ugy szombaton, 
mint vasárnap Szilaveczky Lajos rendőrfőta
nácsos kifogástalanul látta el.

A vasárnapi cross country
Az elmúlt vasárnap két mezei futóversenyt 

rendeztek a fővárosban. A Munkás Testedző 
Egyesület versenyén a váci országút 11 km.-es 
kövétől startoltak a versenyzők. Ugy a szenior 
mint az ifjúsági csapatversenyt a rendező egye- 
•fllet tagjni nyerték meg.

Ifjúsági egyéni verseny (2000 m): 1. Kántor 
MTE 6 p. 14 mp. 2. Einviller MTE 0:14.6 mp. 
3. Dunian Vasas 6:24 mp.

Csapatversenyben: 1. Munkás Testedző Egye 
•ölet 77 ponttal. 2. Vasas 59 ponttal.

Széniorok versenye (5000 m): 1 Kelen Vasas 
16:23.2 mp. 2. Németh MTE 15:46 mp. 3. Ver- 
Mczl BBTE 16:01.2 mp. 4. Sajtos MTE 16:02.8 
mp.

Csapatversenyben: 1. Munkás Testedző Egye
sület 226 pont. 2. Vasas 156 pont. 3. BBTE 125 
pont. 4. ESC 123 pont.

A Vasas vasárnap délelőtt mezei ujoncver- 
aenyt rendezett a Vasas-pálya környékén. A 
körülbelül 3400 méteres távon 23-an indullak,

Szabó Dtttö új müv: 
a karíctony! könyvpiac 

iiannáclóla

MEGERED 
AZ ESŐ Ax elsodort falu 

folytatása l
UJ hatalmas könyvsiker i 

A Bartha Miklós Társaság kiadása 

Ara 4.80 pengő 
elő. te és esetén 

3.80 pengő

Előfizethető december 15-ig a 
Bartha Miklós Társaság könyvoaztályánál 

VII., Erzsébet körút 58. II. 13.

NYOMATOTT A GLÓBUS

— A legszebb futballidőm az 1915-től 1919-ig 
terjedő futballkorszak volt. Akkor az MTK 
minden mérkőzését megnyerte és minden sze
rénytelenség nélkül állíthatom, hogy nekem is 
nagy részem vólt ezekben a győzelmekben.

— Mi a magyar futball válságának az oka?
— Azv hogy nincs klasszis játékos odahaza. 

Az utolsó öt évben az egyetlen Kalmáron kívül 
nem akadt kimagasló nagy játékos. Az Orthok 
— ugylátszik— még a grun dók on futballoznak.

— Miért'rossz a német futball? — kérdez
zük.

— Mert technika nélkül és ész nélkül játsza
nak. Nincs kombináló képességük, nem tudnak 
passzolni, csak a nyers erőre, az áttörésre épí
tenek fel mindent.

A mozigépész jelentkezik és az interjú vé- 
<r. (p.) 

akik közül 15 futott célba. Az eredmény a kö
vetkező: 1. Kenderesi 12 p. 38 mp. 2. Szema- 
nek 12 p. 39 mp. 3. Tóth György 12 p. 41 mp. 
4. Fritz 12 p. 50 mp.

Több, mint iélszáz „magyar 
Nurmi" a láthatáron

Az MTE. néhány héttel ezelőtt elhatározta, 
hogy nagyszabású országos propagandát indít 
a hosszutávfutás népszerűsítése érdekében. A 
sajtóban közölt felhívása nyomán az egyesület 
akciója most pompás gyümölcsöt ériéit:

• vidékről eddig több, mint félszáz Antal 
hoMzutávfuló-jclö'4 jelentkezett és kért 

tréningutasltást az egyesülettől.
Az egyesület a jelentkezőknek hat hétre szóló 

pontos tréningutasilást küldött. A hat hét el
teltével pedig ujabb hat hétre fogja azokat el
látni szakszerű tanácsokkal.

A jelentkezők között 
több kerületi bajuok Is akadt.

Az MTE a tavasszal Budapesten gyűjti egybe 
a vidéki „Nurml-jelölieket“, akik részére a 
fővárosban versenyt rendez. A budapesti je
lentkezők természetesen már a tél folyamán 
közös tréningben fogják elsajátítani a hosszu
távfutás tudományát.

Atlétikai körökben természetesen nagy ér
deklődéssel ügyelik az egyesület önzetlen vál
lalkozásának eredményeit.

