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Budapesti társaság halálos motorkerékpár
szerencsétlensége Székesfehérvárott

Gombos az olasz Királynál
Viktor Emanuei dolgozószobájában fogadta, azután a királyi 

pár uiiiásreggeiin látta vendégül Gombos Giraiat
Pisa, november 13.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Gömbös Gyula miniszterelnök 
Olaszország] látogatásának ma zajlott le 
utolsó napja én ezzel együtt legérdekesebb 
eseménye: a magyar miniszterelnök

ma jelent meg kihallgatáson Vidor 
Emánuel olasz király előtt, 

(tömbös és kísérete Rómából szombaton 
este 11 óra 20 perckór utazott el a tcrmini 
pályaudvarról Pisába. Pisa közelében a san- 
rossorei kastélyban tartózkodik most ugyan 
Is az olasz királyi pár — Ide kapott meg 
hívást a magyar miniszterelnök.

Gömbös Gyula vasárnapi utján megint 
csak azt a kiilönvonatot használta, amelyet 
a Dnce bocsátott rendelkezésére és amellyel 
már az olasz határtól Rómáig utazott A 
különvonat

rekordgyorsasággal robogott a magyar 
miniszterelnökkel és kíséretével Pisa 

felé, 
ahová hajnali 5 órakor érkezett meg. Göm 
bős megérkezése után nem szállott ki a vo
natból, amely a pályaudvaron maradt Fél 
tizenegy órakor

királyi koronával ékesített autó gördült 
a pisai pályaudvar épülete elé 

és abból Dl Raimondi ezredes, az olasz ki 
rály szárnysegéde szál’olt ki. ö jött a ma
gyar miniszterelnökért, hogy a királyhoz 
kisérje. Addigra már n pályaudvar előtt fel
sorakoztak a magyar urakra várakozó 
autók.

Pár perccel később az udvari váróterem 
ajtajában megjelent u magyar miniszterel
nök és mögötte kísérete: Hóry András 
qurlnall magyar követ, báró Apor Gábor, 
kiivets.'gi tanácsos, Wlnclikler István mi
niszteri tanácsos és Colonna herceg, a bu- 
da csU olasz követ. Ugyancsak a magyar 
rJilsztercliük külön vonatán érkezett Pisába 
és Gömböst

a királyhoz kísérte Baldoanl herceg, az 
olasz külügyminisztérium szertartás

főnöke.
A miniszterelnök és a király szárnysegéde 

az első autóban foglaltak helyet, mögöttük 
robogott a másik három autón a kíséret. Né
hány perccel féltizenegy után érkeztek a 
«an rossorei kastély elé és 10 óra 40 perckor 

tárult fel n magyar miniszterelnök előtt 
az olasz király dolgozószobájának szár

nyas ajtajú.
Vidor Emánuel tábornagy! egyenruhában 

fogadta Gömbös Gyulát, — mellén
ott díszelgett az elsöoszlályu magyar 

érdimrcnd nagy keresztje.
Az au:11c .amely

több mint másfél óra hosszal tartott, 
Igen szívélyes keretek között zajlott le. A 
miniszterelnök mindenekelőtt átadta az 
olasz királynak Magyarország kormányzója 
üdvözletét és tolmácsolta a Nagy Lajos ne

vét viselő és 6-os magyar bonvédgyalogcz- 
red hódolatát és tiszteletét Ennek az ezred
nek ugyanis Vidor Emánuel a tulajdonosa. 
Sok mindenről beszélgetett az olasz király 
igen közvetlen modorban a magyar minlsz- 
lerdnökke! és az audiencia végén megje
lent Vidor Emánuel dolgozószobájában 

a királyné Is, akinek férje azonnal be
mutatta Gömbös Gyulát.

A másfélórás audiencia után a király, a 
királyné és a magyar miniszterelnök, vala
mint Gömbös Gyula kísérete a kastély nagv 
ebédlőjébe vonultak át, ahol vili'^reggelit 
szolgállak fel.

Gömbös a királyné mellett foglalt 
helyet

A viliásreggelln a magyar urakon kívül meg 
jelent Mattioli Pascal! gróf, a király szemé 
íye körüli miniszter, Dernezzo márki tábor

Programbeszédek napja 
Székesfehérvárott

Éles választási harc Hóman Bilint és Friedrich István kUzUlt
Székesfehérvár, november 13.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Vnsárnnp tel
jes erővel fellángolt a választási harc Székes
fehérvárott. A programbeszédek sorát

HÓMAN BÁLINT 
kultuszminiszter kezdte meg, aki beszédében

Hóman Bálint
különösen a nemzeti egység szükségességét 
hangoztatta, majd kijelentette, hogy meggyőző
dése*  katolikus, de tiszteli mindenkinek a val
lási meggyőződését, a

minden erejével a felekezeti béke fenntar
tását szolgálja,

mert felekezeti béke nélkül nem lehet megte
remteni a nemzeti egységet sem. Beszélt a ki
rálykérdésről, melyre vonatkozólag kijelentette, 
hogy ezt a problémát

nem lehet ■ pártpolitika eszközévé tPnnl 
A választójog kérdésében hangoztatta, hogy a 
kormány

a titkosság alapján áll.
Bejelentette a külföldi vdmszerződések r évii tó
ját, a kontárkérdés rendezését. 

nők, a király első szárnysegéde, Ganlsardlo 
grófnő, a királyné első udvarbölgye, Borgó 
gróf kamarás és Dl Raimondi ezredes szárny
segéd Is.

A vlllásrcggcll után, amelyet ccrcle köve
tett, pontban egy órakor vett búcsút a ma
gyar miniszterelnök olasz királykát Az 
autók ezután bejárták egész Pisát, hogy a 
magyar vendégek megtekinthessék a város 
nevezetességeit, majd félkettőkor újból a 
pályaudvarra érkezett Gömbös Gyula és fel
szállt a reá várakozó különvonatra.

A vonat azonnal elindult.
Huszonkét óra 24 perckor érkezik Gömbös 
különvonata Postumiába, ahol a miniszter
elnök átszáll a magyar termeskocsiba.
Gömbös lermcskocslját a határon a menet- 
endszerü róma-budapestl gyorsvonathoz 

csatolják, amely hétfőn reggel érkezik a

az adó- és iBetékrevIziót,
a kereseti adó alapján követett inségadónál 
adómentes létminimum megállapítását.

— Az álláshal mosásokat meg jogjuk szűn 
tetni, a panamákat ki fogjuk irtani — mon
dotta beszéde további során és végül hangsú
lyozta, hogy csakis a nemzeti egység megte
remtésével lehet dolgozni a boldog Magyar
országért.

Lelkes taps és éljenzés követte Hóman Bá
lint miniszter beszédét. Utána

KÁLLAY MIKLÓS 
föhlmlvclésilgyl miniszter 

szólalt fel, aki kijelentette, hogy az ignzsög- 
iigyminisztcrrel folytatott tanácskozások alap 
Ján

ebben az évben húsz falut fognak fel
építeni,

amely mindenesetre néhány ezer magyar em
ber egzisztenciáját fogja biztosítani.

A költségvetést 750 millióra fogják leszál
lítani.

Majd erélyes hangon kijelentette, hogy a pana
mákat megszüntetik és a maga részéről statá
riumot kiván a panamisjákra, de statáriumot 
kór a rágalmazókra is, azokra a tolvajokra, 
akik 'tolvajt kiabálnak.

Utána Nagy Emil beszélt, aki főképpen 
Friedrich Istvánnal foglalkozott különös éles
séggel. Majd Héti Géza, Szilágyi Lajos és töb
bek felszólalása után a nagygyűlés véget ért.

Délután a különböző gazdaköröket, Iparos
köröket és a kereskedelmi csarnokot látogatta 
meg Hóman Bálint miniszter és mindenütt Is
mertette programját.

Friedrich 
ptogrammbeszéde

Délután 4 órakor tartotta, lelkes közönség 
érdeklődése mellett

FRIEDRICH ISTVÁN 
programbeszédét.

magyar fővárosba. Gömbös Gyula elé tud
valévőén már vasárnap reggel elutazott 
Sztranynvszky Sándor és ír. Antal István 
sajtófőnök, hogy még útközben Informálják 
a magyar miniszterelnököt az elmúlt napok 
eseményeiről. Ugyancsak vasárnap a ml*  
niszferelnök elé utazott Marion Béla is, 
úgy. hogy hétfőn reggeli ünnepélyes fogad
tatáson nem ő, hanem

gróf Ráday Gedeon írsz az Egységes
párt szónoka.

Előzőén azonban
Székesfehérváron Is ünnepélyes fogad

tatás készítenek
a magyar miniszterelnök szániára, aki ott 

>beszédet fog mondani. Vasárnap este már 
készen állott a fcUobogózott diadalkapu a

I pályaudvaron.

Különösön a személye ellen intézett támadá
sokkal foglalkozott, de kijelentette, hogy azokra 
nem válaszol, mert nem tartja méltónak Székes-

Friedrich István
fehérvárhoz, hogy n jelöltek személyeskedjenek# 
A titkos választójogot követelte.

Slgray Antal gróf
Nagy Emil szereplésével foglalkozott 

llassay Károly 
ugyancsak Nagy Emillel kapcsolatban azt fejte*  
gette, hogy Nagv Emil 13 évig azt hangoztatta 
velük szemben, hogy nem elég ellenzékiek, most 
azonban az egységcspárt elég ellenzéki részére 

Pallóidéi ni György örgróf, Bródy Ernő, Hegy- 
megi Kiss Pál és Kun Béla szólallak még fel. A 
nagygyűlés után végigjárták nz egyes körzeteket 
és mindenütt nagy lelkesedéssel fogadták őket.

Odescaichv hercegné 
a választás ól

Vasárnap délelőtt leérkezett a városba autón 
herceg Odescalchl Károlyné Andrásig Klára 
grófnő, akinek mandátuméért folyik tudvalévőén 
• txékesíeliérvári ádáz választási harc.
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A Hétfői Napló munkatársa beszélt a her
cegnével, aki kérdésünkre kijelentette, hogy 
néhány napig marad Székesfehérváron.

— Remélem a győzelmet, — mondotta — 
azonban csak a háttérben dolgozom.

Petri államtitkár 
a Qumerus clausus 

ellen
A Kereskedelmi Csarnokban tartott értekezle

ten felszólalt Petri Pál államtitkár is, aki ki
jelentette, hogy

a numerus elausust nem tartja helyesnek 
és annak megszüntetéséért küzdenek.

Vizsgálat a feljelentett 
tisztviselők ellen

Az ellenzéki képviselők feljelentést tettek a 
székesfehérvári tanítók ellen, hogy korteskednek 
Hóman Bálint mellett.

A miniszter meghívta Dcnhof Antal dr. mi
niszteri osztálytanácsost, hogy a vizsgálatot sür
gősen ejtse meg a feljelentések ügyében. Den- 
hof Antal dr még vasárnap megejtette a kihall
gatások *t  és mcgallapitotta, hogy a tanítók nem 
lépték túl a választói törvényben biztosított Jo
gokat.

Ugyancsak feljelentették a pénzügyminiszter- 
nél a pénzügyőröket, de a vizsgálat itt is meg- 
állapította azt, amit a tanítóknál.

A szintén feljelentett Máv állomásfönök ügyé
ben Tasnády Nagy Andor Máv ügyész szállott ki 
Székesfehérvárra és ebben az ügyben még foly
nak a kihallgatások.

Vasárnapi gyűlések
A Terézvárost Kereskedők és Iparosok Egye

sülete népes gyűlést tartott vasarnap IViíltn 
berg István elnöklete mellett. A gyűlésen el
keseredetten panaszolták el, hogy u VI. kerü
leti elöljáróság a kirakatnélküli kereskedők 
nek a kapuk körüli reklámtábláit és kiállító- 
szekrényeit eltávolítja. Ez a rendelkezés UÍNI ke- 
r< skedö és alkalmazott exiszlenciáját veszé
lyezteti. Elhatározták, hogy hétlön küldöttség!- 
lég keresik fel a jiolgármvsleri hivatalt és a 
közmunkatanácsot, ahol u rendelkezések meg- 
inásitásút kérik.

A II. kerületi felsővizivárosi plébániahivatal 
körzetébe lurtuzó Göryey-utcai Szent László 
Ifjúsági Otthon Egyesület vasárnap délelőtt 
tartotta évi közgyűlését. Bogii Géza beszámolt 
az egyesület mull évi működéséről, majd Mol
nár László pápai kamarás bezárta a gyűlést.

A Petőfi Társaság vasárnap délelőtt u Tudo
mányos Akadémián felolvasó ülést tartott. Pé
kár Gyula elnöki megnyitója és Lumpért Géza 
főtitkári jelentése után Lázár Béla dr. a költé
szetről és művészetről turloll előadást, majd 
Györkössy Endre verssorozatából olvasott fel. 
Pékár Gyula pedig keleti legendáját, Baja Mi
hály ped^g verseit mutatta be.

A Magyarországi Nöeyyesületek Szövetségé 
nek közgyűlése. Vasárnap délelőtt a Szent Isi- 
sün Társulat dísztermében tartotta meg ren
des évi közgyűlését a Magyarországi Nőegyesü- 
L lek Szövetsége. A közgyűlésen Apponyi Al- 
bertnó grófnő elnökölt s beszámolt arról, hogy 
a nemzetek szövetségének genfi ülésszakán ja
vaslatot terjesztett elő az ópiumszabályznttal 
kapcsolatban. Apponyi Alberlné felszólalása 
után elhatározta a közgyűlés, hogy a leányisko
lákhoz tanfelügyelőkké és szakfelügyelőkké 
nők kiküldését Jkérik, továbbá kérni fogják, 
hogy a leányiskolákban és árvaházakban meg
üresedő igazgatói állásokat is nőkkel töltsék 
be. Foglalkozott a közgyűlés a nemzeti munka
programmal és clbotúrozlu, hogy azt lelkesen 
támogatni fogja. Bejelentették a közgyűlésen, 
hogy Eresz Gézáné Szlojanovlcs Lili az 
megszervezi nagy sikerrel lebonyolított 
tetési akcióját.

Vasárnap délben közebédet rendezi tt 
getlen Kisgazdapárt Esztergomban,

Idén Is 
ebédel

a Füg- 
n „v,...................... , . . „ melyen
szép számmal jelenlek meg az ottani párttagok 
Szijj Bálint üdvözölte a megjelenteket. Báró 
Kray István, a független kisgazdapárt célkitűzé
seiről és a kereszténységről beszélt, Kun Béla 
ez iparosklvánságokat hangoztatta és Hunyady

Küllőidről Budapestre érkezett

asztrológus
(crIIIasIÓ* 1 stenrÁelóB annllalrt vagy 
prognözlat a<1 Ingyea Kajái- 
kczil'oj Irt nz Ok ad go*  adatok. SzQietéM heiy, 
idd éa óra. írás é« port-' költ ség I*  3. — . 
Fogad napunia 11—I lg éa 4—ö óráig. 
IX.. Mester utca 0. tAldaslot 3.

Ferenc gróf általánosságban Ismertette a füg
getlen kisgazdapárt törekvéseit. MÜotay István 
beszélt meg és kijelentette, hogy szívvcl-léiek- 
kel támogatja a független kisdapárt törekvé
seit. A helybeli kisgazdák közül is számosán 
szólaltak fel.

Az Országos Magyar Dalos Szövetség vasár
nap délelőtt tartotta évi közgyűlését Sipőcz 
Jenő polgármester elnöklésével. Az elnöki 
megnyitó után beválasztották az uj tagegyesü- 
leteket. A felszólalások során azt indítványoz
ták, hogy a MÁV indítson filléres vonatokat a 
dal os versenyek re. Pesly Géza, Müller Oszkár, 
Chlkán Béla és Borsy Jenő üdvözlőbeszédeivel 
a közgyűlés véget ért.

A Lafontaine és a Geothe társaság együttes 
lakomén ünnepelte vasárnap Kosztolányi De
zsőt és Lukács György volt kultuszminisztert. 
Póka-Pivny Béla Lukács Györgyöt köszön
tötte fel abból az alkalomból, hogy a német 
Gorthe-érmet megkapta, Kelecsényi Ferenc pe
dig Kosztolányi Dezsőt, mint a francia becsü
letrend lovagját üdvözölte.

Az Országos Balneologiai Egyesület vnsérnnp 
nagygyűlést tartott. Bánlaky Géza elnöki meg 
nyílója után Dalmady Zoltán dr., Szvizsenyi

A kisántánt vezérkari főnökei 
vasárnap Belgrádiban tanácskoztak 

A tanácskozás témája: egységes fellépés
a leszerelési

Belgrád, november 13.
A kisantani államainak vezérkari főnökei 

vasárnap a jugoszláv fővárosban tanácsko
zásra ültek össze. A vezérkari főnökök 

vasárnap érkeztek meg Belgrádba 
és magasrangu katonatisztek kisérték el őket 
a konferenciára.

Jan Sirovy csehszlovák vezérkari főnököt 
és Constantin Lazarescu román vezérkari fő
nököt a pályaudvaron ünnepélyes fogadta-

konferenc án
tásban részesítették, ahol megjelent Milán 
Milovanovics jugoszláv vezérkari főnök szá
mos magasrangu katonatiszt kíséretében.

A hivatalos jelentés szerint a vezérkari 
nökök tanácskozásának az a célja, hogy

a leszerelési konferencia
küszöbön álló uj ülésszakán a kisanlant álla 
tnok egységesen lépjenek fel a katonai szak
kérdésekben is.

fö-

| gához kérette a genfi leszerelési konfereu- 
' cián résztvevő francia delegáció vaiameny-

megtárgyalta velük mégegyszer a fran
cia leszerelési tervezetet, 

mielőtt azt még végleges szövegezésben « 
hétfőn megtartandó minisztertanács elé ter
jesztette volna. Herriot vasárnap fogadta 
Danielou képviselőt is, a kamara haditenge 
részeli bizottságának elnökét, hogy meg 
tárgyalja vele a leszerelési konferencia leg
közelebbi ülésszakán szóbakerülő flottáié- 
szerelési kérdéseket.

A francia leszerelési tervezetet Massiglle, 
a Népszövetség mellé beosztott állandó fran
cia meghatalmazott

hétfőn délután nyújtja át 
a leszerelési konferencia bürójának.

Herriot rosszul lett a francia 
kormánytanáes ülésén

A francia miniszterelnök betegágyán is folytatja 
a tanácskozásokat

Pírt., november 13. I
Herriot miniszterelnök két nap óta ágy-!—;- ------- - „

bán fekvő beteg. A miniszterelnök izületi infiját és 
reamitizmusban szenved és állapota annyira 
rosszabbodott, hogy

szombaton délután ■ kormánytanács 
ülését félbe kellett szakítani, mert Her
riot tanácskozás közben rosszul lett. ?

A miniszterelnök az orvosi tanács ellenére a 
Onai d’Orsayn levő lakosztályában foly
tatja a tanácskozásokat a francia leszere
lési tervezet végleges megszövegezése ügyé
ben és betegsége ellenére egybehivatta szom
baton délutánra a karmánytanácsot, amely
nek ülésén rosszul lett. Az ülést rövid meg
szakítás után folytatták.

Vasárnap délelőtt újabb tanácskozás volt 
Herriot betegágyánál. A miniszterelnök ma-

Borzalmas tömegszerencséflenség 
egy varsói sörgyárban

A beomlott lelő 19 munkást megölt
Varsóból Jelentik: A lengyel főváros egyik sörgyárában vasárnap hajnalban bor

zalmas tömcgszercncsétlenség történt, amelynek eddig
15 hulálos áldozata van.

A sörgyári munkások barakjának tetején nagymennyiségű komló volt elhelyezve, 
amelynek súlya álszakltotta a tetőzetet. Az épület teljesen

rombadőlt
és a szomszédos épületek is súlyosan megt ongálódtak. A romok alól eddig 15 halot
tat ástak ki és rengeteg súlyosan sebesültet. A rendőri vizsgálat során a gyár egyik 
Igazgatóját őrizetbe vették.

A munkásnegyedben levő Krochmalna-utcában ma reggel összeomlott ház 
egyemeletes épület volt, 

harmincegy iakóját a katasztrófa áimukban lepte meg.
Délután még három halottat húztak ki a törmelékek alól. A mentési és eltakarítási 

munkálatok során, amelyekhez az egész tűzoltóság kivonult, három ember megsérült. 
Valószínűleg még több áldozat Is előkerül a romok alól. A belügyminiszter és a város 
polgármestere is megjelent a szerencsétlenség színhelyén.

Késő este a sörgyári házbcomlásl katasztrófa halottainak száma tizenkilenc
re emelkedett. A súlyosan sebesültek száma bét, akik közül többnek az álla
pota annyira súlyos, hogy aligha maradnak életben.

Fabinyi kereskedelmi miniszter 
az országos ipari központról 

és a házalás betiltásáról
Klskundorozsma, november 13.

Hétfői Napló tudósító jónak telefonjelen-(A _____ ...... , ...
tése.) fabinyi Tihamér kereskedelmi és Lázár 
Andor igazságügyminisztocek vasárnap délelőtt 
Dorner Aurél miniszteri tanácsos és több or
szággyűlési képviselő kíséretében Dorozsinárn 
'■tűztök, ahol Fabinyi Tihamér kereskedelmi mi
niszter kerületének választói előtt most először 
jelent meg mint a kabinet Ingja.

A községháza udvarán hatalmas tömeg gyűli 
össze a beszámoló gyűlésre, melyet Rác: Ru- 

Fővárosi tanár 
••‘Ha tuMősséegel l»ttrerr>dm'»ny«w bben cltttali okuöni 
részi'*:.*.  ftwxsvotv polg-irl. gimn-'S<ami, kerenke.lelin, 
rasgAntanulokat, érettbe'i.flket. Vidékieket, hölgyeket i«.

Jöfeti-uice huszonhat, L 2.

Zoltán. Bánó Erit Tausz Béla,
Frank Miklós dr., GVula ,d,r’x.B6fl?ny
Oszkár, Vámossy Zo\ÍSÍf, Lipót, Más
sunyi Ernő dr., dr. Barta, Zsigmond és
Okoliesányi Kuthg Dezső szólanái w **’ 
hangzott felszólalások a magyar 
propagálását sürgették.

A Jászói Premontrei iskolák Barátaidon 
Szövetsége vasárnap délelőtt tartotta évi köz
gyűlést Füzesséry Tibor elnöklétével. A népes 
közgyűlésen előkelő közönség jelent meg: köz
tük Juhász Andor a kúria elnöke, Hlatik Gusz
táv volt államtitkár és Rakovszky Endre, « 
képviselőház háznagya. A közgyűlésen be jelen
lelték. hogy a premontreiek gödöllői gimná
ziumában érettségizett szegénysorsu egyetemi 
hallgatók számára a rend budapesti házában 
tnternátust rendeznek be.

A Magyar Orvosnők Országos Egyesülete va
sárnap tartotta tisztújító közgyűlését, amelyen 
Gömbös Gyula miniszterelnököt diszelnökké 
választották. Elnök lelt Tóth Sára dr., alel- 
nökök Gémessy Piroska dr., Nády Kiss Mária 
lr., K. Hővel Aglája dr., ügyvezető elnök-főtit
kár pedig R. Véges Ilona dr.

dolf községi biró nyitott meg. Utána 
FABINYI TIHAMÉR 

kereskedelmi miniszter foglalkozott a kormány 
célkitűzéseivel és elmondotta, hogv miniszter- 
ségc alatt úgyszólván egv hét sem lelt el inéi 
kiil, hogy egy kartell fel ne oszlatott volna. A 
gazdaközönség megsegítésére leszállították n 
borfogyasztási adót, a kisiparosok támogatásúra 

életbe fog lépni december elsején az orszá
gos központról és a kisiparos szervezkedé
séről szóló törvény és aláírta már a ke- 
reskedók érdekében a házalás megtiltására

előkészít polpárl *»cSOluOS—s

vonatkozó reudeletet.
Majd azzal fejezte be beszédét, hogy csak ak
kor tudnak eredményt elérni, ha biztosan szá
míthatnak a józanul gondolkodó nép szeret#- 
Ur# é« ragaszkodására.

L4ZÁR A^DOR 
igazaágfigyminlsrter szólalt fel ezután, aki azt 
hangoztatta, hogy az .a céljuk, hogy visszatér- 

a nemzetbe az erő és a bizalom, mert bi- 
zalotw és akurat nélkül fcoha senki semmiféle 
sikert s’s?' érhet el.

Létay ÉKA Kenyeret János é» Téglássy Béla 
szólaltak még fel és a gyűlés ezzel véget ért.

Marúti FbTst Bertalan 
kereskedelmi főtanácsos 

kellemetlen Füré
Csalással vádolták meg. de a íárgyafláson 
az ellenié! visszavonta !O!!e!en:ésé! és ai 

ügyész eiejtetie a vádat
László Dezső dr. törvényszéki egyedi ró 

előtt érdekes ügy kertWt tárgyalásra tegnap A 
pör szereplői Maróit Fürst Bertalan keresne*  
delmi főtanácsos és Nagy Pál kereskedők v«M*  
tak, akiket csalással vádolt az ügyészség. A5g 
ügy előzménye az. hogy Tóth János kereskedj 
feljelentést lett ellenük. A vád szerint Tóth Já
nos és Maróti Fürst Bertalan megállapodást 
kötöttek arra, hogy a portától kapott konccsz- 
szió alapján közös rcklúmjevelezölap-vállalatot 
létesítenek. Tóth Jánosnak kétezer pengővel 
kellett hozzájárulni az üzlethez. A tárgyalás 
első napján Tóth János ötszáz pengőt ki is 
fizetett, de még azon a napon újra jelentkezett 
azzal, hogy

kedvezőtlen információk miatt 
vissza akar lépni. A Maróti Fürst Bertalan, 
Nagy Pál és Tóth János közötti megállapodva 
még nem volt végleges, de

Tóth a pénzét nem tudta visszakapni, 
erre azután csalás miatt panaszt tett.

A tegnapi tárgyalás megnyitása után a pa
naszos ügyvédje fölállt s kijelentette,

visszavonja a feljelentést,
mert Maróti Fürst Bertalan azóta az ügyet 
korrekt módon rendezte. A tárgyalást azonban 
ineg kellelt tartani, mert

a csalás hivatalból Üldözendő bűncselek
mény.

Elsőnek Maróti Fürst Bertalant hallgatták ki. 
Azzal védekezett, teljesen ártatlan. Nagyothall, 
ez a fogyatékossága gátolja ól egyes üzleti 
ténykedésekben és ezért keresett társat a rek- 
lámlevelezőlap-vállalathoz. Távol állott tőle, 
hogy Tóth Jánost megkárosítsa, az ügy egyéb
ként azóta már elintéződött és

Tóth János maga Is tevékenykedett a vál
lalatban.

Voffp Pál, a másik vádlott szintén kijelentette, 
hogy ártatlan, semmi köze nz egész ügyhöz.

Kihallgatták a följelentő Tóth Jánost is. 
Tóth azzal kezdte vallomását, hogy az ügy már 
elintéződött. A vállalkozástól különben aV-ért 
akart visszalépni, mert mik.,r Maróti Füjrst 
Bertalnn után érdeklődőit,

• házmestere azt mondotta, hegy a keres
kedelmi főtanácsos még a házbéréi se 

tudta megfizetni.
A bizonyítási eljárás ezzel befejeződött. Ai 

ügyész ekkor felállt és
elejtette a vádat, 

mire a törvényszék megszüntetle a további el
járást.

Romantikus 
cirkuszregény

A vándorcirkuszok világának romantikus 
élete adja meg a hátterét annak a jelentés
nek, amelyet a tolnai csendőrség küldött a 
budapesti főkapitányságra. Szimpla eltűntei 
bejelentés, de regény húzódik meg mögötte, 

A jelentés szerint a Tolnán vendégsze- 
replö vándorcirkusz egyik tagja,

Fadgyas Róza műlovarnő eltűnt.
Fadgyas Róza egy nap előadás után nem 
tért vissza a cirkuszkocsiba, ahol az artis
ták laknak. Eltűnését a társulat légtornásza 
fedezte fel. Fadgyas Róza és a légtornász 
régebben Budapesten, a népligeti cirkusz
ban játszottak együtt és azóta a vándor
cirkusszal együtt járták az országot.

Két lovaskncslból, kis ponyvasátorból 
állt n vándorcirkusz

és a társulat nagy nehézségekkel küzködve 
járta a falvakat. Mostanában rosszul megy 
a vándorcirkuszoknak. Fadgyas Róza so
kat panaszkodott, hogy változtatni akar a 
sorsán. |

Szeptemberben, mikor a G/e/c/i-cirkusz 
Budapesten szerepelt,

a műlovarnő Budapestre Jött, 
hogy megnézze a nagy cirkuszvállalatot. Mi
kor visszament a kis társulathoz, elmon
dotta, hogy megismerkedett a Gtelch-clr- 
kuss egyik artistájával és reméli, hogy szer
ződést szerez neki Glelchéknál a nagy cir
kuszban. Azóta mindig erről beszélt, míg 
azután most egv napon eltűnt n Tolnán állo
másozó cirkuszból. A sztár eltűnt — azóta 
még rosszabbul megy a cirkusz.

Az eltűnés ügyében megindult a vizsgá
iul, de kevés a remény, hogy Fadgyas Rózát 
megtalólják. Biztosan

nthon van már Türükország felé, 
ahol Glcichék most játszanak.

A tolnai vándorcirkusz sztárját elcsábí
totta a nagy cirkusz csillogása>.a
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uaradi Ernő postatelligyeio leiesaganek 
szörnyű irageoiaia

Az Ideges uriasszonv aiDujdosott Budapestről es uasarnap 
Pereg futárában kilógtak egy kulitól a holttestet

Váradig Ernő posta fel ügyelő néhány nap
pal ezelőtt bejelentette a főkapitányságon, 
hogy felesége eltűnt Nefelejts-utca 13. számú 
házban levő lakásáról. A negyvenéves uri
asszony

egy idő óta idegeskedett
A postafelögyelő elmondotta, hogy felesé
gének Kiskunlacházán rokonai laknak, le
het, hogy bejelentés nélkül oda utazott. A 
főkapitányság érintkezésbe lépett a kiskun- 
lacházai csendőrséggel és érdeklődött Vá- 
radiné után.

Vasárnap jelentés érkezett Budapestre, 
amelyben a csendőrség közölte, hogy a Kis-

Rend és nyugalom Svájcban — végét
ért az általános sztrájk is 
A behívott póttartalékosokat hazaengedték

Genf, november 13. i
(4 Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 

A genfi munkásság huszonnégyórás tilta
kozó sztrájkja minden különösebb incidens 
nélkül a vasárnapi nappal véget ért. Szomba
ton este voltak ugyan még kisebb incidensek, 
a katonaság erélyes fellépése azonban csirá- 

Ez u első kép, amely a genfi zavargásokról nyilvánosságra került Kiváncsiak tömege a ha
lálos sortUz színhelyéi!.

fában elfojtott minden megmozdulást. Vasár
napra

megszüntették a rendkívüli katonai 
riadókészültséget is

Szombaton este egy nagyobb csoport tünte
tőhöz a genfi helyőrség parancsnoka beszé
det Intézett, amelyben nyugalomra intette 
őket. Az egyik tüntető közbeszólt és odakiál
tott az ezredesnek: „Gyilkos!" A közbeszólót 
azonnal

letartóztatták
és a katonai bíróság előtt kell felelnie tet
téért. Az éjszaka folyamán igen sok letartóz
tatás történt. Komolyabb rendzavarásra 
azonban nem került sor. Tizenöt tüntetőt 
azért tartóztattak le. mert sértő kifejezések
kel illették a katonaságot.

Kifosztottak a Nagymező-utcában 
egy szerencsétlenül járt biciklistát 

M közben sebesülten feküdt a földön, valaki kilopott 
a zsebéből 7600 pengőt

Tóth István 21 éves kifutó, aki a Schul- 
zer és Vogel Zoltán-utca 10. sz. alatti szál
lítmányozási vállalatnál áll alkalmazásban, 
szombaton délben azt az utasítást kapta 
egyik főnőkétől, Vogel Adómtól, hogy men
jen el két helyre inkasszálni. Először a Ne
felejts-utcába kellett mennie, ahol a cégnek 
JüOO pengő kinnlevősége volt, majd máso-

lllllli;lllllllllllMininil«kKLEIN M 
aranykoszorus mester 
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kunlacháza mellett lévő
Pereg község határában egy kút fene
kén egy jól öltözött negyven év körüli 

nő holttestét találták.
A halott ruhájából kis jegyzőkönyv került 
elő, amelynek egyik oldalára ez a cim volt 
beírva: Nefelejts-utca 13. Ebből a följegy
zésből és a személyleirásból megállapítot
ták, hogy

Váradi Ernőné a halott
Valószínűnek látszik, hogy a szerencsétlen 
uriasszony idegességében elbujdosott Buda
pestről, Kiskunlacháza felé tartott és út
közben a kútba ölte magát.

A vasárnapi nap is
teljes nyugalomban telt el

és a behívott póttartalékosokat már nagy
részben haza engedték. A népfelkelő csapa
tok már teljesen leszsereltek és a 3. svájci 
gyalogezred leszerelésére hétfőn kerül majd 
sor. A katonai ujonciskola növendékeit visz- 

szaküldték régi állomáshelyükre, Lausanne- 
ba. Vasárnap nár a közúti villamosvasúti 
közlekedés teljesen normális volt.

Zürichből este még a kommunisták tün
tető gyűlést tartottak, amelyen mintegy 
1500 ember vett részt. A gyűlés után

ezer ember a kaszárnya elé vonult éa 
tüntetett a katonaság ellen.

A rendőrség azonban résen állt, ugvhogy 
komolyabb összetűzésekre nem kerülhetett 
sor. A szociáldemokrata párt azt az utasí
tást adta tagjainak, hogy semmiféle akció 
bán ne vegyenek részt a szakszervezeti szö
vetség kifejezett hozzájárulása nélkül. Bő
seiben csupán néhány jelentéktelen rend
zavarás történt. Lausanneban egy nnarhis- 
lát és meg egy gyanús embert letartóztattak.

dik utjának a Rákóczl-uti Magyar Divat
csarnokot je’ölték meg, ahonnan 7600 pen
gőt kellett elhoznia. Tóth István a Nefelejts- 
u Icában felvette az ezer pengőt, azt a nad
rágzsebében helyezte el, azután tovább ment 
kerékpárjával a Magyar Divatcsarnokhoz. 
Ott egy csekket adlak át neki az összegről, 
amelyet az Angol-Magyar Bank Erzsébet- 
körúti fiókjánál kellett beváltani.

A bankban a csekk felmutatására kiutal
ták az esedékes összeget 50 pengős bank
jegyekben. A kifutó

152 darab 50 pengőst veit fel

Szerezzen örömat az uránén 
es vrgven KARÁCSONYRA 

egy szép n^ziKauaio
16 pangóért 

UIEISZ HftüDOR ttz etében K Ül 12. 
BefvAroH la'tst 1O *W  Olcsó Arak. 

s a bankjegycsomót kis kabátja külső zse
bében helyezte el.

Az inkasszálás után a Kertész-utcán és a 
Király-utcán át a Nagymező-utcába hajtott. 
Amikor a Nagymező-utca és Andrássy-ul 
kereszteződéséhez ért, kerékpárjának kere- 
ke megakadt a villamos sínben, felborult és 
Tóth leesett az úttestre. Percekig 

aléltan feküdt a földön.
mire nagy csődület keletkezett Többen 
siettek a fiatalember segítségére és az út
testről egy padra fektették. A mentők meg
állapították, hogy

agyrázkódást kapott és több sérülést 
szenvedett a fején.

A Rókus-kórházba szállitották, ahol, ami
kor eszméletre tért, első kérdése az volt, 
hogy Megtalálták-e a zsebeiben a pénzt. 
Amikor megtudta, hogy csupán a nadrág
zsebében lévő eter pengő került meg, ket- 
ségbeesetten tördelte a kezét és arra kérte 
az inspekciós orvost, hogy tegyen jelentést 
a rendőrségen, mert

7600 pengőt elloptak tőle.
A kifutó balesetéről természetesen értesült 
főnöke is, aki amikor megtudta, hogy az 
inkasszált pénz túlnyomó része eltűnt a fiú 
zsebéből, a főkapitányságra sietett és isme
retlen tettes ellen

lopás elmén meglette ■ följelentést.
A detektívek kihallgatták a kórházban a 
fiatalembert, aki elmondotta délelőtti útjait 
és azt hangoztatta, hogy attól a perctől 
kezdvé, amikor a Nagymező-utcában le
esett a kerékpárról, egészen addig, mig a 
kórházba került, nem emlékszik semmire 
A nyomozás azt is megállapította, hogy a 
baleset helyén egy elegánsan öltözött férfi 
még

hangosan odaszólt a rendőrhöz, hogy 
vigyázzon, mert egy nagy csomó pénz 

áll ki a flu kabátzsebéből

Letartóztatták
Balázs Körűéinél, a beugrató 

ügynökök ujabb áldozatát 
Lelketlen résztetUgyniikök hálójába került, 

akik elzálogosították részletre vásárolt holmijait
A budapesti királyi ügyészség megkere

sésére egy előkelő uriasszony! tartóztatott 
le sikkasztás címén vasárnap délben a fő
kapitányság intellektuális osztálya. Balázs 
Kornélné született Berczellg Edit 46 esz
tendős elvált asszonyt, egy közigazgatási 
biró volt nejét tartóztattak le, aki-

a bengraíó ügynökük ujabb áldozata. 
Az uriasszony, akinek édesapja táblabiró 
volt, mikor elvált férjétől, az Eötvös-utcában 
kétszobás főbérleti lakást véti ki és hozzá
kezdett a lakás berendezéséhez. Több uj 
bútort, azonkívül szőnyegeket, csillárokat 
és egyéb tárgyakat kellett vásárolnia. A tár
gyak egy részét készpénzért vásárolta, de 
csakhamar elfogyott a pénze és kénytelen 
volt

részletre, hitelbe 
vásárolni. Sorra járta mindazokat a cégeket, 
amelyek részletre is adnak árut és utjai 
sorún egész ügynökhálózatnak a karmai 
közé került.

Rábeszélték különböző holmik vásár*  
lúsára.

Az uriasszony, aki nem volt járatos az efajta 
dolgokban, boldog volt, hogy lakását ilyen 
hamarosan be tudja rendezni. Egy napon 
azután elkeseredetten tapasztalta, hogy már 
többezer pengőre rúg az adóssága, sőt 2060 
pengővel többet számláztak szerinte, mint 
amennyi értékű árut ő vásárolt.

Perek, bűnvádi följelentések keletkeztek 
a bútorvásárlás körül s egy napon Balázs 
Köméinél mint gyanúsítottat beidézték a 
rendőrségre. Az uriasszony a rendőrségen 
kétségbeesve védekezett a sikkasztás vádja 
ellen és kijelentette, hogy ö a tulajdonjog 
fönntartásával vásárolt áruk közül semmit 
sem adott el, minden olt van a lakásán, el
lenben az történt, hogy 2000 pengő értékben 
az ő tudta és beleegyezése nélkül

beugrató ügynökök anélkül, hogy ő 
látta volna a vásárolt tárgyakat, elzá

logosították azokut 
és a pénzt saját céljaikra fordították, ö 
már csak később értesült u dologról, amikoi 
nem tudott segíteni rajta, mert akkor a cég 
megtelte ellene a följelentést.

A főkapitányságon több személyt hallgat
tak ki ezzel az üggyel kapcsolatosan, maid 
az iratokat áttették az ügyészségre, hogy 
ott döntsenek a további lépések felöL

Az ügyészségen áttanulmányozták az Ira 
tokát és utasították a rendőrséget, hogj 
Balázs Köméinél, miután szerepe nem áll 
egészen tisztán nz ügyben, sikkasztás elmén 
helyezzék előzetes letartóztatásba. Az úri 
asszonyt vasárnap reggel

detektív állította elő lakásáról 
és közölték vele az ügyészség döntését.

Balázs Kornélné sírva, teljesen megtörtén 
vette tudomásul, hogy letartóztatásba került 
és ismételten hangoztatta, hogy

szélhámosok áldozata lett
és azoknak köszönheti, hogy ilyen helyzetbe 
került. Kiderült az is, hogy az uriasszony,

VITAMINOS 
FOSAPOLÁS

NE CSA’C TISZTÍTSA,
IHAKEM VÉDJE ÉS ERŐSIISE IS FOGAIT!

és attól lehet tartani, hogy az kiesik, vagy 
ellopja valaki. A rendőr közben a mentők
ért telefonált s ugy látszik, ezalatt az idő 
alatt tűnt el a pénz.

A rendőrség a rejtélyes ügyben erélyesen 
folytatja a nyomozást.

aki könnyen befolyásolható, egyízben már 
gondnokság alatt is volt. Vasárnap délután 
a főkapitányságról nz ügyészségre kísérték 
át, nhol a közeli napokban döntenek sorsa 
felett.

A rendőrségen ez az ügy
rátetrlte a ftgyvlmet az újabban Ismét 

elszaporodott beugrató ügynökökre.
Razziákkal igyekeznek a fővárost megtisz
títani a kétes exisztenciáju egyénektől, akik
nek már a múltban is igen sok áldozniuk 
volt.

Török ágyúgolyót talá tak 
egy budai lebontott 

ház telkén
Érdekes leletre bukkantak egy ősrégi budai 

ház bontásánál a munkások. A Krisztina-körut
37. számú évszázados házat most bontotta le a 
tulajdonos, hogy helyébe modem bérházat 
építtessen. A lelek utcai frontján már épülő
félben áll az uj ház, a Imúső telekrészeken 
azonban még mindig dolgozik a bontó csákány. 
Szombaton délután

hatalmas vasgolyót emeltek ki 
n munkások a földből. Megállapították, hogy 
az

törii'.vllágból származó ágyúgolyó, 
amely valószínűleg Buda felszabadításakor ke
rült ide a főidbe. A golyó mélyen fúródott a 
talajba, föléje csak jóval később, a tizenkilen
cedik század végén építették a házat, amelyet 
most lebontanak.

Prelsik Gábor építész, nz építkezést és a bon
tási munkálatokat vezeti, nz agyukolyót 

befalazta tta 
az uj ház fnlába.

Észrevette mér?
sárga a dohánya, hófehér a 
hüvelye, három Nikotex-ciga- 
rettának: Mirjam, Symphonia, 
levente az úttörők.
Gyújtson rá egyre és próbálja 
ki. Egyetlen egyet is kap már 
trafikjában, mert valamennyin 
rajta a fémjelzés: Nikotex. 
Gyújtson ró kérjük és ismerje 
el, hogy a Nikotex Mirjam, a 
Nikotex-Levente és a Nikotex- 
Symphonia tetszetősebb és 
arómásabb is lett.
Sorra következik a többi 
Nikotex-cigaretta is.
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Levélben jelentkezett a filmgyári 
tisztviselő, akinek a nevét bele
keverték a rejtélyes bőröndügybe

Hazajön külföldről és tisztázza a szerepét

Hasznos tudni,
hogy a derűs hangulat, a |6 IföWPXwN mindig 
a gyomor éa belek kifogástalan működésétől függ

SsonriMum szenvedőknél 
•máfVtftSl hiányoknál pedig

Schmldthauer 
természetes

kasarOvIzc válik bt Itctícbban.

Egymillió pengő értékű mazsolát 
csempésztek Magyarországra 

Éjszaka csempészték át zsákokban a három waggon árut

A bőröndügyben letartóztatott Nagy Pál 
védője, Halász Lajos dr. a minap beadványt 
juttatott az ügyészségre, amelyben előadta, 
hogy Leviczky Lajos taxisofőr arról beszélt, 
hogy

cgy fiatal filmgyár! tisztviselő azt mon
dotta neki, 5110 pengőt kereshet, ha 
taxijával résztvesz. egy bőrönd meg
szerzésében, amelyet egy nő külföldre 

akar csempészni.
A rendőrség megindította a vizsgálatot s 
megállapította, hogv a szóbnnforgó tisztvi
selő elutazott Budapestről, külföldön tar
tózkodik.

Tegnap azután megjelent a főkapitánysá
gon dr. Léderer Imre ügyvéd és bejelen- 
tetle, hogy

a filmgyár! Ihzlvhelfi Romániából leve
let küldött neki.

Ebben megírta, hogy hallotta hírét a taxl- 
aoffőr vallomásénak, semmi köze a bőrönd
ügyhöz. A jó családból való fiatalember 

erélyesen tiltakozik 
az ellen, hogv a nevét Ilyen ügybe beleke
verjék. Végül kijelenti, hogy

december 1-én visszaérkezik Budapestre, 
azonnal jelentkezik és tisztázza magát.