VILÁGSZEMLE
BRAUN ^KISASSZONYT* A FÉRJHEZMENÉS 

SEM TÖRTE LE
Amsterdamból jelentik: Marié Braun, hol

land uszóvilágbajnoknő, aki nemrégiben 
ment férjhez, házassága óta elsőizben állott 
vasárnap starthoz és a 200 méteres gyors
úszásban 2:40.8 mp.-es kitűnő időt ért el s 
1.2 mp.-cel megjavította tavalyt legjobb tel
jesítményét.

A CSEH VÁLOGATOTT JÉGHOKKIZÓK 
DÖNTETLENJE PÁRIZSBAN

Párizsból jelentik: A Franciaország—Cseh
szlovákia válogatott jéghokki-mérkőzés 1:1 
arányban döntetlenül végződött. A részeredmé
nyek 0:0, 1:1, Oá).

A SLAVIA LEGYŐZTE 
A SVÉD BAJNOKCSAPATOT

Prágából jelentik: A Slavia 3:2 (2:1) arány
ban győzött az A1K Stockholm ellen. A Slavia 
kél gólját Cambal, a harmadikat pedig Suzoboda 
lőtte.

A bajnoki mérkőzések során a Sparta 5:2-re 
győzött uz EK Tcplitz ellen, a Kiad no pedig 
nagy meglepetésre, 2:1 arányban intézte el a 
Viktória Ziskov-ot. Az eddig veretlen Nahod 
szintén kikapott 2:0 arányban a Viktória Pil- 
sen-től.

KÉTÓRÁS KERÉKPÁRVERSENYEK 
KÜLFÖLDÖN.

Brüsszelből jelentik: As itt megtartott két
órás kerékpáros versenyt Piet van Kempen- 
Walz nyerte 92.450 km-es teljesítménnyel.

Párisból jelentik: Az itteni kétórás kerék
páros versenyt Choury Fabre nyerte 91.700 
km-es eredménnyel.
AZ ADMIRA VEZET AZ OSZTRÁK BAJNOK

SÁGBAN
Bécsből jelentik: Vasárnap tartották meg az 

osztrák ligabajnokság utolsó őszi fordulóját. 
A Vienna 3:0 arányban győzött az Austria ejlen, 
az Admira 2:0-ra verte a IVAC-ot, a Rapid 
3:2-re a Florlsdorfot, míg a Slovan—Wacker- 
mérkőzés 1:1 arányban döntetlenül végződött. 
A tabellán nz Admira vezet 17 ponttal, a Vienna 
és a Rapid előtt. A WSC barátságos mérkőzés 
köröttben 2:1-re győzött a Ilakoah ellen.
WITTEMBERG EURÓPABAJNOK VERESÉGE

Berlinből jelentik: Wittemberg német Európa 
uszóbajnok vasárnap a 400 méteres mellusző 
versenyben meglepetéssserü vereséget szenve
dett a göttingeni Schivurtztól, aki 6 p. 03 1 mp-es 
idővel győzött.

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

Kivonat a BLASz-közlönyből 
és az amatőr-erkölcsökből

A BLASz. hivatalos lapjának legfrissebb 
számában a következő érdekes és jellemző 

i hirdetmény 411: „Az amatőrzsűri a Wekerle- 
' telepi SC kérelmére hozzájárul, hogy játé- 
I kosait vacsot dra vendégül láthassa..." 
| „Ax amatőrzsúrl felhívja a Kőbányai AC-Ot,
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hogy at ajándékot számlával együtt mu
tassa be ..

Azoknak, akik ezzel a csodabogárral még 
nem találkoztak, meg kell magyarázni, hogy 
miről van szó itt. Van egy határozat, vagy 
alapszabály, amely meghatározza, hogy egy 
amatőr futballista milyen ajándékot fogad
hat el az egyesületétől — természetben. 
(Pénzben semmit!) Ez kedves dolog, elvégre 
vagy van amatőr tég, vagy nincs. Az amatőr
zsűri azonban — nyilván, hogy dolga le
gyen — nem elégszik meg azzal, hogy e 
szabály megsértőit büntesse. Nemi Az ama- 
tőrzsüri feltételezi, hogy a labdarugósport’ 
bán nlnctenek megbízható úriemberek. En
nélfogva mert bűnt esetleg elkövethet va
laki, felügyelet alá helyezi az összes egye’ 
sületi vezetőket. Ezért keli tehát illedelme
sen megkérni a zsűrit, ha a játékosokat va
csorára invitálja valaki s ezért kell szám
lával együtt bemutatni az ajándékot is.

Ezt nevezik preventív intézkedésnek. 
Am>vel egyedül állunk a világon 1931-ben, 
a demokrácia hajnalán. S kizáróan emiatt 
van amatőrség is. Olyan minta-amatőrség, 
amelyről jobb nem beszélni.

X A magyar—olasz válogatott tomamérközéi 
előkészületei. A magyar válogatott tornász
csapat december 13-án, a Városi Színházban 
méri össze erejét Olaszország csapatával. Az 
olasz csapat végleges összeállítása már befutott 
és ebből nyilvánvaló, hogy Olaszország a leg
erősebb összeállításban veszi fel ellenünk a 
küzdelmet. Az olasz csapat tagjai: Ncrl, 
Lucchetti, Lertora, Mandrini, Martino, Tognlni, 
tartaléka pedig Gianinonne. Krizmanich János, 
a magyar szövetségi kapitány, még nem állította 
össze a magyar csapatót, abban csak öt ember 
helye biztos. Pelle István, Péter Miklós, Boros 
Péter, Hegedűt József és Lenz Rezső válogató
verseny nélkül, mint többszörösen bevált válo
gatott versenyzők kerültek a csapatba. A hato

Az automobilvámok eltörlését, a közüzemek leépítését, a gép
szántás elősegítését és az automobilizmus megmentését 

követelték vasárnap a KMÁC ankétjén
Vasárnap délelőtt tartotta meg a KMÁC a 

haladó automobilizmus érdekében összehívott 
ankétet. A zsúfolásig megtelt díszteremben az 
elnöki széket Belltska Sándor, a KMAC másod
elnöke foglalta el. Az értekezleten a bélügy, 
hadügy, pénzügy és kereskedelemügyi minisz
tériumok, valamint a főpolgármester képvisel
tették magukat. Az első szónok Schimanek 
Emil, a KMAC alclnöke, műegyetemi tanár volt, 
aki kifejtette, hogy nem tudományos alapon, 
hanem a gyakorlati élet és a rendéletek által 
okozott veszteségek alapos tanulmányozása 
alapján fog a tárgyhoz szólni. Kifejtette ezután, 
hogv

1027-ben negyvenölszázalék volt az évi 
autógyarapodás, mig ma, 1931-ben csak 

négy és fél százalék.
Megemlítette, hogy rengeteg ellenséggel kell 
megküzdeni az automobilizmusnak, amelynek 
ellensége a gyalogostól kezdve mindenki, aki 
nem jár autón, de főként az adóhatóságok, a 
közlekedési rendőrségtől kezdve minden kor
mánytényező, a hadügyet kivéve. Hiábavaló volt 
az autóklubok törekvése és évek hosszú mun
kája, hogy a mezőgazdaságba bevigyék az 
autót, a vasút féltékenysége meghiúsított min
den törekvést, sőt elletísulyozásul a MAVART 
igazgatóit is nyugalmazott vasutigazgatókból 
nevezték ki, hogy a monopolizált teherautófu
varozás is a vasút érdekei megvédésének szelle
mében történjék. Hazai személyautógyártás 
nincs, tehát . .

a vámokat el kell törölni.
Ez tenné lehetővé, hogy 5—10.000 autóval több 
fusson az országban. Az állam összbevételeinek 
igen kis hányada százalékban az az összeg, 
amelyet ezek a vámok kitesznek. A fejlődést 
megállítani nem szabad, mert a járművek tö
mege az ország eminens érdeke. A szémélykocsl 
termelőeszköz mindenkinek a kezében, még ha 
luxus célokra is használják. A benzinmonopó
lium ügyét alig érintette Schimanek, mert a 
túlfűtött hangulatban kirobbanás veszélye nél
kül nem foglalkozhatott vele alaposan. Az ut-, 
építéssel foglalkozva megállapítja, hogy az elő
irányzaton felül építettek elsőrangú közutakat, 
de a mellé kutakat elhanyagolták. A privát kéz
ben levő kőbányákat először termelésre buz
dították, zaután as állam saját bányákat nyitott 
meg és Így

a magánkézben levő bányákat a tönk izé
iére juttatta.