Megírtuk legutóbb, hogy a rendőrség ut
ján ff/// lepecsételt borítékot küldtek Engedi 
Róbert dr. vizsgálóbírónak, amelyben kö
zölték egv fiatalember nevét, aki állítólag 
tulajdonképpeni tettese volna a Bauer Má- 
ria-féle bőrönd elrablásának. A vizsgáló
bíró ezt a beadványt áttanulmányozta és 
megküldöttc vizsgálat céljából a rendőrség
nek. A detektívek hozzáfogtak a nyomozás
hoz s megállnpitolták, hogy

nz a fiatalember, akinek a neve a levél
ben szerepel, kilLTKdön tartózkodik.

Most tovább folyik .a nyomozás, hogy meg- 
óllanitsák, hol. merre járt az illető abban 
az időben, amikor a bécsi gyorsvonaton a 
bőröndlopás történt.

Ezenkívül még több újabb irányban is 
folyik a nyomozás, amely főként Nagy 
Pái és Szekulesz József alibéjének a bi

zonyítása körül mozog
és amely körül előreláthatóan rövid időn 
belül érdekes fordulat várható.

A főkapitányság tegnap érintkezésbe lé
pett az ügyészséggel és arra a megállapo
dásra jutottak, hogy

az ügyészség kihallgatás céljából kiadja 
a rendőrségnek Szekulesz Józsefet.

A vendég uril 
a páncéls

Debrecen, nov. 13.
A debreceni cscndőrségnek jelentették, 

hogy Vásárosnaményban a Beregmcgyel 
Árvizszabélyozó és Árnienlesilö Társulat 
irodájába behatoltak és

a páncélszekrényből ellopták
a tisztviselők és alkalmazottak jövő havi 
egész fizetését: 3000 pengőt. A csendőrség 
erélyes nyomozással megállapította, hogy a 
rgbíásl Rékássy Péter követte cl, aki egy 
előkelő csehszlovák földbirtokos-család tag-

iu kifosztotta 
szekrényt
ja. Rékássy vendégségben volt az órmente- 
silő pénztárosánál és éjszaka kilopta annak 
lakásáról az iroda és pénztárkulcsot. A 
páncélszekrényből kivett pénzt nem merte 
magánál tartani, hanem

elrejtette a pénztáros házának udvarán, 
ahol a csendőrök kétnapi kutatás után ta
lálták meg. A 3000 pengőből csupán 15 
pengő hiányzott. Rékássy a letartóztatás 
előtt öngyilkos akart lenni. A lejtőre került 
fiatalembert a törvényszék fogházába szál
lították.

Letartóztattak egy re 
aki áz idézéseket

A főkapitányságon csalás és knroklrathami- 
sitii*  büntette elmén előzetes letartóztaásba he
lyezlek Lőrinc István rendőrségi kézbesítőt. 
At alig huszonöt esztendős fiatalember, érde
kes előzmények után került letartóztatásba. 
Ar utóbbi időben sílríín előfordult, hogy tör
vényszéki, járásidrósági és rendőrségi tárgya
lásokon nz idézett felek nem jelentek meg. 
Amikor a bíró, Illetve a rendőri büntctöblró a 
Télivel megtekintette, konstatálta, hogy vala- 
mchnyi idézett fél szabályszerűen átvette az 
idézést és igy nem tudta elképzelni távolmara
dásuk okát. A második idézésnél azonban már 
legtöbb cselben megjelentek nz idézett felek és 
atnlkór megkérdezték tőlük távolmaradásuk 
okát, azok a legnagyobb meglepetéssel jelen
tették ki, hogy

Idáig semmiféle Idézést nem kaptak 
és ők az első idézésre, amelyet kézhez vettek, 
szabályszerűen megjelentek.

Augusztus óla oly tömegesen fordultak elő 
ilye*  esetek, hogy végül is hivatalos vizsgálat 
indult annak a megállapítására, vájjon nem 
történt e valami visszaélés, nem süllyeszti-e el 
valaki az idézéseket. A főkapitányság épületé
ben a gróf Vigyázó Ferenc-utcai fronton, a 
harmadik emeleten van a kézbesítők szobája. 
Innen viszik szót a különfélo idézéseket a

ndörségi kézbesítőt, 
magánál tartotta

városba. A legnagyobb titokban indult meg a 
bizalmas ház! nyomozás. A kézbesitőhivatal 
főnökének már első perctől kezdve gyanús 
volt Lőrinc István személye. Megtudta, hogy a 
fiatalember hivatalos idő alatt többnyire ma
gánügyeit intézi, udvarlásait bonyolítja le és 
így nem igen juthat Ideje az idézések széthor- 
dósára. A házi vizsgálat során hónapokra vlsz- 
szumenŐlcg összegyűjtötték azokat a vélivekct, 
amelyeket Lőrinc hozott vissza. Valamennyin 

rajta volt a szabályszerű bélyegző,
hogy a címzett átvette az idézést és valamennyi 
vétiven szerepeltek a címzettek aláírásai is. 
Tüzetesebben megvizsgálva, feltűnt, hogy az 
aláírások, -noha különböző személyeknek szól
nak, feltűnően hasonlóak.

Előkcritették Lőrincnek Írását és irásszakér- 
ővel Összehasonlították a vélivckcn talált alá- 
Írásokkal. Az írásszakértői megállapítás sze
rint

az aláírások Lörlnetől származtak.
A terhelő bizonyítékok egybegyültével LÖ- 

rlncet faggatni kezdték. Eleinte fölényesen vi
selkedett, erélyesen tagadta a terhére rótt bűn
cselekményt, később azonban megtört és be
vallotta, hogy augusztus közepe óta a neki ki
osztott idézéseket legtöbb cselben magánál tar
totta és rt látta cl aláírásokkal és bélyegzővel 
azokat.

Royal Apollo
csütörtöki premierjének attrakciói:

Willy Forst
5 u| Róbert Stolz slágert énekel

Liáné Haid
csodás szépsége 50 férfiszivet hódit meg

Árkádia hercege
500 meglepetést és frappáns fordulatot tartogat!

Sátoraljaújhely, november 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Nagyszabású csempészést leplez
tek le hosszú hetekig tartó nyomozással a 
sátoraljaújhelyi pénzügyőrök. A határszéli 
hatóságoknak régen föltűnt már, hogy titok
zatos uton-módon nagymennyiségű mazsola 
kerül az országba, annak ellenére, hogy be
hozatali engedélyt senkinek nem adnak. A 
nyomozás azt is megállapította, hogy

a közelmúltban egymillió pengő értékű, 
körülbelül bárom vágón mazsola jutott 

caempésznton
Magyarországra.

A hosszú nyomozás vége azzal az ered
ménnyel járt, hogy megtalálták a csempé
szés forrását: Berkovits József nagymihályi 
kereskedőt, aki a csempószmazsolét Kisvár
dóra irányította, ahol Stettin József fűszer
kereskedő vette azt át és

zsákokba csomagolva, éjszaka szállí
totta el.

A pénzügyőri hatóságok Budapesten har
mincöt mázsa mazsolát foglaltak le külön
böző cégeknél, ugyancsak nagyobb mennyi

B-iistára tették Berg Ottót a Rádiónál
Azonnali hatállyal elbocsátották, mert aláírta 

az Operaháziak bojkottnyllatkozatát
Az Operaház tagjainak bojkottja változatla

nul tart a rádióval szemben. A tárgyalások 
folynak ugyan, mindegyik fél hajlandó a kö
zeledésre, de végleges megegyezés még min
dig. ntnesert,- A két ’ fél között? Wcnák tíkóh- 
bán máris van egy kárvallott áldozata, aki aka
ratán- kívül került » két malomkő közé, amely*  
nek következtében régóta betöltött.

jóldotált állását vesztette eL
Akik a rádió műsorát figyelemmel kísérik, 

egy hónapja észrevehették, hogy a zenekari 
hangversenyeket már nem Berg Ottó, a rádió 
állandó karnagya, hanem Friedl Frigyes, a 
szegedi színház volt karmestere dirigálja. En
nek a személyi változásnak, mely búr a bojkott 
eredménye, ezen túlmenően érdekes előzményei 
vannak.

Amikor a bojkottmozgalom kitört, az Opera 
ház minden tagja által aláirt memorandumot 
küldtek a Rádió igazgatóságának, amelyben 
kijelentették, hogy a redukált honoráriumok 
mellett nem hajlandók a mikrofón előtt sze
repelni. Ezt a memorandumot kollégái iránti 
szolidaritásból Berg Oltó is aláirla, bár az 
egész honoráriumharc őt nem érintette. Berg 
Ottó ugyanis évek óta havifizetéses alkalma
zottja a Hódiónak, aki

függetlenül attól, hogy hányszor szere
pelt a mikrofón előtt, 600 pengő havi gázsit 

kapott.
A Stúdió épületében külön szobája Is voll 
amelyiken tábla hirdette; „Berg Ottó, a Rádió 
karnagya". Az operaháziak memoranduma vá

A rendőrség életvédelmi osztályára 
bérűit Knolí Ábrahám, 

akinek vendéglőjében a dohány-utcai zsinagógában 
történt merényletről beszéltek

Feldúlt arcú, kopott ruhAju férfi jelentkezett 
ma délelőtt a főkapitányság életvédelmi osztá
lyán. Izgatottan kereste az ügyeletes rendőr
lisztet, s amikor megkérdezték tőle, mit akar, 
keserűen kijelentette:

— Ez az utolsó utam... idejöttem, hátha 
még segíteni tudnak rajtom... különben el
pusztítom magamat, feleségemet és mind az 
öt gyermekemet...

Nngynehezen lecsillapították, megnyugtatták 
az elkeseredett embert, akiről hamarosan kide
rüli, hogy

az elmúlt év egyik atomom httnIIgyének 
koronatanúja volt: Knoll Abrahám budai 

vendéglőé.
ö leplezte le annakidején a Dohány-utcai 

zsinagógában történt revolverei merényletet,
as őrült Zalloka Emil mérnök rémtettét.

Vallomása szerint Bat/yány-utca 46. szám 
alatt lévő vendéglőjében beszéltek a merénylet
tervről, amit azután Zatlaka végrehajtott.

— Itt kezdődött a kálváriám — panaszolja 
most n rendőrségen a szerencsétlen, tönkre
ment vendéglős. — Amiért tanúskodni mertem 
ebben a szörnyű ügyben,

bojkott alá helyeztek a környéken, kima
radtak a vendégeim 

ségű csempészeit árura bukkantak 'Sátor
aljaújhelyen is. Stettin, a vizsgálatot meg- 
neszelve — megszökött.

Három nappal ezelőtt a murakeresztiirl 
állomáson a vámtisztviselők vámvizsgálat 
alkalmával a Szolgálati kocsiban

cgy kutyaketrecben 10 kg. mazsolát ta
láltak.

Felszólításukra a mazsola tulajdonosakéit 
Toplak István jugoszláv kalauz jelentke
zett. A tisztviselők személyi motozást is 
tartottak és ékkor Toplak táskájában újabb 
10 kg. mazsolára akadtak. Mivel a vasutas 
a büntetést megfizetni nem tudta, a külföldi 
állampolgárokra vonatkozó szabályokat al
kalmazták.

Toplakot letartóztatták
és beszállították a zalaegerszegi törvényszék 
fogházába. A pénzügyigazgatóság vádön)c- 
lése alapján a törvényszék már le is tár
gyalta Toplak ügyét. A jugoszláv vasutas 
azzal védekezett, hogy nem tudta, hogy a 
mazsola vámkezelés alá tartozik. A tör
vényszék vámjövedéki kihágásban mondotta 
ki bűnösnek és hatnapi fog lukra átváltoz
tatható 55 pengő pénzbüntetésre ítélte.

lasz nélkül maradt, csupán Berg Ottó kapott 
másnap cgy rövid hivatalos hangon irt kétsoros 
levelet, amelyben tudatták vele, hogy 

lemondását elfogadták és további mun
kásságára nem reflektálnak, c.

Berg Oltó rövid utón váló elbocsátásáról a 
következőket mondja: ...............

— Nem zárkózhattam cl a memorandum áfá ■ 
írásától, mert azt minden tag aláirla. Qtt élek 
kollégáim között, szolidárisnak kellett velük 
lennem. A rádióval nem volt Írásbeli szerződé
sem, hanem csak szóbeli megállapodás alapján 
voltam a rádió karnagya. Nem is volt szük
ség Írásra, hiszen a Stúdióban olyan úri hang 
és úri modor uralkodik, hogy senkinek sem 
jut eszébe írást kérnie. A kétsoros Tevéi rideg 
hangjától bizony meg voltam lepve. Úgy csep
pentem bele az egész dologba, mint Pilátus a 
Credóba. Igazán netn számítottam arra, hogy 
rám húzzák a vizes lepedőt. De ugylátszik, 
örültek, hogy ilyen módon idegszahadultak tő
lem. Mindenesetre még nem beszéltem azóta 
Szfíts Ernő igazgatóval. Márpedig nz egész re
dukció- és bojkott-ügy az ő távolléte alatt és 
— amint értesülök — az ő intenciói ellenére 
történt és éleződött ki.

Berg Ottót az Operaházban mindenki saj
nálja. Az a vélemény, hogy nőm. vették volna 
tőle rossz néven,' ha ő — mint aki az egész 
ügyben más elbírálás alá tartozik — nem irta 
volna alá a plénum memorandumát. Az Opera
ház kárvallott karnagyól túlzott lelkiismeretes
ségéből fakadó kollegiális szolidaritása áldoza
tának tartják.

és egyszer csak kenyér nclkiil maradtanv.a 
családommal... Nem birom már tovább a sok 
szenvedést, nem bírom a rettentő küzdőimet, 
elhatároztam, hogy inkább

kiirtom a családomat,
megölöm magamat is.

Elmondta még Knoll Abrahám, hogy Hiába 
fordult mindenhova segítségért. Sohoíscm hall
gatták meg panaszait.

Végzete lett a véletlen, 
amely szerepel juttatott neki a Zatloka-'ügy- 
ben.

— Pedig jó hazafi vagyok, akármit mondtak 
rám ellenségeim.' Tanú erre a Vitéti Szék Is. 
— És már mutatja a Vitézt Szék igazolványát, 
amely szerint „Knoll Abrahám tiszahogdányl 
születésű vendéglősnek, mert a haza Iránti. Ön- 
leiáldozó hűségének adta tanú jelét, a Háborút 
Emlékérem adományoztalott és ennek viseli' 
lére jogosult.’

A rendőrségen néhány pengő segélyt adták 
a szerencsétlen Knoll Ábrnháirinak, hogy ke
nyeret vihessen haza őt gyermekének. És meg
ígérték neki, hogy

valamilyen módon igyekeznek segíteni 
rajta,

megmentik a rulcselkedö katasztrófától. k ,
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> Gyilkos merénylet egy miskolci 

kertész ellen
A rendőrség erélyes nyomozása Vargha kertész 

uakmerű támadói állón
Miskolc, november 13.

Ó4 Hétfői Napló tudósitó jónak telefon
jelentése.) A miskolci rendőrség vasárnap 
hajnal óta erélyes nyomozást folytat két 
vakmerő gonosztevő kézrekeritésére, akik 
megtámadtak és balálra sebeztek egv ker
tészt.

Miskolc külvárosában, a Gyár-utca kör
nyékén, ahol a bolgár és magyar kertészek 
t?Jépei terülnek el, Vargha József kertész 
hazafelé haladt. Vargha, aki Bócz Károly 
kertészeti telepén volt alkalmazásban, arra 
lett , figyelmes, hogy

.- gazdájának kertjéből gyanús hangok 
hallatszanak.

-A hang Irányába sietett s a kertben két fér
fit talált, akik kelkáposztafejeket raktak 
zsákokba. Vargha elfogta a káposzatolvajo- 
k«it, akik engedelmesen követték őt a város 
felé. Amikor már jó néhány száz lépést gya
logoltak, az egyik férfi

A legújabb valutasibolási bűnügy 
gyanúsítottjait vasárnap 

kihallgatták az ügyészségen 
Ma dönt az ügyész a letartóztatottak sorsáról

• A budapesti királyi ügyészségen vasárnap 
sem szünetelt a nyomozás munkája a leg
újabb valutasibolási bűnügyben.

Az ügyészség elnökségére 
vasárnap reggel érkeztek meg 

az összes iratok.
magukat a letartóztatott gyanúsítottakat: 
Weinbergcr József, Wolfinger Árpád és 
duttmgnn Ottó tőzsdebizományosokat már 
szombaton átszállították a Markó-utcai fog 
házba.

A letartóztatott tőzsdéseket külön cél*  
Iákban helyezték eb

Mindhárman nagy izgalommal várták a 
vasárnap reggelt és Igen nyugtalanul telt el 
az első éjszakájuk a fogházban.

Vasárnap délelőtt az ügyészség elnöke át
tanulmányozta a bünügy iratait s Kotsts 
Miklós dr. ügyészségi alelnököt, a valuta; 
ügyek referensét bízta meg a vizsgálat le. 
folytatásával. Kútsis Miklós dr. még a dél
előtti órákban

maga elé vezettette a gyanúsítottakat, 
hogy kihallgassa őket.

Kalapácsos utonállók 
garázdálkodtak Pesterzsébeten 

Kalapáccsal megtámadlak és felkevertek 
három fiatalembert

Rejtélyes ügyben folytat vizsgálatot vasár
nap reggel óta a pesterzsébeti kapitányság 
Égy bárom tagtól álló útonálló társaságot ke
resnek, amelynek a tagjai

kalapáccsal támadják meg a hazafelé 
Igyekvő embereket

Vasárnapra virradó éjszaka egy óra tájban 
Juhász József 24 éves hajós öccse, Juhász 
György 22 éves cipészsegéd és jóbarátjuk, 
Hérics János 27 esztendős bádogos segéd haza
felé tartottak lakásukra. Amikor a Klapka-lér- 
hez érték, a békésen haladó és beszélgető Ht- 
eaaág .

három duhaj férfivel találkozott össze, 
akik hangosan szitkozódtak és minden ok nél 
kül belekötöttek Juhászékba.

Juhászék, hogy elkerüljék a verekedést.

Pénteken ................................................. ? 1?
Szombaton ..............................................
Vasárnap .... .... ......................... - 6647

látogató nézte meg, a következő napokon

100.000 ember 

Bgyianoosnfl e etft •zeretnicl es véw>. — Hendezie: 
Grorg Fliamaurtce. A tobbt ra-ienekben: 
Llonel Bwtymora, Lewls Stona.

(Metró -Ooidwyn - Mayer-ttlmj

hirtelen előrántotta zsebkését és azt 
markolatig Varga mellébe döfte.

A kertész segélykiáltásaira az egyik közel
ben lévő házból kirohantak az emberek, 
ekkorra azonban már

elmenekültek a támadók.
A súlyosan megsebesült Vargha Józsefet 

beszállították a miskolci kórházba, ahol 
megállapították, hogy a szúrás súlyosan 
megsértette a szivét és állapota reményte
len. Vasárnap délben Vargha József ker
tész

a kórházban meghalt.

A rendőrség hajnalban megkezdte a nyomo
zást, hogy a kertész gyilkos merénylőit el
fogja.

vasárnap estig azonban nem került 
kézre közülük egyik sem, 

de a rendőrség reméli, hogy rövidesen sike
rül elfogni őket.

Az ügyész mindhárom gyanúsított elé tárta 
a nyomozás adatait. Ezek szerint Guttmann 
és társai külföldi kifizetéseket bocsátottak 
áruba s efTektiv valutákat adtak el zugfor 
galomban. A további nyomozás

lesz hivatva megállapítani azoknak név
sorát, akik Guttipannéktól valutákat és 

devizákat vásároltak.
A gyanúsítottak valamennyien tagadták a 

nyomozás megállapításait s azt állították 
hogy nem véltek részt a valutasíbolásokban. 
A kihallgatások befejeztével visSzakisérték 
őket a fogházba.

Az ügyész ma, hétfőn fog határozni ar
ról, hogy további letartóztatásukat el
rendeli-e vagy szabadlábra helyezésük 

mellett dönt
Végső fokon a büntetölörvényszék Horváth- 
tanácsa határoz majd a valutasibolás gya
núsítottjainak sorsáról , s ez a tanács fogja 
tárgyalni is magát a bűnügyet. Dr. Tarján 
Mihály védő vasárnap előterjesztést tett vé
dencei szabadlábrahelvezésére, de ezzel is 
csak hétfőn foglalkoznak érdemben.

mintha mitseijj hallottak volna, tovább akartak 
haladni, de a következő pillanatban a három 
férfi kalapácsot vett elő é»

mind a hárman kalapáccsal a kezükben, 
rájuk támadtak.

Oly váratlanul jött ez a támadás, hogy a fiatal
emberek jóformán nem is tudtak védekezni. Az 
ismeretlen férfiak mindhármukat fejbeverték 
és azután, mint akik jól végezték dolgukat, 

elmenekültek.
Később a járókelők találtak rá az újultan 

fekvő három emberre és értesítették az őrsze
mes rendőrt, aki viszont • a mentőket hívta ki 
a helyszínére. A mentők eszméletre térítették 
a sérülteket és megállapították, hogy mind a 
hárman 2 fejtetőn szenvedtek sérüléseket.

A sérültek elmondták, különös éjszakai ka
landjukat és a rendőr nyomban jelentést tett 
a kapitányságon a történtekről. Juhászékat és 
Héricsét, bár sérülésük súlyosabb természetű, 
saját kérésükre a mentők nem szállitották 
kórházba, hanem lakásukra vitték, a 

kalapácsos utonállók 
kézrekeritésére pedig erélyes nyomozást indí
tott a rendőrség.

Leleplezlek a przemysli 
hősök szobrát

Vasárnap délelőtt leplezték Je a budai Mar 
gtthidfő melletti parkban a przemysll várvédők 
emlékére létesített emlékművet. A tér déli ol
dalán honvéddiszszázad sorakozott, a szobor 
talapzatánál, az emlék előtt a lugosi 8. honvéd
gyalogezred zászlójának darabjait tartották, 
amelyeket a przemysli várból az ezred tagjai 
saját testükön elrejtve mentettek meg. A szo
bor előtti térségen helyezkedtek el az előkelő
ségek, Jmrédy Béla pénzügyminiszter. Huszár 
Aladár dr. főpolgármester, vitéz Kárpálhy Ka- 
miliő, a honvédség főparancsnoka, Ferenczy 
Tibor főkapitány, Liber Endre alpolgármester, 
Némethy Károly tanácsnok, a tábornoki kar. 
nagy tiszti küldöttség és

Igen sokan Przemysl egykori védői közül.
Az ünnepség, a Himnusszal kezdődött, majd-vi
téz fogarassi Tamássy Árpád táborszernagy. 
Przemysl egykori helyettes főparancsnoka 
méltatta a prz*mysll  hősök érdemeit. Beszéde 
után lehullott a lepel. A székesfőváros nevében

a szobrot Liber Endre alpolgármester vette át, 
majd megkezdődött a koszorúk elhelyezése. A 
kormány koszorúját Imrédy Béla, a képviselö-

Leteszik az első koszorút a szoborra.

házét Czettlcr Jenő helyezte el. Az emlékművet 
a przemysli vár védői között volt Sződy Szilárd 
szobrászművész alkotta.

uásárollon
uisex-and 

villa 
házhely

sem részletre, sem készpénzért, 
mert ezekhez tel .esen

• ingyen • 
■■■■■■■■■■ juthat nBKBBMB 
a házi szükségleteinek és ruháza’i czlkkelnek 
szükséges vásárlásai révén. Mii dón pengő 
kiadásához iugyon telekszc] vényt tog 1 apni.

Keresnem es iparoson Propaganda Kzöueihezeie
V., BAthory-utca B, f Álam. O. Tál. i IS-O-BU

Színházi megnyitó 
Kaposvárott — 

bonyodalmakkal
Kaposvár, nov. 13.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Gulyás 
Menyhért színigazgató szombat estére hir
dette a „megnyitó előadást'*  a kaposvári 
színházban. Ábrahám Pál operettjét, a 
Hawai rózsáját tűzték ki első előadásul, 
amelyet azonban csak nagy nehézségek, iz-. 
galmak .után lehetett megtartani,-t-

Vétek György dr., Kaposvár polgármes
tere ugyanis szigorú utasítást adott a város 
gazdasági hivatalának, hogy a szinház pin
céjében elhelyezett 3 vagon kokszból egyet-*  
len darabot sem enged át hitelbe a színház- 
társulatnak. Értesítette a város a szinigaz-r 
gatót arról is, hogy

a szinház csak ugy juthat villanyvilá
gításhoz, ha a színigazgató az áramot 

előre kifizeti.
Vádnál Andor városi gazdasági tanácsnok 

kijelentette, hogy a város el akar kerülni 
minden olyan műveletet, amely a kihitele
zett villany és koksz árának utólagos besze« 
délével jár.
Vádnál Andor színházi titkár hiába futko
sott, kért, könyörgött —

Kaposvár város vezetősége hajthatatlan 
maradt

Az utolsó percekben — mikor már a. 
díszelőadás kezdete szédítő gyorsasággal 
közeledett és a .közönség gyülekezni kezdett 
a színház körül, — sikerült csak pillanat*  
nyi megoldást találni.

A színtársulat vezetői lefizették ■ város
nak az egynapi fűtésért és világításért járó 
összeget. Erre aztán megtarthatták az elő 
adást. Szépszámú közönség volt és nagy' 
siker. Csak Hawai rózsája didergett eleinte, 
mert a színházban még nem volt elég me 
lég.

vásároljon
olyan kereskedőnél és Iparosnál ahol minden 

On által fizetett összeg után
Ingyen telekazeivényt kap.

íremKellmarsemmil 
megvonnia magatűi 

azért, hogy telke Is legyen. 
Szükségleti cikkeinek vásárlásaival 

egyidejűleg 

ingyen g» teharmantes telke' hao
A telekszelvényeket kiszolgáló kereskedők 

és Iparosok címei 
kerületenként és szak ménként 

most van összeállítás alatt ős 
azokat december elején lakására kézbesítjük
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Baghy Károlyné szenzációs 
biinpörét ma tárgyalta a Tábla 
Nagy izgalmakat várnak a táblai főtárgyaiéitól

A budapesti kir. Ítélőtábla előtt ma, hét
főn az utóbbi esztendők egyik legérdeke
sebb bűnügye kerül főtárgyalásra: néhai 
fíaghg Károly huszonhatévet adötiszt fiatal 
felesége a vádlott. Annak idején nagy szen
zációt kelteit az a családi dráma, amelynek 
középpontjában a Baghy-házaspár állott A 
fiatalasszony egy izzó jelenet után

revolverrel rálőtt férjére, aki nyomban 
meghalt

Baghj’nét a rendőrség letartóztatta, majd 
később szabadlábra került. A fiatalasszony 
azzal védekezett az emberölés váuja ellen, 
hogy

Önvédelemből lőtte le az urát
Tanukra hivatkozott, akik valóban azt val
lották, hogy Baghy Károlyné életveszélyben 
forgott, a szomszédokhoz menekült férje 
elől, de férje ide is követte és vlsszakény- 
szeritette a lakásba, ahol eldördült a revol
ver és a fiatal férj holtan maradt a földön.

A törvényszéki tárgyalás óriási Izgalmak 
között folyt le.

Felvonultak a tárgyalásra Baghy Károly 
hozzátartozói és ott drámai külsőségek kö
zött tettek vallomást. A törvényszék később 
zárt tárgyalást rendelt el és csak az Ítéletet 
hirdették ki nyilvánosan. Az Ítélet úgy szólt, 
hogy

Baghy Károlynét a törvényszék felmenti 
az erős felindulásban elkövetett ember*  

öléi vádja aiói.
mert az önvédelmet bcigazoltnak látja.

Az ügyész fellebbezett a felmentő ítélet 
ellen és igy kerültek az ügy iratai a buda
pesti Ítélőtábla elé. A perrendtartás szerint 
az elsőfokon felmentett vádlott köteles meg
jelenni a fellebbviteli tárgyaláson, ilyen
formán tehát Baghv Károlynénak ott kell 
lennie a Tábla előtt. Az Ítélőtáblán dr. 
Kállag Miklós kúriai biró tanácsára osztot
ták ki az érdekes bünüevet
...................f

A három alvó gyermek fel sem 
ébredt, amikor az asszony 

agyonverte férjét __
Meyer Gábornál az ap’a bu]to:ta fel a hlívosgyllkosságra

Nagyszabású gyilkossági bünper kerül 
néhány nap múlva a pestvidéki törvény
szék elé. A királyi ügyészség hitvesgyilkos
sággal vádolja özv. Meyer Gáboméi, egy 
igen jómódú pestkörnyéki gazdálkodó fele
ségét, aki ezév elején

bestiális kegyetlenséggel tette el láb 
alól a férjét

\ szuronyos fogházőrök között azonban a 
vádlottak padjára kerül az asszony édes
apja: Ladányi Máté fuvaros is, mert a vád
irat szerint Megérnél ő bujtatta fel a bor
ral mai bűncselekmény elkövetésére.

A vádirat szerint, Meyer Gábort, az áldo
zatot —

álmában, baltacsapásokkal ölte meg a 
felesége.

A gyilkosság pillanatok alatt történt, úgy
hogy a szobában alvó három gyermek fel 
sem ébredt. A gyilkosság elkövetése után az 
isszony megmosakodott, levetette véres ru
háját, majd tiszta lepedővel terítette le férje 
holttestét.

A gyilkosságot követő bűnügyi nyomozás 
iíegállapitolta, hogy előző estén Ladányi, 
íz após és Meyer, a vő együtt iddogáltak a 
ocsinában. Mulatozás közben összevesztek, 
- ez volt az ok arra, hogy az após véres 

hosszul forraljon veje ellen. A nyomozás 
ízt is megállapította, hogv

Minden tizedik nyer" keresztreitvény- 
versenyünk szerencsés nyerőinek 

első csoportja
November 10 én megejtettük ■ „Minden 

lsedik njrr“ kervaz írejt vényünk nyerteseinek 
sorsolását. A nyertesek hatalmas tömegére te
kintettel, nincs módunkban azok teljes név- 
órát egyszerre közölni, hanem a szerencsés 

nirgfrjíők második csoportját a következő szá
munkban tollúk közzétenni és Igy a mai szá
munkban közöli megfej íők

budapesti és környéki 
olvasóink táborából rekrulálódtak. (A környék
beliek neve mellett sárjelben lakóhelyüket Is 
.'e'tPntcIJUk.) Míg a vidéki és külföldi nyerte- 1 
sekekel

november hó 21-én honok 
nyilvánosságra.

Budapest és környéki megfejtőink számára 
lyan kedves meglepetéssel saclgálunk, amely 
linden blzi anyai osztatlan tetszést arat

Budapest kél legnagyobb npcrettslkerét 
nézhetik meg Ingyen megfejtőink.

\ Fővárosi Operettszínház ragyogó újdonságé 
aoz, a JRoUiscblldok* 4 cimü operettjéhez éa a

A Kállay-tanács mára, hétfőre tűzte ki 
a főtárgyalást, 

amelyen a vádat dr. Vargha József királyi 
főügyész képviseli, mig a védelmet dr. Sán-

Dr. Baghy Károlyné
dór László látja el. A ma kezdődő táblai 
tárgyalás előreláthatóan

nagy Izgalmak között fog lefolyni 
és szenzációs eseményeket várnak a mai 
fellebbezési főtárgyalástól.

az após már terveit egyszer gyilkosságot: 
mérget akart becsempészni Meyer ebédjébe. 
ez azonban okkor, a később oly tragikus 
körülmények között kiszenvedett ember 
éberségén meghiúsult.

A nyomozás során természetesen kihall
gatták az asszonyt is, aki beismerte ugyan 
a gyilkosság elkövetését, de azzal védeke
zett. hogy férje kibírhatatlanul féltékeny 
volt rá s emiatt napirenden volt a veszeke
dés portájukon.

— Az uram állandóan ütött-vert — val
lotta az asszony — hétszámra bezárva tar
tott a házban. Nem engedett senkinek a 
szeme elé. Pedig semmi oka nem volt arra, 
hogv féltékeny legyen rám . . .

Vallomásában elmondotta még az a$z- 
szony, hogy utolsó este az apja jött el hozzá 
látogatóba és azt állította, hogy

Meyer a család'a kiirtásával fenyege- 
lődzötL

ő megijedt, félt attól, hogy férje beváltja 
sötél ígéretét, ezért, mikor az ura lefeküdi 
—„önvédelembőr' elkövette a hiioesgyittas
ságot.

A vádirat szerint az előzetes vizsgálat 
megállapította, hogy Meyer féltékenysége 
feleségével szemben Indokolt volt, meri 
rgyizben sógorával rajtakapta. A vád igazo
lására rengeteg tanul vonultat fel az ügyész
ség,

Pesti Színház dübörgő sikeréhez, ■ „Zsákba 
macskához4* váltja meg olvasói helyett a Je
gyet ■ Hétfői Napló.

Mindkét operetthez minden nyertes föld
szinti Jegyei kap ajándékba a Hétfői Napló 

szerkesztőségétől.
Hogy olvasóink idejüket már most be tudják 
osztani, közöljük, hogy a Jegyeket mindkét 
színház Jövő hét hétfőjén, november Sí, kedd, 
november 22, szerda azaz november 23-1 elő
adására váltjak meg és adjuk ki.

A Jegyek e hét csütörtöktől kezdődőié*  a 
Hétfői Nanlő rzerkesztőségében lehetőleg a 

délelőtti órá’ban már átvehetők.
A Hétfői Napló „Minden tizedik nyer" ke

resztrejtvényversenyének nyertesei a kővetke
zők:

Adlcr Eta, dr. Adlcr Jenőné. Adler Ilonka, 
Andrrle Ede (Rákospalota), Almássy Béla. 
Amlgó József. Angyal Lívia, Antal Nándomé, 
Augenfeld Márkus

Bába Gézáné (Újpest), Bácsy Anna, Bácsi Fe

renc, Bagossy Hona. Bakay Deaső, Baksa len 
(Kispest), Balásy Gyula, Balázs Jenő. Bálin! 
Zoltán. Balogh Miklósné, Baracs Bori. Basch 
Ákos, özv. Baumann Imréné (Újpest), B«k 
Károly. Bécsi Margit (Rákospalota), Beke Eol- 
tán, Bencze Gusztáv (Kispest. Benczúr Lajos, 
Berger József, dr. Berkesy Zoltán, Berkovtdt 
Gábor (Kispest), Boda Béla, dr. Bodnár Antal 
Boros Józsefné, Boros Sándor (Újpest). 
Borosa Istvár. (Kispest), Borsos László. Bgsmet 
Klári, Braun Boriska, Budaváry Gyula. Buday 
József. Bunyi Lászlóné. Burger Paula.

Corntdes Donát dr.. Csákány Béláné. Csáky 
József. Csató Ödön (Pesterzsébet). Csépányf 
Lóránd Cservenvók Elvira (Sashalom), Csin- 
csák Zoltán Lászlóné. dr. Czobor István.

Dániel Ella, Dnnkó János, Deutsch Andor, 
Deutsch Béláné, Deutsch Gyula, Deutsch I.IIL

Eberling Ödön, Egrv Kornélia, Elek Magda, 
Engelhardt Károlv, Enuelmann Géza. Erdőt 
Sándor, Erdős Árpád (Csepel). Eszterje An- 
talné.

Faludi Béláné Farkas István. Fást Béla, Fa. 
zekas István (Kispest). Fehér Margit. Fekete 
Bús, Fibinger Rajmund. Fodor György. Fodor 
Latos. Földes Márton, Forgács Ferenc. Fórnál 
Miklós, Freund Jenő. Frlcd Lalosné, Friedrich 
Oszkár, Frisch Sándorné, Füredi Klára (Rá- 
kosnalota). Füredi Zoltán.

Gábossy József (ft), Garal István. Gerenda? 
Kálmánné. Gerner Hona. Gerő Henrik, Gerő 
Sándor. Gersli Nándomé, Gllion János, Ginek- 
ner Vilmos, Glücksmann János, Glíick Tibor, 
Goldstein József. Greihel Jenő, Gromnla Jó*sa,  
Grosz Gusztáv, Gross Lajos, Grosz M.-tié (Rá- 
kosliget). Gutay József, Gyenes Nelly.

Hujber Józsefné, Hunágel Károlyné. Hedő 
József, Huher Imre. Horváth Ferenc (Kecske
méti-utca 14.), Horváth Ferenc (Ferenc-utea 
II.), Horváth Ferenc (Kolozsvári-utca 35.). dr. 
Hortovánvi Imréné. Hóra Mária. Hölrl Fe- 
rencné (Újpest), Hódossy László (Újpest), 
Hlavacsek Józssef. Híves Erzsébet, v. Hidas? Mi- 
hályné (3), Hegedűs László, Havas Győző, 
Hauslinger Miksáné (Rákospalota), Hammer. 
schmifdt Géza, Halász Béla, Haás Elemér 
(Budakeszi), Haáni Éva, Haám Géza, Hoffen- 
reich Dezsőné.

Hosvay Erzsébet.
Jancsák Jánosné, Jászberényi Berénvi Gvew 

ióné. Juhász Béla. Jotischky Alice, vitéz Jákó 
Jánosné, Józsa Lajos, Jermey Tibor, Joó Sá
muel, Jakohovits Irén.

Kálmán Andor, Kiss Pál. Kerekes Gyula, 
Kremecz József, Kiss János (Pcstszentlőrinc), 
Kunsztek Mária, Kecskés Árpád. Krisán Ilona, 
Kolin Hugó, Kemény Lajosné. Kárpáti László, 
Komlósi Endréné, Király József (Kispest), 
Kohn S. Miklós, Kolozs Janka, Kamarás Ala
dár (Újpest, Toldy M-utca 11.), Katona László 
(Pesterzsébet), Karócs József. Kollár Ferenc 
(Albertiirsa). Kiss Ernőné (Palotaujfnlu). Ke
rekes Antal (Újpest). Kálóczy Jenő (Csepel), 
Kurucz Ilonka (Kispest). Kecskés Endre. Kn<d| 
Ferenc, Károlyi Ágnes. Kunz Károly, Korén Fe
renc, Kálmán Jenő (Rákospalota), Koger Ká
roly, Kerekes Gyula, Katimayer Ani. Kondor 
Aladár, őz? Kardos Sámudné. Kúvalc'iM 
Aranka, Kunos György, Kun Rózsi, Kun Sán
dor, dr. Kaposvári Anlalné, Kertész Gyula.

Laczkó János, Liptai Lóránd. László György, 
Lanecker Antal (Újpest), Limnerth Mária (Kis
pest), Lázár Edit (Újpest). Loidl Imréné, Lili- 
mann Lajos, Lihossit Jenőné.

Mandel Béla. Miiller Árpádné. Mágner Sán
dor. makfalvi Rózsa László, Molnár Zoltán 
(Sashalom), Münzherg Béla (Pillsvörősvár), 
Mészáros Irén (Pestszentlőrinci. Molnár Albert, 
Mészáros Ernőné, Matusek László, Manlel La
jos, Mellskó Vilmos, Müller Árpádné, Mágner 
László, Majczen Ferenc, Méry Albertné, Már
ton Margit, Mödlagi Elza.

Neumann László, Nagy Elek (Soroksár), 
Neumann Ignácné, Nagy Tibor, Németh La.'ós 
(Pestszentlörinc), Nyári Gyula (Gödöllő), Nagy 
Károly (Újpest), Nagy Margit, idősb. Neumann 
Béláné.

Orbán Imréné, Olaj Jenőné Oczkó Margit, 
Obra Juci (Kelénvölgy).

Pintér Károly, Panker Miksáné, Pokomy 
Margit, ifj. Pap Zoltán, Porubszky József, Pét- 
róczl János, Pogány Andor, Piánk Ferenc, 
Pórszász József (Újpest), Pápay Imréné. Pász
tor Lajos (Rákospalota), Paál Andor, Pintyőke 
Ilona.

Rassay Ferenc (Újpest), RegŐczy Sándor 
(Kispest), Rádos Oszkámé, Römer Jakabné, 
Rosenauer Lajosné, Bricbta Antal, Rauch 
János (Albertfalva), Rákosi Zoltán, Rónai Mi
hály (pestszenüőrinc), Ricj Györgyné. ifj. Ráca 
Gyula, Raabe Oltóné, Rudas Biri, Rudas Tiva- 
darnó.

Sdmcczl Zoltán, lovag Senautka Oszkár, Sa- 
lamonovics Béla. Simon Jenő. Saly Sándor, 
Spiegel István (Rákosszentmihály), Slekl Józsa. 
Seiler Bella, Simonils József (Pesterzsébet), 
Sári István, Silber Ibolya, Singcr Hugó, Solt 
Sándor, Spierer Gyula, Schullz István, Schurek 
Imre, Shicsinger Klára, Schulcz Béla, Schnllzcr 
Andorné. Schiller Jenő (Ujpczt), Schmideg 
Magda, Schwarcz Ferenc, Schleslnger Rudolf, 
Schwarcz Gyuláné. Stciner Józsefné (Rákos
palota), dr. Stolcz Zslgmond, Steincr Lili, 
Stokkcr Mihálvné. dr. St altér Mártonná, Stel- 
ner Géza, Struhács Károly.

Scepes Károly (Dunakeszi), Slelner József 
(Dunakeszi), Szabó Benőné, Szabó Lajos. Szé
kely Sándorné, Szóka Jánosné, Szász Hon*.  
Szende Oszkár, Szántó József, Szebcrcuyt 
Magda (Kispest), Szloboda János (Mátyásföld). 
Szegő Sándorné, Szödi Ernő, Széli Erzsi, Szabó 
Mária, Szabó István.

Trcpper Károly, Tisza Vilmos, Tűzkő Gyula, 
Tóth István, Tolnai Soma, Takács Ferenc 
Tóth József (Rákospalota), Tolai László.

Ury Ophélia.
Vértessy Miklós (UJpeal), Vlertl Gyula, dr. 

Vargha Elemérné (Kispest). Vivcnlczkól S<«y 
Emilné, Valacsknv Antal (Pestújhely). Volay 
Fcrencné, Vágó Pál, Vosniák Henrik, ftrv. Vasi 
Atllláné. Vájná Gergely (PcsUzentcrMébet), 
Vlrzencx Géza (Újpest).

VJargha Béla. Widder Adolf. Woltlczky Osz
kár. Wler Jolán. Wchz Miklós, Wébcr Pál. 
Wágner R., Wolfram Rezső, Windisch János, 
Welsz Leóné, Wolfram Rudolf.

Zsuffa László, Zöldhelyi Irén.
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HÍREK
Gerhardt Hauptmann — 70 éves

A nagy német Írót az egész civilizált világ 
ünnepli holnap, hetvenedik születésnapján.

■— Hűvösebb Idő. Vasárnap derült, mérsé
kelten hűvös idő volt. A Meteorológiai Inté
sei prognózisa a következő: Valaminél hü-' 
vösebb idő várható, élénk északi és észak
keleti légáramlással és felhőzettel.

— Schuster Gyula dr. törvényszéki orvos
szakértőt a Tábla visszahelyezte állásába. 
Emlékezetes az a nagy port felvert pör, 
amelyet Liechtenschein Miklósné folytatott 
Kun András miskolci földbirtokos ellen, 
férje bérletszerzödcsének érvénytelenítése 
miatt. A pörősködés pergőtüzében dr. Schus
ter Gyula idegorvos, törvényszéki orvos
szakértő állt, aki ellen Licchtenscheinék fe
gyelmi följelentést tettek azon a címen, 
hogy ellentétes orvosi szakvéleményt adott. 
A törvényszék dr. Schuster Gyulát fölfüg
gesztette törvényszéki szakértői (állásától. 
Végső fokon most döntött az ügyben a bu
dapesti királyi Ítélőtábla. A tábla visszahe
lyezte állásába dr. Schuster Gyulát, csupán 
kisebb pénzbírságra ítélte.