A közüzemek leépítése tehát az első feladat. 
Benzinügyben csak annyit említ meg, hogy a 
napiár kétharmadrésze kincstári részesedés és 
ha bármilyen utón megtakaritást lehet elénii. 
ugy az az autósport javára történik. „Le tehát 
az árakkall'1 Aí autószakértő bizottságot azért 
akarja megszűntetni a kormány, hogy igy meg 
takarítsa az ellenvéleményt, mert ezzri az in 
tézkedéssel mást nem takaríthat meg. Az auto
mobilizmus a gazdasági élet fokmérője és azt 
minden erővel támogatni a kormány köteles
sége.

Dr. Koós Mihály, az Oraságos Mezőgazdasági 
Kamara igazgatója a következő felszólaló, aki 
az automobilizmus szerepéről a mezőgazdaság 
bán tart előadást. Ebben az irányban foglalko
zott a kérdéssel és biztosította ai érdekelteket, 
hogy a mezőgazdaság érdekei azonosak az auto
mobilizmus érdekeivel és igy természetes, hogy 
teljes mértékbcH minden kérdésben mellettük 
állnnafc. Traktorszántás, gépszántás elősegítése 
országos gazdasági, érdek- Dánia tcjforgaljna az. 
automobilizmusnak köszönheti létét és nagysá 
gát. 7300 traktor van . forgalomban Magyaror 
szágon. Ha as ásványolajiparban történik', va 
tárni intézkedés, amely által megtakarítás ér- 
belő el, ugy ez feltétlenül az automobilizmus
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dik helyért éa a tartalékhelyért válogatóvermw 
lesz december 6-án, vasárnap d. e. 11 órakort 
BTC klotildutcai tornacsarnokában. A válogató
verseny csak öt kijelölt versenyző küzdelme lett 
volna, azonban a válogatott csapatba való be- 
jutás lehetősége minden esélyes tornászt so. 
rompóba állított és ma az a helyzet, hogy • 
válogatóversenyen mintegy. 10 indulóra lehet 
számítani. Pelle József (BBTE), Starkbauer Jó
zsef (TFSC), Kadtrnhek Lajos és Winkler Pál 
(STE), Vida Imre (OTE), Sárkány József (VÁC) 
Csomag Nándor, Antal Nándor, Hlava Vilmos 
(BTC) és Kende Rezső (Postás) látogatják szor
galmasan a szövetségi tréningeket.

X Három súlyosabb sérülés történt va
sárnap futballozta közben. Vasárnap dél
után a kŐbányaiuti sporttelepen Bogdán Fe
renc 15 éves mészárostanonc játék közben 
elesett és a balkarját törte. Rákospalotán 
Karikó István 22 éves kőmivessegéd a lábát 
törte. A halomutcai pályán Rosenberg Jó
zsef 22 éves szabósegéd a jobblábán insza
kadást szenvedett. A mentők mindhárom já
tékost a G/ück-szanatóriumba szállították.

X Újból megalakult az FTC turista szakosz
tálya. Az FTC alapszabályai előírják, hogy 
minden szakosztály évenként újból megalakulni 
köteles. A turista szakosztály most esett át az 
újjászületésen. A remek eredményeket elért 
zöld-fehér turisták vezérkara az uj esztendőre 
a következő: Elnök: betöltetlen, ügyv. alelnök: 
Fazekas Dezső dr., alelnökök: Conrad Pál Fri
gyes és Sövegjártó Nándor, titkár: Krnusz 
László, intéző: Fischel Géza, jegyző: Schutz 
Ferenc, pénztáros: Kittel Vilmos, ellenőr: Ná
das Adolf, kapitány: Friss György, intézőbizott- 
sógi tagok: Lautenburg Miksa, Wolf Artúr, 
Wolf M. József és Spitzer Ferenc.

X Mező Ferenc dr. előadása. Az amszterdami 
szellemi olimpiász világbajnoka: Mező Ferenc 
dr. reálgimnáziumi tanár, szerdán este, az 
Erzsébet Népakadémia felkérésére előadást tart 
Bárány Istvánról.

javára szolgáljon.
Kende Tódor, a Magyar Vas- és Gépgyárak 

Egyesületének igazgatója a vámkérdéssel fog
lalkozott. Kifejtette, hogy Ázsia és Afrika fej
lődésének az autó az alapja. El kell tehát vá- 
lasztani minden körülmények között az autót 
a vasúttól.