— Képviselőt beszámoló. Szűcs István dr. 
feyutfálmázoft államtitkár, országgyűlési kép
viselő szombaton este tartotta meg nákosszent 
mihályon beszámolóját, melyen az aktuális po
litikai és közgazdasági ügyekkel foglalkozott. A 
beszámoló végeztével a nagyszámban egybegyült 
választók bizalmukról és ragaszkodásukról biz
tosították képviselőjüket

— Mcgh dt 'Deutsch Mór üveggyáros fln 
aki a temető kapujában megmérgezte ma^át 
Vasárnap a Ferenc József kereskedelmi 
kórházban meghalt Deutsch József 24 éve*-  
magánhivalalnok. A fiatalember Deutsch 
Mór Pnulav Ede-utcai Gve"árugváros fia 
november 3-án a köztemető kapujában cián- 
kálival megmérgezte magát. A mentők előbb 
a Rókusi-őrházba vitték, majd onnan át 
került a kereskedelmi kórházba. Hiábavaló 
volt az orvosok minden igyekezete, nem 
lehetett megmenteni és vasárnap belehalt a 
mérgezésbe. A család teljesen érthetetlenül 
áll a tragédiával szemben, nem tudják miért 
ment a halálba Deutsch József. Egyes isme 
röseik szerint a fiatalember szerelmi bána 
iában lett öngyilkos.

PASZTILLA
— Tizenegy halott... Párizsból jelentik: 

Esxalnlrikúból két súlyos autószerencsétlensé
get jelöniének, amelyeknek összesen tizenegy 
halottja és 25 súlyos sebesültje van. Órán kö
zelében Máskát község halómban egy autó
busz, amely zsúfolva volt benszülöll utasok 
kai, egy fínak rohant és felfordult. Hét ben- 
8.-ülőit szörnyethalt, 21 súlyosan megsebesült. 
A másik autószerencsétlenség Tunisznál tör
tént, ahol egy vasúti mozdony elkapott egv 
tel eraí tót, amelyen bensziilött munkánk ül
tek. Négy munkás meghalt, négy életveszélye
sen megsebesült.

— Arany János díványa. Nagykőrösről jelen
tik. A református lelkész! hivatal régi holmija 
között megtalálták Arany János egykori dívá
nyát. A vén dívány egyik alsó oldaldcszkájára 
Arany snjátkczflleg jegyezte fel: Arany Jánosé, 
1858. Az emléket az Arany János szobában he
lyezik eL
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— Életveszélyes baleset a vadászaton. 
Súlyos vadászszerencsétlenség történi szom
baton délután a sopronmegyei Egyed köz 
ségben, Glaser Dezső nagybérlő egyedi bér
gazdaságán. A négynapos hajtóvadászai 
utolsó körét hajtották, mikor az egyik va 
dász eltéved sőréiéi a' közelben álló Kdlóczi 
József uradalmi vadászt találták el. A ki
hívott orvos megállapította, hogy két comb 
jába és alsó lábszárába összesen 45 darab 
sörét ment. A Csornáról kiszállt mentőautó 
életveszélyes állapotban szállította Kálóczit 
a Margit-kórházba; a csendőrség egyidejűleg 
megindította a nyomozást, hogy kit terhel 
a felelősség a súlyos szerencsétlenségért.

— Betörőt fogtak a Népszínház-utcában. 
Szombaton éjszaka a Népszínház-utcában szol
gálatot teljesítő rendőr arra lelt figyelmes 
hogy a Népszinhéz-utca 43. alatt lévő Wdí: 
•lózsef-féle divatárukereskedésbe kél fiataléin 
bér a szellőző ablakon keresztül be aknr ha
tolni. Amikor a közelükbe ért, nz egyik futás
nak eredt, de a másik, aki már félig bemászott 
nz üzletbe, csak nngynehezen tudott kijutni nz 
utcára és így éppen a rendőr ölébe hullott 
Előállitotték a főkapitányságra, ahol megálla
pították. hogy Fleiscl-acker Gézánnk hívják, 20 
esztendős, állásnélküli sütősepéd. Beismerte, 
hogy ir.ár hosszabb Ideje állás nélkül van és 
egvik barátjával együtt he akartak tömi az 
üzletbe. Fleisehackert letartóztatlak, társát pe
dig keresi a rendőrség.

ELSŐ A MUNKA
— fíogy lehet az Kohn ur. hagy maga az Oz 

leiben van, mikor az anyósát temetik!
— Ebő a munka s csak azután jön az 

élvezeti
— Éjszakai csendélet Kispesten. A kispesti 

Vörösmarty utca és üllői-ut sarkán véresfejü. 
eszméletlen férfit talált az őrszemes rendőr 
Megállapították, hogy Dénes Géza buszon- 
kilencéves, budapesti Thököly-ut 5. szám 
alatt lakó mngánhivatalnokka) azonos. A men
tők beszállították a Szent István-kórházba. ahol 
eszméletre térítették. Elmondotta, hogy mulat
ságból jövet, részeg emberekből álló társaság
gal találkozott, akik belekötöttek és Icsznrták. 
A bicskázás ügyében a rendőrség megindította 
a nyomozást.

Nobel-dijat kapott...

Dr. Irvlng I.angmnlr, a híres amerikai 
tudós nyerte az 1912. évi chcmlai Nobel- 

dijat.

— Emléktáblalelcplczés. Vasárnap a József- 
körut 46. számú házon leleplezték a mull szá
zad közepén ugyanezen a helyen létezett Pest 
szabad királyi város Józsefvárosi Scrfőzöhúzó- 
nak emléktábláját, amely egyben emlékül szol 
gál a ina mór hétszázesztendős világhírű pesti 
serfőzésnek is. A leleplezésen, amelyen dr. 
llsetty Béla képviselő is megjelent, a Vili, kér 
elöljáróságot Győmőry elől'író és Klemen! 
főtanácsos, a rendőrséget Bonis főkanitányhe- 
lyclles, fíadák rendőrfőlanócsos. a főváros köz
művelődési ügyosztályát dr. Pacher Béla fogai 
mazó képviselte.

SZÓ SEM VOLT RÓLA
— Miről szólt az a fllm! Tán valami szerel 

mespárról!
— Szó sem unit szerelemről. Már az elején 

házasok voltak.

— Symphnnle „varázscRő* 4. A rádiókészülékek 
zavartalan működésének és élclhii hangvissza 
adásának elérésére az utóbbi Időkben a rádió
csövek tökéletesítése értékes segédeszközt nyúj
tott, csak a változó erösitésü Tungsrnm-csövekre 
kell gondolnunk A Ti’ngsram Müvek laborató 
riumában azonban tovább folyt nz alkotó 
munka és igv születet meg most a Tungsram 
Müvek korszakalkotó újdonsága: nz uj, közve 
lett fűtésű sokszoros .égerősitő cső, az APP 
495 jelzésű „Symphonlc-vnrázscsö**,  amelynek 
megalkotásánál a szolgáltatandó nagy teljesít
mény mellett elsősorban h hang zenei ninő 
sége volt IrAnvadó. A varázscsövek belső fel
építésénél szabadalmakká*  védett alapvető újí
tások valósultak m *g,  külső kivitelük, foglala 
fűk azonban teljesen azonos bármely közönsé
ges penlodáéval. úgyhogy ezt az uj csövet min 
den készülékben — annak legcsekélyebb átala 
kltása n'lkül — alkalmvni lehet, ahol azelőtt 
ncntndák működtek Igv tehát bármely régi ké- 
szüléklidajdonos számára nyitva ar ut, hogy 
tökéletesen tiszta, teljesen zavartalan rádió 
közvetítés élvezetéhez jusson.
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Budapesti kirándulok halálos 
moiorkerákpár-szerencsstiensese 

Szákesiehárvár mellett
Egy halottja es KB! súlyos sebesQüle uan a katasztrűianak

Székesfehérvár, november 13.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Súlyos motorkerékpárszerencsét
lenség híre érkezett vasárnap a városba. 
Egy budapesti kiránduló társaság tagjai es
tek áldozatául a katasztrófának.

Gáspár István budapesti motorszerelő két 
testvérével: Gáspár Margittal és JózseíTcl

kirándulásra indr.lt oldalkocsis motor
kerékpárjával.

Gáspárék Zala megyébe igyekeztek, ott lakó 
ismerőseik meglátogatására. Székesfehér
várig baj nélkül jutottak el s amikor a vá
rost elhagyták s kiérkeztek a fehérvári or- 
szágutra,

megtörtént a borzalmas katasztrófa.

— Gaál Franci ma este Budapestre érke
zik. Berlinből jelentik: Gaál Franciska már 
hetek óta a legnagyobb sikerrel filmezik 
Berlinben. Két felvétel között most időt 
szakított magának, hogy hazalátogasson. 
Hétfőn reggelre váltotta meg jegyét a buda
pesti gyorsvonatra, amely éjfélkor érkezik 
meg Budapestre. A neves művésznő barátai 
közölt már elterjedt a Ilire a budapesti ki
rándulásnak. Ünnepélyes fogadtatást készi 
lenek elő a Berlinből vendégségbe érkező 
primadonnának.

— Rozgonyl-fénykép 3 drb. 8 P. Calvin-tér 5.
— Halálos gombamérgezé*.  Kompa János 54 

éves kovácssegéd a minap az Epreserdőben 
gombát szedeti, otthon megfőzte é*  megette. 
Mérges gomba is volt közte, Kompa rosszul 
lett és a mentők a Szent István-kórhózba vit
ték. Nem lehelen rajla segíteni, vasárnap reg
gel meghalt

— Propper Sándor előadás*.  A Kereskedel
mi Alkalmazottak Országos Szövetsége helyi
ségében (Erzsébct-körul 13, I. em.) november 
hó 14-én, hétfőn este 7 órakor Propper Sándor 
..Az intcrnacionále története'*  címen előadást; 
tart. Vendégeket szívesen látnak.

— A közönség rohama egy megszűnő üz
let ellen. Szombaton délután a Rákóczi-ut és 
a Klauzál-uIca sarkán többször i*  megakadt h 
.s rgalom. A Gólya Áruház Rákóczi üli fiók 
üzlete van ilt, kirakatain hatalmas feliratok 
hirdetik, hogy ez az üzlet november 30 án 
megszűnik s ez éppen elég a pesti közönség 
nek, hogy állandó ostrom alá vegye ezl az 
üzletet. Érdekes jelenség ez, nyilván a pénz- 
lelenségnck a megnyilvánulása és a pesti em
ber észszerű okoskodása: — ha megszűnik 
néhány nap múlva, bizonyára nagyon olcsón 
..dobja az árut". — Es igaz is, valóban a 
mesébe illenek az árak, amelyek ilyen ellen 
álihalatlanul csábítanak. Ilyenek vannak 
női ruha 0.50. selyemfényű matlnsszé trikó
pongyola 10.90, női finom gyapjupulloverek 
18 és 15 pengő helyeit 7 95 és 5.95, nehéz 
crepe de Chine 3.30, gyönyörű tport-leniii.sz 
flanel! 1.25 helyeit 88 fillér, nyakkendők 
I 18, meleg női nadrágok 2.20, flauell 
pongyola 4.28, pamut tweed-kelme 1.18. 
kitűnő, mosol! kelengye-gyolcs 1.20 helyet! 
85 fillér Ezek és az ehhez hasonló áruk 
magyarázzák meg az olcsóságra szorult kö 
zónségnek azt az állandó rohamát, amely 
két hél alatt szélkapkodta a hatalmas 
áruház hatalmas készleteinek immár Ifibb 
ininl felél. A megmaradt készletek is bízó 
nyár# elfogynak november 30-ára, amikor a 
Gólya Áruhá nak ez a fióküzlete végleg 
bezárul.

— Tökéletes fogápolás. Csak • fog és foghu« 
együttes ápolása vezetheti biztos eredményre 
Az Ovenell vltnminos fogkrém rendk’vüll hnlá 
sát éppen annak köszönheti, hogy a benne 
foglalt vitaminok s foghust Is erősítik és ez 
ze! a fogakat lazulás és szuvasodás ellen védik. 

Az eladott berendezések 
és egyes darabok minden 
este szebbnél-szebb dara

bokkal pótoltatnak.

Teljes sebességgel rohant a motorkerékpár 
s egyik fordulónál sem lassított a motort 
vezető Gáspár István. A fordulóban meg
csúszott a gép, Gáspár fékezni próbált, mi
előtt azonban ez sikerülhetett volna,

a motorkerékpár teljes sebességgel be
lerohant az ut mentén lévő vasoszlopba.

Az utasok széles Ívben repüllek ki a motor
kerékpárból, Gáspár István pedig nekivágó- 
dőlt a vasoszlopnak. Mire a szerencsétlenül 
jártak segitségére siettek,

Gáspár István kiszenvedett.
Testvéreit, akik súlyos sérüléseket szenved
tek, beszállították a székesfehérvári köz
kórházba.

A halálos katasztrófa ügyében megindult 
a vizsgálat.

— Vérbeliilladt a legények kocsmai tnn- 
latosása. Debrecenből jelentik: 'Szomorú vó» 
gél ért szombaton a szentpéterszegi legé
nyek kocsmai mulatozása. A mulatság végén 
késsel és botokkal támadlak egymásnak a 
legények és 12 ember véres, súlyos sebekkel 
maradt a porondon. Kovács István fejét hat 
helyen szakították be, a többiek közül Sán
dor Vince, Sándor József és Turzó Lajos 
•ebesülése a legsulvosnbb.

—- Halálozás. IVefsz Nándor bérautófuvarozó 
november 12-én hosszas szenvedés után el
hunyt. Temetése november 14-én, hétfőn dél
után fel 3 órakor lesz a rákoskeresztúri izr, 
temető halottasházából.
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Gyászruhás fiatal hölgy lépkedett végig a 
minap a Várpalota folyosóján: Enurcsz 
Győrgyiié, n I ősi halált lui't óceánrepülő 
özvegyét kihallgatáson fogadta a kor-' 
Hiányzó. A tragédia után, mikor a kor ■ 
Hiányzó kegydijat engedélyezett ar özvegy 
vek. Endreszné kihallgatásra jelentkezett, 
I ogy megköszönje az államfői kegyet. 
Horthy Miklós azonban, akkor nyári tartóz
kodásra elutazott Budapestről és az audien- 
< ia elmaradt. Most azután mcgbiuósürgőnyl 
lopott Endreszné a kabinetirodától. .4 kor
mányzó hosszasan elbeszélgetett az özvegy 
f:yel. Közben szó került a lezuhant repülő- 
í;éprŐI, amelyről nagy érdeklődéssel beszélt 
a kormányzó Endreszné ekkor hódó'attel-, 
jbsen fölajánlotta, hogy elküldi a Justtce 
fór Hungary bronzmodelljét A kormányzó 
legye fen elfogadta a felajánlott modellt. .1 
kihallgatás után Endreszné kérésére Lányi 
Dezső, a kitűnő szobrász művészi plakettet 
készített, amelyet elhelyeztek a modell ta
lapzatán. Az óeeánrepülőgép bronzmását 
most becsomagolták és postára adták Koós 
Miklós alezredes, első szárnysegéd címére.

..Két darab békebeli Ferenc József-szivar 
ml honorálom azt, aki álláshoz juttat. Ok
leveles közgazda leiigére a kiadóhivatalba"' 
ttzóról-szóra ez az apróhirdetés jelent meg 
ma reggel egy napilapban. Állás, egy darab 
kenyér az okleveles közgazda számára. Ki- 
z yilik a dohányzóasztal fiókja és előkerül 
teltekéből a boldog béke boldog illatát 
árasztó Ferenc József-szivar. Utolsó béke- 
leli emléke nz okleveles közgazdásznak. Az' 
utolsó emlék, az utolsó szalmaszál. Tragé
dia egy apróhirdetésben. Sírni kell.

111.
Olcsóbb a bál az Idén. Azok a bdlrende- 

rők, akik nem tudnák, vegyék tudomásul, 
hogyha jótékony célra megy ‘ a bál, enged 
jnényt kérhetnek a városházán a Vigadó 
t ‘rcmbérletéből. Nyolcszáz pengő helyet! 
ötszázért is kapható a Vigadó. Ideiktatunk 
így kis vigadói báli naptárt a legfrissebb 
dátumokkal: Medi' <isbál: január 14. Eme- 
ricana: február 1. Vitézi: február 4. MAC. 
február lt.

IV.
Az első báli vicc. 4 bálterem körpamla- 

pán beszélget két gardemama. Most mutat
koztak be egymásnak. Elmerengenek a régi 
’<miékeken s természetesen közben szapul- 
iák a táncosnőket.

— Nini, milyen nagy feje van ennek a 
lánynak — mondja az első számú mama.

A második indignálddva mondja:
— Kérem ... az az én lányom ... .
Pillanatnyi csönd, kínos zavar, azután az 

első mama megmenti a szituációt és tovább 
beszél, mintha csak a félbeszakított monda
tát folytatná negédes hangon:

— Jól áll neki...

V.
4 gazdag lipótvárosi ifjú önhibáján kívül 

pillanatnyi pénzzavarba jutott. Szülei éppen 
nem voltak Budapesten. Kénytelen kelletlen 
a család egyik jóismerőséhez, az ismert 
f agyiparosi oz fordult és kisebb összegei 
kért kölcsön. A nagyiparos azt mondotta, 
nincsen nála pénz, de majd levélben el- 
Jüldi. Ez délelőtt történt. Délután meg 
érkezett a levél 4 címzett fölbontotta a bo- 
r.tékot, amelyből nem pénz, de egy levél 
terült elő 4 levél tartalma mindössze 
ré'ány sor volt, pár mondat, idézetek f 
Ubliánnk a tékozló fiúról szóló fejezetéből 
Ar. ifjú erre alaposan megmondta a véle- 
íiényét a nagyiparos fiának. Ebből viszont 
párbaj lett a két fiatal között. A dolog vége, 
írok harag a nagyiparos és az ifjú családja 
között.

VI

4 terézkőruti Kék Egér mulatót tegnap- 
e'őlt estére kibérelte a Kereskedelmi Bank 
vamii/jvséga. Csak meghívott vendégel, 
léphetlek be a mulatóba. Egymásután gór 
dűltek a bár elé az elegáns autók. Akinek 
nem volt meghívó ja, a portás udvariasan 
t tanácsolta: Tessék holhap jönni A lokál- 
1 in nénigjá/s’otiák a revüt. azután a híva 
táras táncosnők és pár kel táncosok kime
nőt kaptak. Átadták a terepet a „privát' 
hölgyeknek és inaknak. A parketten és a 
páholyaiban a közgazdasági világ reprezen
tánsait -lehetett látnf. Sitin Emilt. Fellncr 
Frigyest' lakatos Gyulát ér másokat A 
táncosokból lilellctt volna egy közgazdasági 
tanács. De dicséretükre legyen — nem ta 
pácsl ózlak. Praltikánstál a bankvezérig 
mindenki mulatott Fölállították az idei 
pezsgörekordot Ennyi pezsgősüveg a: idén 
még eoii lokálban sem sorakozott az aszta
lok kőről Még cgy rekord sziVetett- ma- 

rekord. Ennyi monokli nemcsak az 
Idén, de t'z esztendőn belül nem csillogott 
egy teremben, mint itt.

. -- *ág!  —
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Harminc avi házasság után tstdaraboita 
feleseget

Borzalmas hltvasgyltKossOg marosvasfirhaiy mailen
Marosvásárhely. nov. II.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Egyik halármenti városkában, 
Halmiban borzalmas gyilkosságot fedeztek 
fel vasárnapra virradó éjszaka. Egy idősebb 
iparos gyilkolta meg bestiális kegyetlenség
gel feleségét és lettét be is ismerte.

Gagara György őfl éves kőtél verő ina rost 
mindenki jól ismerté a kis városban, ö voll 
a város egyetlen kötélgyártó iparosa és igv 
még a inai nehéz viszonyok között is arány
lag egészen jól keresett. 56 éves felesége, 
akivel 30 évig élt együtt, segített neki a 
munkában. Bár (inga rá ék szépen kerestek, 
mégis egy elhanyagolt,

piszkos odúban laktak a város szélén.
A házaspár minden keresetét elitta, sokszor 
egy éjszaka egy két heti keresetüket iss ott 
hagyták a kocsmában.

Gagaráék alkoholmámorukban gyakran 
veszekedtek

s akik közelükben laktak, nem egyszer lel 
lek figyelmesek u házastársak hangos civa 
kodására.

Vasárnapra virradó éjszaka a Gagara- 
házaspár megint csak a kocsmába ment és 
éjfél felé ittasan tértek haza. Amikor be
léptek a L'.kásba, valami csekélységes össze
szólalkoztak.

Szemző Gyula Parisból Berlinbe 
költözött és magyar vendéglőt nyit

Laveaux Viktor gróf, Szemző egykor! bizalmasa szintén Berlinben 
van és tokai! borkóstoló-bárt alapit

Berlin, novembe 13.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Érdekes 

utas érkezett a minap a párisi gyorssal a 
német fővárosba: Szemző Gyula, a voll bács
kai főispán. A berlini magyar kolónia so
raiban-gyorsan elterjedt a bir, hogy Szemző 
megint Berlinben van.

Szemzőnek régebben Berlinben magyar 
vendéglője volt, később azonban Pá

risba költözött
es ott alapított vendéglőt: a Rue Brunelles-n, 
a Rouaro-éltermet. A francia hatóságok nz 
utóbbi Időbért azonban 6erh"h‘ézik" jő" szem
mel az idegenek vállalkozásait. Tudomására 
adták ezt Szemző Gyulának is.

Szemző elment Chiqppe rendőrfőnök 
helyetteséhez,

Ritka alkalom térfiruha-rondoUsro l
Megoldódott az olcsó ruha-kodás bika

A férfiruhaárak sokszorosan túlhaladták 
eddig a békebeli árakat és ennek következté
ben a ruházkodás kispénzű emberek részére 
szinte lehetetlen volt. Most egy nagyszerű öt
lettel a nagy hírnévre szeri tett Ruhakereske- 
delmi Vállalat, Ferenc-körut 39. I. cm. siet 
megoldani ezt a sulyos problémái azzal, hogy 
megmaradt finom maradékkészletéből (amíg a

— Hetvenéves Iskolai jubileum. Vasárnap 
rendezte 60. éves jubileumi ünnepségét a budai 
Vigadóban a II. kér. Bntthyánv-utcai polgári 
leányiskola Kertész K. Róbert államtitkár, dr. 
Kozma Jenő és előkelő budai közönség jelenlé
tében Ax ünnepély végén dr Jármny Károlyné 
jubileumi zászlóval ajándékozta meg az iskolát.

— Gyilkosság Ácson Ácson cgy asztaltársaság 
helyiségéből az idősebb gazdák kiutasítottak egy 
duhajkodó legénylársaságot. A legények bosszú
iról lesbcálltak és a helyiség kapuján kilépő 
Péntek Bálint gazdálkodót cgy husánggal ugy 
fejbesujtották, hogy a helyszínen meghalt. A 
esendői ség csakhamar elfogta a gyilkost Szaba
dos István 22 éves komáromi legény személyé
íren

— »— ----------------- .m ezOst és aranyérmését napnnaranyai 4rnne*  «iad Bxra». 
bank, Budapest. V.. Nádor-ntca írt. leletein 213-16. 104-67

ZOOLÓGIA! KÉRDÉS
— Fiam, mondd, meg tudód-e mondani, mi

lyen állat viselte a kabátod szőrméjét ezelőtti
— Igen 4 Viktor bácsi!

— Holttest a Dunában. Ercsi határában egy 
30—31 év körüli férfi holttestét vetette partra 
a Duna. A halott zsebében Zsviboic Konrád cin
kelni lakos nősére szóló helyiérdekű vasúti 
Igazolványt talállak. Valószínű, hogy Zsviboic 
öngyilkosságot követett el, a Dunába ölte 
magát.

üli EÍNUCQ szakorvosUl _ I r||f rrt vér-, bór-nemü>ete<*«-k-  
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Rákóczi.nt ti, I. em. I. Röknnal ízemben.

— A budapest—esztergomi személyhajöjára- 
fok megszüntetése. A Magyar Királyi Folyam
éi Tengerhajózási R -T. igazgatósága közhírré 
teszi, hogy n Budapest—esztergomi személyhajó 
járatokat az előrehaladott időszakra vnló te 
kintcHcl a folyó évben akként szünteti meg, 
hogy az utolsó menet Budapestről Esztergomba 
november ló-én, Esztergomból Budapestre pe
dig november lö-án lesz.

— Ha huruton, köhög vagy rekedt, okvetle
nül vegyen a gyógyszertárban vagy drogériá
ban dr Eggcr-féle mellpasztiUát, mely kellemes 
izü és ingerenyhilö.

A heves szóváltást verekedés követte.
A férfi az asszonyra rontott, aki ki akart 
menekülni a lakásból. Gagara azonban rá 
zárta az ajtót, majd

felkapta a szoba sarkában lévő baltát 
s azzal rontott rá az asszonyra. Egyik 
sulyos csapást a másik után mérte fele
ségére s valósággal feldarabolta a sze

rencsétlen asszony alsótestét.
Reggelre nagy vértócsában, holtan találtál 
meg Gagara Györgynél a lakásban. A férje 
azonban nem várta meg, amig a csendőrök 
is tudomást szereznek felesége haláláról, 
hanem maga sietett a rendőrségre s ott azt 
adta elő, hogy felesége az éjszaka másfél
liter pálinkái ivott meg, aztán

részeg fejjel felmászott a padlásra, de 
a létra legfelső fokáról leesett, össze

zúzta magát és meghalt.
A csendőrségen nem adtak hitelt Gagara 
György előadásának, faggatni kezdték. Ga 
gara nemsomira

beismerte, hogy ő gyilkolta meg a fele
ségét

A gyilkos férjet letartóztatták, átadták az 
ügyészségnek, de mivel zavarosan viselke
dik, ma hétfőn orvosszakértőkkel vizsgáltat 
ják meg' elmeállapotát.

nki kihallgatáson fogadta és nem sokkal 
ezután Szemző elhatározta, hogy Párisból 
Berlinbe költözik. A berlini magyarok ugy 
tudják, hogy

a Kurfürstendammon vagy Tanendzien- 
Strasscn nyit vendéglőt.

Érdekes azonban, hogy
éppen most Berlinben tartózkodik 
Szemző Gyula egykori bizalmasa, La- 

veaux Viktor gróf is, 
akinek később sorozatos átférje volt Szem
zővel. Laveaux gróf is üzletet grundol. A 
terve igen érdekes: a Kurfürstendammon 
tokaji

borkóstoló-bárt akar nyitni, 
amelyet magyar vendéglővel kapcsolna 
össze.

készlet tart) divatos, remek fcrflruhákat, vagy 
télikabátokat megrendelhet mérték szerint cse
kély pár pengőért, ami szinte korszakalkotó 
csodaszámba megy. Közlünk egynéhány árat. 
Férfiöltöny, vagy hosszú férfi télikabát bár 
sonygallérral, mértékszerlnll rendelésre 35. 
vagy 45 pengő. Az óriási keresletre való tekin
tettel csak november 19-ig.

— Választási harc Lengyeltótiban. Vasár
nap a lengyeltóti kerületben mindkét jelölt: 
a független kisgazdapárti Gaal Olivér és a 
kereszténypárti Jankovich Bésán Endre vé
gigjárták a kerület nagyobb községeit és 
megtartották a programbeszédeiket. A vá
lasztási harc nagyon erős és hogy melyik 
jelölt kerül ki győztesen a küzdelemből, 
egyelőre még teljesen bizonytalan.

JÓ HÁZI NEVELÉS
—- Kislányom, nem ismerem azt a fiút, aki 

neked köszönt.
— Anyukám, én sem...

— öngyiikossagt szándékból magukra gyúj
tották a házat. Kőslinből jelentik: Jahnke gaz
dálkodó Ncu-Stettin melletti tanyáján tűz ütött 
ki. Rövidesen a lakóépület is lángba borult és a 
Jahnke-házaspár az égő házban lelte halálát. A 
jelek szerint gyújtogatást történt és a házaspár 
öngyilkossági szándékból benn maradt az épü
letben. A vizsgálat megindult.

— Halálos szurkálás Hajóson. Kalocsáról 
jelentik Fischer Antal hajósi lakost a község 
egyik utcáján vérbefagyva találták. Orvosi se
gítségén sietlek, de mire az orvos odaért. 
Fischer elvérzett. A cséndöri nyomozás megál
lapította, hogy a meggyilkolt ember szürkület
kor hazafelé tartott, amikor ismeretlen tettes 
megtámadta s több késszuróst ejtett rajta, 
amely halálát okozta. A csendőrség széleskörű 
intézkedéseket tett.

— Ha majd ön Is rájön, hogy mit tud az 
„Igmándi",

Alkalomadtán csak azt fogja használni!
— A kávé az emberiség csendes jótevője. 

Igyék tehát naponta jó babkávét, mert az. egész 
séges. Meinl pörköltkávékeverékcí között meg
találja az Ízlésének legjobban megfelelőt.

— Szövelmaradéknkból készítek mérték után, 
mesteri szabással férfiöltönyt vagy lélikabátol 
40 és 50 pengőért, amig a készlet tart, „Divat
szabóság", Erzsébct-kőrut 1., 1. emelet.

— Ha olcsón, jól és szépen akar ruházködnl, 
keresse fel a Rithakcrcsk. tjállalatot. Ferenc- 
körut 39., I. cm., ahol mérte*  szerint készíte
nek felhalmozott finom szövetmaradékokból 
remek kivitelű, mesteri szabású férfiöltönyt, át 
meneti vagy télikabátot 35 és 40 pengőért.___ ,

— Erős, vérbő, kövér emberek számára 
a természetes „Ferenc József" keserüvíz na
ponként való ivása a legkisebb erőlködés 
nélkül könnyű és rendes bélműködért 
biztosít. Számos szakorvosi jelentés bizo
nyítja, hogy a Ferenc József viz szív- és 
idegbajosoknak, vese- és cukorbetegeknek, 
valamint köszvényben és csúzban szen
vedőknek is nagyon jót tesz s ezért mél
tán megérdemli a legmelegebb ajánlást. A 
Ferenc József keserüvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban és fŰszcrüzlelekben kapható.

Csorna község harca 
a közvilágításért

A tönkrement villanytelepet 
meg kell váltania, hogy maga 

világíthassa utcáit
Érdekes per folyik Csorna nagyközség és a 

csornai viílanytelep tulajdonosa között. A vil
lanytelep megalapítója, Aköts Gyula malom
tulajdonos 1914-ben szerződést kötött a köz
séggel, hogy a villanyáramot egyedül ö szolgál
tathatja, de ingyenesen látja el az utcai vilá
gítást és a telep 3.5 év múlva minden ellenszol
gáltatás nélkül a község tulajdonába piegy át. 
Az 1914-ben felszerelt telep azonban az idők 
során annyira

tönkrement.
hogy újabb beszerzések nélkül nem felelhetett 
meg az egyre nagyobb fogyasztást igénylő 
rábaközi nagyközség 8000 főnyi lakosságéi.ak.

Miután Csorna község hiába igyekezett a 
villanytelcp tulajdonosait újabb beruhózásokn; 
és állandó áramszolgáltatásra birni és hiába 
kérte a megrongált hálózat felújítását a köz
ség képviselőtestülete elhatározta, hogy élni 
fog a szerződésben biztosított jogával, amely 
szerint

20 év után felboulliaija
a villanyteleppel kötött szerződését, ha a hát
ralévő évek kártérítéseképpen bizonyos meg
váltási órát fizet.

A két fél között meg is kezdődtek a tárgya
lások, melyek azonban eredménytelenül vég
ződtek, mivel a tulajdonosok a telep és- a jogo
sítványnak szerződés szerinti hátralévő évének 
a községtől ellenértékeként összesen 180.000 
pengőt követeltek, mig Csorna község szakértő
jének ^becslése alapján 49.500 pengőnél tö’bct 
fizetni nem volt hajlandó. Az eredménytelen 
tárgyalások után

a község pert Indított
a soproni törvényszék előtt a megváltás! ár 
megállapítása'végett.

Zechmetster kir. törvényszéki tanácselnök 
szombaton helyszíni tárgyalást . tartott, mint 
hogy azonban a viílanytelep mindössze 150.0GO 
pengőig mept le. követelésével, Csorna v község 
pedig nz esetben, ha pertnkivüli egyezséget 
kötnek, 100.000 pengőt ajánlott fel,

döntést hozni nem lehetett,
ugy hogy csak a szakvélemények beérkezte 
után hirdeti ki ítéletét a soproni törvényszék.

Csorna lakossága nagy izgalommal várja a 
bíróság döntését, vájjon mennyit .lesznek köte
lesek az 1934. év január 1-én teljesen díjtala
nul átadandó viílanytelep megváltásáért 1932. 
év végén fizetni.

— L’jabb val'itaügyben nyomoz a rend
őrség. A főkapitányságon újabb nagysza
bású valutavisszaélés ügyében indult nyo
mozás. A rendőrség terhelő adutok birtc á- 
bán töb személyt hozott gyanúba, akik el
len megindult a vizsgálat

— NŐI holttestet fogtak ki a Szamosból. 
Csenger község határában a magyar-román 
határ közelében egv 40—45 évesnek látszó, 
őszülő hajú nő holttestét fogták ki a Sza
mosból. A halott körülbelül egy hónap óta 
lehetett a vízben és minden valószínűség 
szerint Romániából sodorta a viz árja ma 
•?yar területre. A hatóságok megindították a 
nyomozást kilétének n'egailapitására.

FÜRDŐHELYEN
Férfi: Azt mesélték a vonatban, hóoy csak 

egy tisztességes asszony van az egész telepen.
Feleség Úristen, melyik leheti
— Bo'.rányos Jelenetek az Állatvédők Egye- 

"■'■leiének közgyűlésén. Az Allavédők Egyesü
lete vasárnap közgyűlést tartott, amelyen rend
kívül izgalmas és szenvedélyes jelenetek köz
ben Foltért Kóroly elnökét ki akarták buk
tatni az elenzéki érzelmű vezetőségi tagok. 
Mezei Ödön az ellenzékieek vezére hosszas 
beszédében elmondotta, hogy egyik menhelyrn 
macskapörköltet főztek a kutyák s-ámárn. 
Erre olyan botrány támadt, hogy végül rend
őröket liivtak. akik az izgatott tagokat kive
zették a teremből. A közgyűlést, amely ilyen 
botrányban fulladt, legközelebb folytatja.

— A legnagyobb kirakat. Szép és érdekes 
Ilyenkor ősszel a • Muzeum-könit. Temérdek 
nívós boltja egyetlen nagy kirakattá olvad ösz- 
sze, amelyben mindent mcglalái az arra sétáló, 
ami éppen érdekli. A Mvzeiim-körut boltjaiban 
alakult ki az idei őszi divat, sok színes kötött 
holmijával, elegáns női és férfi divatcikkeivel. 
Valamennyi szakma képviselve van néhány régi, 
előkelő üzlettel, amelyekben csak az árucikk 
legújabb termésű, mért a'kereskedői mentalitás 
az egyéni kiszolgálás még a régi jó Idők ne
mes hagyománya. A közönség is ezért marad 
hü a Müzeum-körúthoz, amelynek a forgalma 
most is békebeli.

Ritka alkalom 
térti ruha rendelésre!

\z elmúlt évekről felhalmozódott őszi és téli 
szövetmaraclékokDóI készítek mérték után, 
mesteri szabással férfiöltönyt, felöltöt vaok 
télikabátot 45 és SO pnngűért.

i Csak amíg a készlet tart.
„OIVATSZABÓSAG" Erzaébet-körut 1. I. em.
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színház
Rendőri és cenzúrái beavatkozás 

a Forgószél háboruellenes 
tendenciája miatt

Mig magasrangu katonatisztek és a társadalmi élet előkelőségei 
apsoltak a zsBllyékben, az' ügyeletes rendőrtanácsos műsor- 

ellenőrző bizottság elé utalta a „felforgató" darabot
A Kamaraszlnhéxt első igazán átülő erejű 

nagy sikere Boro^$ Elemér „Forgószél" cimü 
darabja, amelyek méltatását lapunk más 
helyén mondjak el. A szombati premier kö
zönsége szin>c

kitapsolta a szüneteket
és valósággal megostromolta a müvészbejáró 
vasájtdr/t, hogy kezetszorithasson a szerző
vel és ö színészekkel. Ismeretlen, magasran- 

Jclenel ■ „Forgószél“-böl Both Klári és Vértes Lajos

gü katonatisztek, előkelő dámák keresték fél 
a szerzőt és könnyes szemekkel gratuláltak.

— Elő kellene adni a darabot Géniben, 
« ... bQÍ?y lássák azok, az urak, akik ellenünk .

• • fegyverkeznek. ' *“
A premier lázában a közönséggel együtt 

tapsolt Szimon István dr. rendőrtanácsos is, 
aki az előadás végén ezt mondotta Alapi] 
Nándor igazgatónak:

. — Mint embernek rendkívül tetszett a dár 
rdb, de mint rendőrtisztvisclő kénytelen óa- 
$yok jelentést tenni a müsorellenörző bizott
ságnak arról, hogy a darab hangja s levegője 
alkalmas a felforgató hangulat megteremték 
sépe. Nekünk most vigasztalásra van szüksé
günk, nem elkcserltésrel '

A rendőr tanácsos, aki bizonyára hivatalos 
lelkiismeretére hallgatott ma megtette jelen
tését a müsorellenőrző bizottságnak, amely 

hétfőn már ítél is a darab lelett, 
annál is inkább, mert a színháztól már be
kérték a darab kéziratának egyik példányát^ 
hogy ezt alaposan átvizsgálják, mielőtt ma
gát a darabot megnéznék.

Borosa Elemér azon kevesek közé tarto
zik, — mint ezt a kritika is általánosan el
ismeri —■ akiknek komoly írói mondanivaló
juk van. A .darabja körül támadt rendőri- be-: 
avatkozásról a következőket mondotta:

— A legnemesebb szándékkal irtain még 
ezt a darabot. A darab egy gentry főhadnagy 
emberi tragédiájáról szól, amelyből az csen
dőr ki, hogy

ezért senki sem felelős, esak a háború, 
amelyet mindenki és senki sem akart.

Szokolay Olly és Harmath Imre 
kivándoroltak

Palásthy Irén viszont Pesten maradt és szerepet vállalt
■ Érdekes és kedves niíivész.párml lelt szegé
nyebb Budapest. Vasárnap reggel a berlini 
gyorssal elutazott Harmath Imre, feleségével, 
Szokolay Ollyval. A népszerű és kltüáő öpe- 
rettlibrettista és felesége, nz elegáns és szén 
Jrimadonn.'i nem egyszerű látogatásra utaztak 

erlinbc, hanem abból a célból, hogy
ott megtelepedjenek.

Harmath Imrével kapcsolatosan «z utóbbi 
-hetekben' furcsa és indokolatlan bírok kerültek 
forgalomba a művészkörökben. Azt sfltfaglák, 
hógy Hirmalh Imre, akinek legutóbb a Mono- 
Illa cimü darabja került bőm utalásra a Fűvé- 

&ciÍDs~eH2Denoótói 
s.- nagy goudrier-eK 

eltagadó színváltozások 8 P-'ől 

JOUEnálKlgyúii.48 

m o z i

Elvégre ma mindenki bestéi a diplomás em
berek megoldhatatlan válságáról, szónokla
tokat tartanák róla és keresik a kibontako
zás ntját. Nem értem a rendőrségei, hogy 
amikor oii jól tudják, hogy tizenhét diplo
más ember rendőrközlegényi sorban szolgál 
a budapesti főkapitányságon, amikor volt fő
ispánok, szolgabirák jelentkeznek havat la
pátolni és követ tömi, — miért ne lehessen 

ennek a tragédiának hangot adni a színpa
don is,

miért kelljen ezt eltagadni és titkolni.
Én senkitj de-senkit .-som okolok ezért a traj 
gödiért, csak a háborút.

— El, vagyok szánva arra/ —- mond ja az 
író,. — hogy magához

Gömbös miniszterelnök nrhoz fordulok, 
aki már akkor, amikor az előző darabom^ 
mai, a Világbajnokkal kapcsolatosan merül
tek fel ilyen hangok,

mint honvédelmi miniszter jött el a 
színházba s az előadás végén Kiss Fe
renccel szívélyes gratulációját tolmá

csolta.
Tegnap volt Olaszországban a Világbajnok 
premierje, amelyet éppen Gömbös miniszter
elnök látogatásával kapcsolatosan Háry 
András követ szives támogatásával mutatlak 
be. Meg vagyok győződve róla, hogy becsü
letes szándékkal megirt, háboruellenes dara
bommal kapcsolatosan mint Írót sehogysem 
érhet gáncs.

Reméljük, hogy az a hivatalos folyamat, 
amely a rendőrtanácsos kölelességszerii. be
jelentése után megindul, nem fog csalódást 
hozni a magyar kulturközönségnek. El kell 
Ismerni, hogy az utóbbi években ez n cen
zúra egyre kevesebbet alkalmatlankodik és 
belátja, hogy nincs ereje ahhoz, hogy meg
akadályozza a kultúra szükségszerű fejlő
dését és utat szabjon, az írói kibontakozás 
irányának. Reméljük, hogy a Forgószél kö
rül támadt vihar mi ha muráid) lecsillapodik.

Stób Zoltán

rosl Opcrotlszlnházhan, megmérgezte magát. Az 
egészből annyi volt igaz, hogy

■ tuHdegea szerző n kellőiénél nagyobb 
adag aJtatóport vett be

és a mérgezési híreknek semmi alapjuk nem 
volt A ténv azonban az, hogy Harmath Imre 
egyre inkább nem találta helyét Pesten és 
miután régebbi szerzőtársától. Ábrahám Páltól 
és egy egéez sereg fllmvállalattól már régen 
csábító ajánlatokat kapott. most ezeket elfő 
gadta é< feb-ségévcl együtt kiutazott. Szokolas 

..Olly nuk is elsősorban a fűin, azután pétiig n 
j színpad nyújt működési teret Berlinben és 
Lipcsében.

A Harmath—Szokolay kivándorlás! hírrel 
kapcsolatosan egy vtsszavdndorlásról és szer
ződésről adhatunk elsőnek hírt Pnláithy Irén, 
ez a világot megjárt nagyszerű magyar príma 
dnntya, egyelőre híréi Budapesten akar megte
lepedni. Férjével, Hant Barfsch-td egvíitt posl- 
szetHlőrlnrl ettté jóban lakik s ott kötötte meg 
első pesti szerződését. Ezek szerint a Fővárosi 
OpcreltszInhAz kővetkező újdonságának.

• Kadcltszerelcmnek primadonnája nem 
Eggertb Márta lesz, hanem Palásthy Irén.

A Kadcttszerelem cimü darabot Szilágyi László 
és Békeffi István írták és zeneszerzője újonnan 
felfedéseit tehetség: Gyöngy Pál. A Fővárosi 
Operettszinház a szereposztással kapcsolato

san egy
uj, tüneményes színésznőt, mint sztárt akar 

Palásthy melké állítani.
Ez a Antal hölgy eddig csak a pesti társaságok
ban vitt vezető szerepet.

film, amelyet érdemes 
megnézni,..

Harold Lloyd valóban próbára teszi a 
nevetőidegeket — ki bírja tovább nevelés
sel. Kedves, aranyos, derűs ez a film, ezt 
igazán érdemes megnézni, csakúgy, mint az 
Uránia expcdiciós filmjét, a Congorlllát, 
amely mesés távlatokat nyit, remek és bra
vúros képeket ad. Viszont e helyen el kell 
ismerni, hogy Greta Garbóból kezdünk ki
ábrándulni. A Mata Hari-val elrontották ezt 
a körme hegyéiül, fejebubjáig, illetve frizu
rája utolsó hajszáláig sex appcal-szinész- 
nőt. . .

SZÍNHÁZI napló
Színházait hétfői műsora:

M. Kin. OPERAH.AZ- Hunjadl László (d. a. 4.), 
NEMZET! SZÍNHÁZ Hl. Itikúrd (4«). 
KA.MARASZlNllAZ; Forgószél (^). 
VÍGSZÍNHÁZ: Erdélyi kastél) (R), 
BELVÁROSI SZINHAZi Hqfálo*  ifjúság (lártkllrU előadás), 
MAGYAR SZÍNHÁZ; Dzsimbi (R).
FUVAROS! OPERETTSZINHÁZ: Rottchlldok (R) 
PESTI SZÍNHÁZ, Zsákbamacska (8).
ANDRASSY-ETI SZÍNHÁZ. Mézr.hrfck <•) 
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD. Néger rí, U (•).
I ABRIDI.A SZÍNHÁZ: Dayelma (R).
BUDAPESTI SZINHtZ. Slrassnofl kalandjai (R). 
RETHLENTÉRI SZÍNPAD; .Mii Ru*n|  a fehér akác (I, 
STEINHARDT SZÍNPAD. Rotl éa Hteinhardt (%»). 
ROYAL ORFF.I'.M: Varieté műsor (’ó-í.
KOMÉDIA ORFPt'M: * Snluinnn-darub í’al). 
MODERN KABARÉ; t!| mllfior («).
KIRÁLY SZÍNHÁZ; Nincs előadás,

A Magvar Színház orclildcaszerti flatal 
színésznőjének, Sulyok Máriának válásáról 
és közeli házasstí"áról beszélnek azok a ke
vesek. akiket a színésznő magánügyeibe be
avatott. Sulyok Mária ugyanis beadta váló
perét férje, Gól Sándor, nz Ismert táncos- 
kómlkus ellen, aki tavaly a Városi Színház
ban, majd a Budai Színkörben működött 
nagy sikerrel. A válás oka — az uj házas
ság. A színház férfisztárja, a mull évaeq 
özveggyé lett drámai Színész érdeklődik 
rendkívül melegen a müvészn^.- sorsú- iránt 
és Igen valószínű, hogy a válóper ufón szen
zációs házasság hírével lephetjük meg a 
Színházi Napló olvasóit.