Röck István, az Autókereskedők Egyesületé
nek elnöke: Az állam adópolitikája ellen kel ki, 
hbgy a való életet nem ismerő bürokraták' in
tézik az adóügyeket és intézkedéseikkel már a 
fejlődés stádiumában megfojtották az automo
bilizmust. Ez az oka annak, hogy az automobi
lizmus eszméje nem tudóit kellőképpen át
menni a gazdasági életbe. Autóállományunk a 
nyugati országokhoz mérten a tizenkilencedik 
helyet foglalja el és még tízezer forgalomban 
lévő kocsi kellene ahhoz, hogy Ausztria után 
következzünk sorrendben. Pánikszerű a mene
külés-az autóktól először a látszatadó miatt és 
azért, mert helytelen takarékosságból az állami 
autókat leállították. Az utca képe automobil
szempontból siralmas képet mutat, annyira 
csökkent a forgalom. Az állam bevételei így 
sokkal kisebbek lesznek. Kéri a megjelenteket, 
fogjanak össze az automobilizmus megmentése 
érdekében és a kormány képviselőit arra kéri, 
hogy tanulmányozzák és szívleljék meg az ülés 
jegyzőkönyveit, a javaslatok és rendeletelk ki
adásánál pedig használják fel azokat.

Belitska Sándor elnök ezután jobb idők elkö- 
vétkezése reményében bezárta az ankétet.

Kálmán Sándor.

Budapesti íigetőversenyek
Nagy közönség előtt, reális eredményekkel éa 

nívós sporttal folytak le a vasárnapi ügető
versenyek. A nap főszámét Éber B. nyerte meg 
Gltana II. előtt, győzelmét azonban igen meg
könnyítette, hogy legveszélyesebb ellenfelei! 
Erika is Conrad, formájuk alatt futottak- 
Feri 0., Eszter II. és Generális esélyüknek meg
felelően könnyen nyerték versenyeiket. Az 
utolsó futam favoritja, Hajnalka, a start pil
lanatában a pálva melletti Árokba vitte sulky- 
lót s az ott felborult. A balesetből szerencsére 
komolyabb baj nem származóit

A(részletei eredmény a következő:
I. FUTAM. 1. Körmendi ménes Feri O. 

(l’Á reá) Zwllllnger, 2. Ili (20) Kovára II., 8. 
Tündérlány II (12) Haas. F. m.: Anny, Ma
rokkó, Najád, Hárpia, Eduárd B., Ugrahugra, 
Rufclejtő, Udine. Tót.: 10:14. 15. 44, 72. Olasz: 
127. — II. FUTAM. 1. Egerlünderln (2X) Fei- 
ser, 2. Mimosa (2’A) Marsrhall, 3. Ibrány (4) 
Dózsa. F. m.: Favorité, Kópé, Ebadta,' Libertás, 
Melinda, Sacy. Kedves. Tót.: 10-35 20. 29. 22. 
Olasz: 59. — ni. FUTAM. 1. Steinltz M. Éber 
R. (l‘Á) Katiink*, 2. Gltana IT. («) Hoffrtmnn- 
F. ni.: Erika. Dárda, Lord Ida, Sámson, Con- 
rad Tót.: 10:35. 18, 27. Olasz: 98. — TV. 
FUTAM (első, rést). 1. Körmendi ménes Frá
ter n. (2 reá) Zwillinger, 2. Esély (1’4) Ko
vács J.. 3. Jégvirág (4) Feiser. F. m.: Ali Rab*. 
Guardian Cald. Dongó, Fencgvcr-k. Tót.: 10:15. 
11, 12, 12. Olasz: 26. — V. FUTAM (másodfk 
rész). 1. Fricdmann E. Generá’la (l’/t .reál tta- 
laídonos. 2. Rikkants (3) Feiser. 3. Katinka (2) 
Fiszter. F m.: Norma, Sonv Bov, F.thel Hat
rest, Suhant B. Tót.: 10:26. 13, 13, 14. Olasz: 
38. _ VI. FUTAM. 1. Srakách E. dn B*r0 
Í2‘A) Zwillinger, 2. Szertelen (10) Mnrsrhall, 
8. Hullám (3) Maszár J. F. in.: Récére. Fényea, 
Sátán. Hajnalka, Pncannr, Dombóvár, Gézen
gúz. Tót.: 10:50. 20. 51, 20. Olasz: 108.

A szerkesztésért és klndásérl felelt 
_______ Pr. ELEK HUGÓ________  

NYOMDAIGAZGATÓI HAVAS M.