♦
F.gy másik partncrszerelem a Pesti Szín

házban dúl. .-1 most feltűnt bűbájos, patai, 
táncoslábu sztár szintén meghódította egyik 
partnere szivét. Itt sajnos, házasságról szó 
sem lehet. — Legyen mellette mindjárt egy 
válási hír. Mattíny Antal, a Nemzeti Színház 
kitűnő színművészétől válik a felesége. Az 
ok: a kamaraszínház egyik fiatal színész
nője, aki eddig mint parasztszinésznő aratott 
sikereket, de hosszabb idő óta nélkülöztük 
a pesti színpadokon. Tehát dühöng az érze
lem a színházi fronton.

♦
Wllly Forsfról keveset hallott az utóbbi 

Időben a budapesti közönség, de annál töb
bet érdeklődött felőle. Budapest kedvence 
rövidesen olyun parádés szerepben mutatko
zik be, amelyben a nem mindennapi tehet
ségű színész, minden kvalitása pompásan 
érvényesül. Egy ledöntött trón száműzetés
ben élő királyát alakítja, oly sok kedveMég- 
gel. hogy Linné Hald, ez a ragyogó szép
ségű, dédelgetett fHmszinésznő az első éj
szaka elveszti a fejét... A diadalmas em
lékű Zivei Herr.cn, Vége a dalnak szerzői: 
Róbert Slölz. h világhírű komponista és 
Waller Rcisch, Berlin legdivatosabb film
írója alkották az Árkádia hercege forróleve- 
gőjü történetének zenéjét és tneséjét. Wllly 
Fortf uj filmjének minden jelenete frap
pánsan eleven, muzsikája pedig telve vun 
édes melódiákkal. Nem csoda tehál*  ha Ár
kádia hercege belek óta a legnagyobb berlini 
filmsiker s a Royal-Apollónak, amely a leg
közelebbi hetekben műsorra tűzi nz Árká
dia hercegét, hosszú időkre nem lesz gondja 
uj műsorra.

★
Esténként óriási sikerré van Salamon Ré 

Iának, a Komédia Orfeum uj műsorában 
Olyan hallatlanul mulatságos, annyira uj, 
hogy lódulnak az emberek a kasszához. De 
a műsor is remek. Ezt örömmel kell megál
lapítani. Gratulálunk!

A Hajdúk hadnagyát, ti hajdan nagy sikert 
'futott operettet most veszik fel Berlinben 
hitngnsfllinro. Az operett zeneszrrgője Czöhor 
Károly, oki Lengyel' VllmOsinl és Hatást Jenő
vel most dolgozik uj onerettjén.

*
A New York bár kis színpada igen finom, 

szatirikus tevllt m itat ha Sofőrt program cím
mel. Tarján Vilmos előkelő nívójú kis kaba- 

• rója ezúttal is ‘zázszáznlékos uyőz.clnivt arat. 
I Kellér Dezső Tértijében Szilágyi MarcLi, Verebes 
IEmniy. Major Kntó, Szalag Mária, Hadó Sán

dor, Pctlioi Sámlot 6r óllber viszik el a pál
mát,

Az északi sark titokzatos világát egy most 
készült remekmii tárja elénk megdöbbentő erő
tel. Lélegzetállltóan izgalmas filmről, az Igloo- 
ról van sző, amelynek óriási erénye, hogy min
den kockája valódi benne. A. Scotl, az Igloo 
rendezője hónapokat töltött Gröniandban, amíg 
elkészítette az óriási filmet. Az egyik operatőr
jének, F.dward Rohertsonnak lefagytak a ke
zel, hetekre megakadt a munka, amíg akadt 
olyan vállalkozószellcmti operatőr, aki haj
landó volt harmlncfokOs hidegben fotografálnl. 
A filmben csupa igazi eszkimó játszik, köztük 
egy Igen csinos eszkimóleány. akinek kedvéért 
vásárra viszi a bőrét egy eszkimólegény. . Vak
merő mutatványok úszó jégtáblákon, jeges- 
medveüldözéa a szakadékokon és jégtáblákon 
keresztül, ez az Igloo (a jégkunyhó), amelyhez 
a világ összes kuiturvárosalban zarándokol n 
közönség.

★
A Bethlentóri Színház a héten ismét kinyi

totta kapuit és „Mit susog a fehér akác" cimti 
operettet mutatta be nagy sikerrel. Vadig Ilona 
kedves, finom és elragadó volt, a szubreltszc- 
repben a ragyogóan tcmpcrainentuinOs és ked
ves Mendé Klári, a bonvivanszerepben pedig a 
férfias Tolnay Andor hóditolla meg a kis szín
ház közönségét.

★
Zágon István, a kitűnő vigjátékiró abból nr. 

alkalomból, hogy a Szegény lányt nem lehet 
elvenni cinül vígjátéknak filmváltozata Buda
pesten is bemutatásra kerül, elhatározta, hogv 
bútorral és kelengyével kihúzásit egy fiatal 
leányt. Most a megoldáson töri a fejét.

♦
. A-.ld-i Tütait aki az írja iwfnquy 
léyéhfii lubickol, o héten .szalma lett. Férje, 
'fíékefí.tj István iró elutazott és ez egybeesett a 
sfícérés darab ötvenedik előadásával, mire Tu- 
fay bankettet rendezett lakásán a színház ősz- 
ízes hfílaytagjni részvételével, A hölgyek lovag
jaikat, hmukitérés céljából éjjel két ótára 
rendelték a ház elé. mert a lakásba férfi ember 
nem tehette be a lábát. Másnap délben, amint 
helyszínre kiküldött tudósítónk jelentig még 
ötszefagyva, elgémberedve, a közeli kocsmában 
teáztak a lovagok.

Premier után
FOnCÖSZÉt. Elkapja nz embert és vi

szi mérhetetlen magasságokon, távolságo
kon át n közelije — a tizennyolcvvcs feg- 
liánhoz. Borzalmas utazás ez, lélegzet ó Ili tó 
rohanás a háború kezdetéhez, amikor nagy 
távlatokon át minden néző lelkében kiraj
zolódik a háború Igazi arca. Nemcsak a hl- 
vészárkokban elhullottak Jajkióltása hallat
szik, hanem a fedezékek mögött, a Ilinter- 
lan<lban halálraítélt generáció üvölt segít
ségért. Színié fáj hallgatni ezt n dermedt 
sikolyt, amely azonban megtisztítja a szive
ket, az agyul. Hoross Elemér uj drámája a 
milliók drámája, a gazdasági válság telek
könyve, n pacifizmus keserű Imája. Kevés 
színdarab fog Ilyen nagy, eleven erővel k!- 
röpülni a világsikerek deszkájára, mint o 
Forgószél. A Kamaraszínház Piinkö.sti Andor 
mesteri és konzseniális rendezésében a leg
jobbat nyújtja, Vértes halálelőtti önmarcan
goló vergődése, Peéry Piroska könnves 
anyatipusa, n színpadra visszatéri fíáth 
Klári halk, finom és nemes leányttlakja, 
Mátray, Köpeczi-Hócz, Kéry Hannl, fíazsay. 
Dózsa. Kábák, Zala Karola. Lnnlay egy egv 
figurája szívbemai kóló, (s.)

8 te n b « i o n, novütnbel hó 1 9-ét 
e 1 ö b t Ő f

Dayka Margit, Góthné Kertész 
Ella, Gombaszögi Ella, Makay 
Margit, Mészáros Giza, Vágóné, 
Rainai Gábor, Góth Sándor, 
Gyergyay István, Peti Sándor

■?> . As íeísó előadások leáyeit már iraáttják

Herr.cn
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A „Lázárok" pontlakomája
A négy nagy csapat közül csak az Újpest szabadult győzelem
mel, a Hungária, a Ferencváros és a Budai 11 aöntetlenül 
végzett — A Nemzeti a gólrekordot ostromolta — A Szegen 

folytatta győzelmi sorozatát
A llgabajnokság vasárnapi fordulója elag

gó változatos volt A futball leapadt néző
közönségét

négyfelé szólították a fővárosi bajnoki 
mérközének.

Meccs volt vasárnap a Hungária-uti, a 
szomszédos .Sport-utcai, az újpesti és a 
Millenáris-pályákon. Üresen tátongott ellen
ben nz Cllőiuti sporttelep, amelynek gazdá
ját kötelezettsége Debrecenbe .szólította. E 
meccsel kapcsolatban érte a kávéházakba 
és klubszobákba tartó sportpublikumot az 
első meglepetés:

■ Ferencváros debreceni döntetllenje.
A kora délutáni órákban riasztó hírek 

keitek szárnyra a városban. Azf beszélték, 
hoyy a Hungáriát legyőzte a III. kerület, 
l'.z a szállongó hir csak vaklármának bizo
nyult, mert rövidesen kiderült, hogy szó 
sincs vereségről, csak döntetlenről. Tény 
azonban, hogy .

■ Ilf. kerületi FC félidőben 0-ra I

A cserebere csatársor egy pontot keresett a Hungáriának
III. kerület -hungária 2:2 (1*0)

Kétezer néző előtt próbált a Hungária va
sárnap a balsors ellen küzdeni, amit régi tra
díciók szerint az óbudai csapat mindenkoron 
s igy most is jelentett a számára. Erre a csa
tára Ifl/rissitctt együttessel kocogott ki a 
Hungária 11 pályára. A felfrissítést egyelőre a 
csatársorban hajtották végre, amelynek tagjai 
között

két újonc h szerepelt: a fiatal és szőke 
Gergely éa a kevésbé fiatal, ennek ellené

ben azonban — viirila Spitz.
A Hungária kivételesen hófehér dresszben jött 
ki, ami persze rögtön alkalmat adott a bemou- 
dósra:

— Még egy zöld harisnya kellene Spitznck 

jfrtiwv**'
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WÉBER MELLPASSZÁT KÖSZÖNETTEL 
FOGADJA FENYVESI ÉS NYUGTÁZZA A 
BÍRÓ 2:0. MÁSODIK FÉLIDŐ 8. PERC.

s akkor telfesen nemzeti színben játszhatna... 
piros-jehér-zöld.

A szint azonban nem Is annyim Spitz, mint 
inkább a III. kerület vehemens támadásul je
lentették. Gyors, szélsőkre alapított támadások
kal ütöttek rajta a Hungária védelmén, amely 
hosszu időn keresztül sikerrel állta ezt a nyo
mást. Egy héttel előbb alaposan megtanulták 
n védekezést. Szabó több Ízben is remekelt, az 
nzonhan mind kevés volt ahhoz, hogy göl nél
kül ússza meg n Hungária az óbudaiak tá
madókedvét. Szerencséjük, hogy Fenyvesi ezen 
a napon még 4 lépésrsöl is alig tudja eltalálni 
a labdát. Két ilyen nagy gólhelyzet adódik, 
hogy azután rögtön a Hungária számára nyíl
jék a babér. Szaniszló—Spitz—Ot/duf-összjáték, 
ítzlán a jobbszélső óriási bombát ereszt, amely 
n kapufáról vágódik le s azután ki. Az újon
cok nagyon jól dolgoznak és feltűnő az is, 
hogy Cseh mennyi lelkesedéssel dobja magát 
a küzdelembe. Különböző lestcselck és pompás 

vezetett a. Hungária ellen.
Feltűnő gólképességről tett tanúságot va

sárnap a Nemzeti, amely liagy gólaránnyal 
verte a Soroksár csapatát. Kemény elleni
állást tanusitnit « Somogy *iz  Újpest ellen, 
mig a Szegedi FC a papírformának megfele
lően győzött az Attila ellen. Nem kevésbé 
érdekes, hogy a Budai „11“ képtelen volt a 
Kispest legyőzésére és az. utóbbi lelkes já
téka megérdemelt győzelemhez segítette.

A bajnokság állása:
1. Ferencváros 8 30:4 14
2. Hungária 9 36:14 14
3. Ujpest 8 22:12 12
4. Budai „11“ 8 18:12 12
5. Szeged FC 8 18:20 9
6. III. kor. FC 8 16:16 8
7. Bocskai 9 15:17 7
8. Kispest 8 18:24 7
9. Nemzeti 9 18:27 5

10. Attila 8 12:23 5
11. Somogy » 8 11:22 4
12. Soroksár 9 16:41 3

szöktetések utón Cseh megkapja a díszítő jel
zőt: „arbiter elegantiarum". De hiába elegáns 
Cseh, hiába dolgozik kiválóan a Spitz—Ticska 
balszárny, Weber a középen olyan gyenge, 
hogy a III. kerületiek csinálnak, amit akar
nak. Két veszélyes gólhelyzet adódik még a 
///. kerületiek kapuja elölt, ezeket azonban 
nagy szerencsével Baumgartner tisztázza.

Közvetlenül lefújás előtt Kármán a tiszta 
helyzetben álló Fenyvesi elé teszi a labdát, 
aki majdnem a kapu szájáig fut vele s ott 
gyenge lövéssel próbálkozik — sikerrel. 
Szabó fogja ugyan a labdát, de utána a 

bálóba pofozza. 1:0.
Szünet után a Hungária fokozott tempót dik

tál s eleinte sikerülnek is az akciói. Fölmerül 
a királykérdés: a csatársortja avanzsált Király

— 
■Jsbítva's 
■SÍAIA'SR.UQ. 

álmos játéka miatt zug a felséges nép. A 8. 
percben

szabadrúgást ivei Berelváa a kapu elé, ezt 
Horváth fejjel próbálja továbbítani, a labda 
Weber melléről Fenyvesi elé pattan, aki 

közelről élesen bevágja. 2:0.
Ami ezután következik, abból csak az derül ki, 
hogy nem is annyira Gergely és Spitz, mint in
kább ez az utóbbi gól frissíti föl a Hungária 
csapatát. A szokásos átcsoportosítás nem ma
rad el: Gergely lesz a ccnterhalf, Barátky a 
jobbösszekötö s Weber a jobbhalf. Rögtön más 
képe van a játéknak, kiderült, hogy

Gergely egészen használható ccnterhalf 
és Barátky óriási ciánjára a csatársornak nagy 
szüksége van. Hatalmas nyomással telepszenek 
most az óbudaiak nyakára s a 18. percben ugy 
látszik, mintha sikerülne egy góllal beljebb 
kerülni a Hungáriának. Ticska csodásán szökik 
a félpályáról, két embert is maga mögött hagy, 
a beadása tisztán fut Gergelyhez, aki kupásból 
fölé lő. Egyre izgatóbb most a játék, hiszen

szinte rohannak a peicek s az óbudaiak egy
előre vezetnek. A Hungária hatalmas fölény
ben van, de a pech is ellene szegül most a csa
patnak. Nagy „rumliban**  nyolc fejes is röp
pen egymásután, minta villám, Baumgartner 
kapujára s egyik sem lesz gól. A 32. percben 
azután

kornerből Ottávi labdája ivei kapu elé, 
ahol a tumultusban Ticska feje ügyesen 

billenti meg a labdát. 2:1.
Az irgalom most szinte a paroxizmusba csap. 
Már csak tiz perc van hátra s a Hungária tá
madásaiból a drukkerek egyre várják a pont
mentő gólt. Egy ferencvárosi kajánul meg
szólal:

— Most aztán megtudhatják, ml az állan
dóan fölényben lenni és mégse győzni.

Hja, a múlt vasárnapi derbi góltalan emléke 
még egyre kisért. A 40. percben a sorozatos 
támadásoknak meg van a sikere.

Ticska és Spitz egy taccsdobás körül addig 
kereng, amíg megszédül az egész óbudai 
védelmet, Ticska nyugodtan beadhat, ott 
Barátky várja már a labdát és fejese Baum-

A Ferencváros csatársora Debrecenben is gólképtelen volt 
Ferencváros Bocskai 1:1 (0:0)

Kohut.

Debrecen, nov. 13.
(A Hétfői Napló tudó

sítójának telejonjelen- 
tése.) Vasárnap ismét 
„népvándorlás" volt Deb
recenben. Ami természe
tes is. Debrecenben nem 
mindennap lehet látni a 
Ferencváros kiváló baj
nokcsapatát, s igy bizony 
nem meglepő, hogy

a nagyerdei pályán 
rekordszámú, mint
egy hatezer főnyi 
közönség Jelent meg.

Ebből kétezren jöttek Budapestről.
A játék valóban meg is érdemelte ezt a ha

talmas érdeklődést, mert elejétől végéig igen 
magasnivóju, rendkívül élvezetes és izgalmas 
küzdelem folyt. Az első félidőben a Ferenc
város széllel hátban jálszó csapata

csaknem teljesen beszorította ellenfelét, de 
a hihetetlenül gólképielen csatárok — 
■ Hungárla-ineccs szisztémája szerint — 

tehetetlenségükkel „brillíroztak* 4.
A debreceni csatárok szórványos ellentámadá
sait viszont a kiváló formában lévő zöld-fehér 
védők, élén a formája tetőfokán álló Hádá-

A Somogy lelkes játékával megnehezítette az újpestiek gólratörését
Újpest—Somogy 4:2 (3:1)

Szalay. 
szannk a csatárok, 

féltucal gólt is

Az Újpest csapata va
sárnap ismét otlhoüában 
játszott. Ellenfele, n So
mogy lelkes csapata, az 
első félidőben nem állí
totta nagyobb feladat elé 
a lilákat, akik ebben biz
tosan irányították a játé
kot, de a szünet után 
már nyíltabb volt a küz
delem. Az Újpest csapata 
általában nem nyújtotta 
a várt teljesítményt, mert 
ha nagyobb elánnal ját-

rughattak volna ■ sok
helyzetből.

Az első félidőben az Újpest csapata nagy fö
lényben játszik, a Somogy csak lefutásokkal 
operál. Gól csak a 23. percben esik, amikor is

I*.  Szabó lefut és az c'lenkcző sarokba 
helyezi a labdát (1:0).

Az Újpest csapata most rákapcsol és két perc 
múlva ujabb gól esik

Jakube védhető labdájából (2:0).
A lilák állandóan támadnak és ugylátszik, 
hogy nagy „gólszürct'1 lesz. Ar. újpesti-drukke
rek lelkesen hizlalják a csapatot. A 27. perc
ben

Jgy lesznek az elsőkből utolsók .. •
Nemzeti—Soroksár 8:1 (3:0)

A kékfeiier újoncok

Gergely és Spitz, akik vasárnap játszottak 
először a Hungáriában.

gartner kezéből a hálóba csúszik 2:2.
öt perc volna még hátra, ha — a Hungária 
óráját egy titkos kéz meg nem állítja A biró 
azonban nem ad semmit erre az órára s a 
sajátja szerint fújja le egy perc múlva a ve- 
rejtékes mérkőzést.

ment. A zol-feherek

val, parírozták. így tehát szünetig nem cselt 
gól.

A második félidőben a játék már kiegyen
súlyozottabb és a Bocskai csapata sokat tá
mad. Gólt mégis a Ferencváros ér el.

A 9. percben Tfinczcr Jól Ívelt korneréből 
kavarodás támad, a labda végül Is Kohut 
elé kerül, aki hatalmas bombnlövéssel meg 

szervi a vezetést 1:0.
A Ferencváros továbbra is támadásban marad, 
de ujabb gólt nem sikerült elérnie, mert a 
Bocskai halfsor, — élén a nagyszerű Pavnicá- 
val, — valamint a Varga—Vanicsek, Janzső
közvetlen védelem mindent 
eredménytelen offenzivái 
után rt Bocskai is egyre 
inkább feljön s majd
miután a 20 percben
Vince éles szabadrúgását 
Háda remek elvetéssel 
kornerre menti,

a 27*.  percben Mar
kosnak éles szögből 
Irányított labdájával 
szemben tehetetlen

1:1.
A játék továbbra Is rend
kívül izgalmas, de ujabb 
gól már nem .esik.

Markos.

limit Jakube a gólszerző, aki egyéni já
tékkal a felső balsarokba Juttatja a labdát 

(3:0).
A további újpesti gólok elmaradhatatlanoknak 
látszanak, de a Somogy nem hagyja magát, 
mert a 30. percben

Halas szabadrúgásából Mészáros megszerzi 
a Somogy első gólját (3:1).

Az újpesti lendület most megtörik, hiába dobj*  
előre Szalay a csatárokat.

Szünet ulán a játék irama lanyhul, s a küz
delem is változatosabb. A Somogy több veszé
lyes támadást vezet, s kétizben csak nehezen 
ment Acht. A 27. percben Jakube lövését Be- 
recz kézzel fogja meg, a 11-est P Szabó kör.y- 
nyedén gurítja és Jókai elvit’ssel védi. A 30. 
percben Ga amhosnak akad kitűnő gólhelyzete, 
de ő a kapu mellé lövi a labdát. A 36. percben

Kiss clbuktatja Galambost és a 11-esből 
Dormovszky ujabb somogyi gólt rúg (3:2).

Már ugylátszik, hogy ez marad az eredmény, 
amikor a 43. percben

Jakube' nz ellenfél hátvédjei hibájából a 
negyedik újpesti gólt szerzi meg (4:2).

Az újpestieknél Potya a játékkal nincs meg
elégedve, a Somogynál viszont Pesovntk tréner 
kijelenti, hogy a II. félidő alapján. 3:2 is le
hetett volna az eredmény.

és élethü pompával, nagy hangerővel zeng 
fel rádiókészüléke*  csak cserélje ki régi 
végerőstfőcsóvél az

November dereka alaposan „kidriblizte**  nz 
ilyenkor szokásos időjárást. De a meteoroló
gusokat is, akik már napokkal ezelőtt „hűvös, 
fagyos, ködös, csapadékos**  időt jeleztek ... 
Ehelyett mosolygó, nevető májust kapott a fut
ball. Ilyent még az öreg Millenáris sem látott. 
Igaz viszont, hogy még Ncmzeli-Soroksár liga
bajnoki meccset sem...

— Nem is tudja az ember, milyen ruhát ve
gyen fel — mondja egy jólsziluált vezetőségi.

— Nekem nem okoz gondot — szól közbe 
egy fizctésnélküli profi —, mert csak egy van... 
De azt a diszmagyart nézze meg elnök ur, amit 
ma kiszabunk a Soroksárra...

Ez nz önbizalomtól duzzadó diskurzus nem 
a soroksáriak öltözőjében folyt le. Ott izgatol- 
tabb a hangulat, szolidabb a hang.

— 11 liba nagy csapat lettünk. Majdnem 
minden héten derbyt játszunk.

— Hogy-hogy?
— Amikor első helyen voltunk, a Hungária 

ellen, majd jött a Kispest meccs, ez volt a 
.jicstkörnyö' i derby", azután a .^vábderby'' 
Óbudán, v.'gül mont a „kiesési dcrby‘‘...

A Nemzetinél Igy érvelnek:
—- Biztos a Nemzeti győzelem, mert Gergelyt 

eladtuk... A kiárusítás a ml kabalánk...

APP 495 
Tungsram Symphonic

végerősítő •varózscsőre., amely a skála 
összes hangjait egyenletesen erősíti meg.

Kérjen ismertetőt kereskedőjétől, vagy a gyértől:

EGYESÜLT IZZÓLÁMPA ÉS VILLAMOSSÁGI RT. ÚJPEST 4.



Budapest, 1932 november 14. HÉTFŐI NAPLÓ 11
A két mindenre elszánt, elkeseredett dacos 

sereg már el is indította a labdát 93 perces 
nyugtalan útjára. Pattog a kis csintalan jó
szág. Nem talál nyugtot, nincs helye. Azaz, 
hogy

Szeder tudja IKk
Még csak a negyedik perc. Alig folytatják, 

Bihámi újabb gólt szerez 2:0.
A Nemzeti kétségtelenül jobb, iskolázottabb, 
csiszoltabb. A 33-ik percben

Bihámi 20 méterrel remek gólt Irt 3:0.• M jo. , . .......................................... 

A 13-ik perc ismét szerencsétlenséget hoz: 
Bihámi újabb gólját 4:0.

A Nemzeti racionális játéka teljesen felmor
zsolja Soroksárt A közönség gólszomjasan 
reklamál.

Bihámi eloszlatja az elégedetlenkedést 5:0. 
A bombázás folyik. Szeder és Stefanovics ka
pufára céloz

Odry a hálóba 6:0.
Újra kapufa s a 

gőlözönt Bihámi folytatja 7:0.
A kornereket már nehezen tudjuk számolni, a 
gólokat is. Ezután jön

Zwick azépségflastromja 7:1. Az utolsó

ODM.A TOUtn" A1TEHERPRÓBA A MILLENÁRISÉK KAPU-
• tuTtiHlHS »OMBA- IÁJÁN. A PERGŐTŰZ UTÁN BECSAP A 

"ASTAG BERTA, SZÁMSZERINT A HA- 
T0D1K.

Kádas Ödön, dezignált szövetségi kapitány,

aki Belesik, Flóra és Bihámi miatt jött ki, ön
feledten és elégedetten veri tapsra amatör te
nyerét, azonnal felkel és távozik

Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy Bi
káiul biztos válogatott...

A kapitányt megkérdezzük, hová siet?
— Itt megtaláltam, akit kerestem. Mást me

gyek az MTK és a BSzKRT pályára. Ha lesz 
városközi meccs is, ugy sok tartalékra lesz 
szükségem ...

Szünet után Soroksár folytatja a naiv játé
kot. Minden elgondolásuk átlátszó. Nincs ben
nük raffinéria, de otthon hagyták ezúttal a 
lelkosedésüktt is...

A „filléres meccsen" nem Hl érés futballt játszottak 
Budai 11—Kispest 2:2 (1:1)

Steiner.

A filléres gyors, a fil
léres színház és a filléres 
snenü után

megértük a filléres 
meccset is.

A Budai „lt“—Kispest 
mérkőzés volt a fillé
res futballmeccs pre- 
tnierje a BESZKÁRT- 
pályán, amelyre tényleg 
T,filléres helyárakkai**  
mehetett be mindenki 
aki a két csapat lelkes 
hívének vallotta magát.
Hogy mégsem tolongtak túlságos mértékben a 
nézők, ez nem a két csapaton mullott, amely 
a filléres meccsen

nem filléres futballt, hanem érdekes küz
delmet vívott.

A publikum egyrésze igen gazdaságosan élt 
jogaival, amennyiben a tribün legmagasabb 
pontján nyíló ablakokból egyúttal a szomszéd
ban zajló Hungária—III. kér. FC. meccsét is 
kényelmesen végignézhette.

Bizakodó hangulatban kezdték a felek a já
tékot, noha a kispesti team Rozgonyit, a Bu
dai „11“ pedig Magdát nélkülözte. A Budai 
..11“ kárpótlásul az első félidőben kapott jó
fajta hátszelet, amelyet azonban nem használt 
ki túlságos gazdaságosan. így jutott a Kispest 
hozzá azokhoz a jó helyzetekhez, nmelyek 
azonban szintén kiaknázatlanul maradtak.

A kispesti támadások kullminációja ide
jén esett az első gól, amelyet azonban nem 
a Kispest, hanem a Budai MH‘‘ lőtt Pol

gár révén.

Az Attila az első félidőben megfélemlítette a szegedi közönséget 
Szeged FC—Attila 3:2 (1:2)

(A Hétfői Napló tudó
sítójának telcfonjelen- 
tése.) A szegedi publi
kum biztos győzelemre 
számított, ehelyett azon
ban igen nagy drukkban 
volt része, mert

az Attila csapata ne
hezei) adta meg ma
gát, sót szünetig ve

zetett Is.
Az első negyedórában az

_ , Attila kimondott fölény-Ggurcső. bcn vo]t. s a 10 percben
Vadász negyvenméteres szabadrúgása a meg
lepett kapus mellett a jobb felsősorokba ju
tott 0:1. Az. Attila tovább támadott s a 20. 
percben Simonyl a szegedi védelem habozását 
kihasználva, újabb gólt rúgott 0:2. A 22. perc
ben Gyurcsót Virág lerúgta, úgyhogy á szegedi 
játékos nyolc percig nem vehitett részt a já

Székely győzött Berlinben,
— de csak benyulással

Berlin, nov. 18.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) A Luna-Park hullámfürdőjében vasár
nap rendezte a berlini uszó-koalicló versenye-

Ha jó pangóval
akar borotválkozni,

Í
 lftA—borotvapengőt
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percben Bihámi újabb remekbeszabott 
gólja 8:1.

Ritka alkalom a mai rossz gólkonjunkturában 
ilyent látni...

— Szóval bevált a Gergely-kabala ...
— Adjanak el még néhány játékost, akkor 

még a bajnokságot is megnyerhetjük...
— Ennek a pestiek isszák meg a levéti Hol

naptól kezdve biztosan drágább lesz a sorok
sári kenyér...

— De a Soroksár „egyenletes" formát ját
szott ki az egész szezőnban ...

— Igen, egyenletes lépésekben haladt le a 
tabella éléről az utolsó helyre ...

A Budai „11“ drukkerei egymás között meg
súgták, hogy „potyagól" volt, ami egyébként 
közömbös az eredmény szempontjából. Már- 
már ugy látszott, hogy az egygólnvi „fórral**  
a jobbparti legénység fordul a második fél- 
időbe, amikor váratlan esemény történt a bu
dai kapu vidékén:

A figyelmet Steiner vonta magára. Nagyon 
dühös lehetett, mert egy hozzákerült labdát 
ugy megvágott, hogy az a kapulécnek pattant, 
onnan pedig — a budaiak legnagyobb bánatára 

—- egyenesen a hálóba gurult.
Ellenségei azonban mindenkinek akadnak, így 
Steinernek is, akire ráfogták, hogy labdáját 
nem szánta gólnak.

A félidőben a budaiak azzal vigasztalták ma
gukat, hogy legalább nem fognak a fiuk elbiza
kodni, hanem majd dolgoznak. Ugy látszott, 
hogy a drukkerek jóslata teljesül is, mert

Bükk góljával újból a Budai ^.í í**  vezet. . 
2:1 az eredmény. Mint azonban a végeredmény 
mulatja: nem sokáig.

A Kispest rövid Ideig tarló gondolkodás 
után ujból kiegyenlít.

A tettes: Szepes, aki ki tudta kerülni a szigo
rúan leselkedő budai védőjátékosokat.

A kispesti kirándulók egymás nyakába bo
rulnak, Szende bácsi haragosan gyújt rá egy 
cigarettára, mig a semlegeseket most már a 
Hungária—III. kerület meccsének szépségei 
nyűgözik le. A meccsnek rövidesen vége és az 
előzékeny BESzKÁRT a pálya bejárója elé ál
lítja n finom, üres kocsikat.

Sokak szerint ez volt a meccs legértékesebb 
momentuma.

tékban. A közönség ekkor erősen tüntetett az 
Attila ellen, úgyhogy

a rendőrségnek közbe kellett lépni.
A 40. percben Somogyi szabadrúgása Havas elé 
került, aki megszerezte a szegediek első gólját 
1:2.

Szünet után hatalmas Iram alakult ki. A 11. 
percben Havas beadásánál a fejelni akaró 
Gyurcsót elnyomták, a megítélt 11-cst Havas 
Havas rúgta, a kapus a lövést kiütötte, de a 
résenálló Havas másodszorra már a hálóba 
juttatta a labdát 2:2. A szegediek ettől kezdve 
kezükben tartották a játék irányítását. A 30. 
percben Kiss beadása Korányi II. elé kerül, fe
jesét Alberti kiütötte Gyurcsó elé, aki meg
szerezte a győztes gólt. Az iram most még he
vesebb lesz, először Havat sérült meg, majd 
Bcrtók és Slmonyi összefejeltek, pár percre 
mindkét játékos kiállt. A hátralévő időben az 
állandó szegedi ostrom ellenére sem változott 
az eredmény.

r.ek második napi programját, amelyen
■ 1M méteres gyorsuszásban Székely And
rás FTC 1 p. 01.1 mp.-es idővel, kitűnő 
start után csak benynlással győzött a nagy
szerűen flnlselő breslaui Schubert ellen,

'akinek 1 p. 01.4 mp.-es Időt mértek. A harma
dik helyre a kölni Dletrich érkezett be 1 p. 02 
mp.-es idővel. A 100 méteres hölgy gyorsuszáat 
Middendorf nyerte, Mörschel és Wunder előli. 
Ideje 1 p. 17.9 mp. A 4X100 méteres vegyes
staféta a Königsberg 01. csapatának a zsák
mánya, 5 p. 82.1 mp.-es Idővel. A 4X66*  
gyorsuszó stafétát a Magdeburg 96 csapata 
nyerte a Hellas ellen 2 p. 38 mp.-es idővel.

A magyar vízihumoristák pontozás
sal győztek a hatszázpengős 

Arne Borg felett
Az uszókoalició vasárnap estére nagy slágert 

ígért be Budapestnek:
■ világhíres uszófenomén, • profivá leli 
svéd Arne Borg vendégszereplését egy ke
vésbé ismert műfaj, a modern vizikabaré 

keretében.
A közönség tényleg tömegekben gyűlt — de 
még inkább bedőlt — a margitszigeti fedett
uszodába. Telt ház: négyezer néző. A rekord
számú publikum nagyrésze drága árat fizetett 
a felcsigázott érdeklődés középpontjába állított 

Borg mester Igen gyengén sikerült, mű
kedvelőt ftl is gyenge mókáiért.

A párisi olimpiász után Budapest sportszerető 
közönségének alkalma volt végigélvezni egy 
remekül sikerült vizikabarét, amit az akkor 
világbajnok Weissmüller és Krüger szenzációs 
sikerrel tálalt fel a Császár-uszodában. Min
denki holtra nevethette magát. És fő, hogy 
senkisein sajnálta a pénzét . . . Szóval a Borg 
gyenge volt, szóval a Borg, pesti nyelven szól
va, leégett. Ez a leégés annál fájdalmasabb le
het ránézve, mert — vízben égett le. Vízben 
nem láttunk még igy leégni... De talán erről 
Arne Borg maga sem tehet, ö, a sokszoros vi
lágrekorder és bajnok azt képzelte, hogy ki
öregedvén, az úszást humorba öntve műfajjá 
fejlesztheti. Meg kell állapítanunk, hogy a nyúj
tott műsor mint komikai műfaj is eltévesztette 
hatását, sőt helyenként groteszkül hatott. A 
kísérőprogram egyik-másik dilettáns száma kö
zött azonban akadt jó is. Nem lövünk túl a 
célon, amikor ajánljuk a különben igen szim
patikus Arne Borgnak, hogy tanuljon Buda
pesten humort, ha élethivatásául tűzte ki a 
vizikabarét . . .

A bevezető-szám egy Sonny-boy jelenet volt. 
A négerre mázolt Steiner Brehmet talicskán 
tolla fel a trambulinra, ahonnan némi kis tü
lekedés után ledobta a vízbe. A partner fuldo
kolni kezdett, mig a néger hosszas vetkőzés 
után „sietett**  a megmentésére s minden gond
ja a szalmakalapjára irányult. Ezalatt a másik 
csaknem befulladt. Végül mesterséges légzéssel 
mentette meg az életét. Ezt követte Nagy Ká
roly és Lenhardt Ernő, a kél kiváló müugró 
tréfás duója, az úszómester és tanítványa. 
Nagy Károly parodizált műugrásai állandó 
derült jelentettek és frenetikus tapsot váltottak 
ki. Már a dressze is pazar voll. Különösen az 
öngyilkos-kísérlete volt újszerű és hatásos. 
Frappirozoll mindenkit, még az uszóvezércket 
is.

— Leégeti az Árne Borgot.., Elveszi a sze
gény profi kenyerét..,

A református gimnázium cserkészcsapatának 
kajak-bemutatója ügyes, komoly szám volt. 
Volt itt hindu krinolin. yoyózás és felborult 
csónakok. Ezt követte Magyarország 1932. évi 

viz alatt tartózkodási bajnoksága.
Hild László pontosan öt percig volt viz alatt. 
Közben kihirdették n rész-eredményeit: „ja
pán-rekord, nicaraguai rekord, újpesti rekord 
és végül soroksári rekord". Csak a végén sült 
ki a turpisság.

Hild ugyanis a víz alatt cgy gnmlkészülé- 
ket húzott a fejére, ami az állandó léleg

zést biztosította a számára.
Amikor kijött a vízből, a közönség köréből 
mintegy húszán ruhában, cipőben, kalapban s 
botokkal a kezükben ugráltak a delikvens 
után s őrült hahota közben püfölték el a mene
külő Hildct. Ez a tömegjelenet is jó volt, csak 
kissé hosszú

Ezután mulatták be a tányérkeresést. Sárosi

Godard 

másik autóval

VILÁGSZEMLE
GODARD FRANCIA USZÓBAJNOKNŐ SULYOS 

AUTÓBALESETE.
Barcelonából Jelen

tik: Yvonne CfOdard
francia uszóbajnoknö 
sikeres spanyol túrája 
után Barcelonából Pá
rizsba indult autón. 
Még spanyol földön 
járt az autó, amikor 
egu kanyarodónál cgy 
kőnek futott és felbo
rult. Godard kisasszony 
az úttestre zuhant és 
eszméletlenül terült el. 

vitték e! a közeli faluba, 
ahol az orvos megállapította, hogy a világ
híres uszóbajnoknőnek jobb bordája eltö
rött. Huzamosabb ideig kénytelen lesz n 
versenyzéstől távolmaradni.

VERIK A RAPIDOT...
Bécsből jelentik: Az osztrák főváros is

mét nagy meglepetést tartogatott vasárnapra. 
A sereghajtó N'icholsnn gólnélküli félidő 
után 2:1 arányban győzött a bajnokjelölt 
Rapid felett. A másik élcsapat, az Admira, 
pontosan ugyanilyen arányú nehéz győzel
met aratót a WAC ellen. A Wacker a Stő- 
vánt, a IVSC pedig a IIAKOAH-t győzte le 
2:0 (l-.O)-ra.

TILDENÉK VÁLTAKOZÓ SIKERREL 
JÁRJÁK DÁNIÁT

Kopenhágából jelentik: A Tildén tenniszcir- 
kusz Németországba visszautaztában vasárnap 
Kópén hágaiban járt. Ez alkalommal Tildén 
Najuch ellen 6:2, 7:5, Nü isiéin pedig Barnes 
ellen 6:3, 6:8, 6:2, arányú győzelmet aratott. A 
páros küzdelemben a német Nüsslein-Najuch 
pár 2:6, 6:4. 8:6 arányban győzött a Tilde?- 
Ilarnes együttessel szemben.

BRÖDV ^Buoí^tnNnnHMi. i
Régimódi helyiség — Ifj. Rigó Jánost muzsikál.

kilenc tányért hozott kJ a viz alól. Persze a 
közönség a trükköt nem vette észre. „Mi za*  
varja a fedett uszoda vendégeit" és a kötélhu- 
zás tréfamentes volt. Következett Salamon Béla 
száma: A női vizipóló mérkőzés. Salamont 
harsány „Pfuj biró!'*  fogadta. Majd a lányok 
egymást tépték, iökdösték. viz alá nyomták. 
Salamon hiába fütyült, a hölgyek rá sem hede 
cltettek. Néha percekig viz alatt volt a labda • 
“gy gomolyban, hisztériás sikollyal adtak bi
zonyságot arról, hogy a vizipólót nem a höl
gyeknek találták fel. Salamon, a biró nem is 
bírta ki végig s közben meglógott, nehogy a 
•'égén találkozzék a nők haragjával. ö kint 
volt a vízből... Most jött a fő-sláger:

az Arne Borg.
Gyengén sikerült utánzatokban adta Weiss. 
müllert, Bárány Pistát, Tsurutát, a tengeralatt
járót, a kacsáit, a hölgyuszét.

Csendes, udvarias tapsot kapott a régéki.

Arne Borg
főbbeket bemutatott, de — nem mutatta be 
önmagát. Nem láttuk Borgot, a humoristát, a 
művészt. A közönség, amely erre a számra ala
posan klfésiilte nevelő izmait és hangszálait, 
csendes elégedetlenséggel távozott.

— Örülök, hogy potyajegyet kaptam, és nem 
adtam érte pénzt, — hangzott cgy találó kri
tika.

Valóban Borgnak, a magyar vízi humoristák 
vették el a kenyerét. A végén az egyik üszővé- 
zérnek mondták:

— Az Arne Borg bemutatta, hogy hogyan 
úszol. Az lenne az igazi sláger, ha most te be- 
műt ad nád, hogy hogyan úszik az Arne Borg.

— Mit fizettek! Mert a Borg hatszáz pengőért 
csinálta...

— No, akkor a mieink, főként a Nagy Ká< 
roly, legalább a dupláját megérdemelnék.

A VIKTÓRIA PILSEN SZENZÁCIÓS GYŐ
ZELME A SPARTA FÖLÖTT

Pilscnből jelentik: A Viktória Pilsen tíz
ezer főnyi rekordközönség előtt 3:1 (1:1)’ 
arányban nagy meglepetésre legyőzte a 
Sparta csapatát. A többi cseh mérkőzések 
eredményei: Slavia—S. A. Liebcn 4:0 (2:0), 
Bahemians—Viktória Ziskov 4:3 (4:2), Tep- 
litzer FK—SK Pilsen 5:1 (2:0).

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

X A IL ligában a favoritok győztek. Á 
liga vasárnapi fordulóján a favoritok végig 
győztek. Eredmények: SZNFC—Budafok 
7:0 (1:0, Vác FC—Drasche 1:0 (1:0), Bak 
TK—Csepel FC 3:2 (3:2), Taxi FC-ETG 
Fc 5:0 (3:0), Drogiiista-Shell 4:0 (4:0), Phö- 
bús—Rákospalota 9:0 (5:0),

XA Vasasok klubközi birkózó-versenye. A 
Vasas FC vasárnap délután klubközi birkózó
versenyt rendezett az EMTK csapatával. A 
nagyszámú néző előtt lebonyolított versenyt a 
Vasasok nyerték meg 36:9 pontarányban. A 
részletes eredmények: Légsuly: I. Szalai, Vasas, 
2. Vidra, Vasas, 3. Koncz. Vasas. Pehelysúly:
1. Simon, EMTK, 2. Wirtli, Vasas, 3. Nierdor- 
Ifinder, EMTK. Kőnnyüsuly; 1. Faragó, Vasas,
2. Kaufmann, Vasas, 3. Susnyák, Vasas. Kis
köré psuly: 1. Faragó István, Vasas, 2. Horváth 
EMTK, 3. Táncos, Vasas. Nagyközépsuly: 1. 
Boros, Vasas, 2. Király, Vasas, 3. Putnoki, 
Vasas.

X Aa MTE titkos Időelőny-versenye. A» 
MTE vasárnap délelőtt országúti futóversenyt 
rendezett a váci országúton. Az 5000 métere*  
titkos idő-előnyversenyben első lett Sajtos MTE 
(28 mp. előnnyel) 15 p. 32 mp., 2. Adatni MAC 
(18 mp. előnnyel) 46 p. 37 mp., 3. Bellonl 
MAC (32 mp. előnnyel) 15 p. 40 mp., 4. Né
meth MTE (előny nélkül) 15 p. 45 mp., fi. Bej- 
czy MAC (25 mp. előnnyel) 16 p. 01 mp.). A 
3000 méteres ifjúsági síkfutásban 1. Goriciin 
MÁV Előre 9 p. 51.4 mp, A csapatversenyben 
első MTE 222 ponttal.
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Viki Barna",
a magyar ping-pong sampion francia színekben 

tog túrázni angol töldön

todox amatörséggel? Az elnök ur levelet kap az 
ünnepelt centertől, aki közli, hogy az üzleti 
forgótőkére vonatkozó Ígéret vasárnapra esedé
kessé válik. Egyébként pedig őszinte sajnála
tára, nem vehet részt a 
mert porcleválása kellemetlenkedik.

Pdris, november 12.
(.4 Hétfőt Napló párisi szerkesztőségétől.) 

'A francia „glojre", amelybe pedig alaposan 
belekóstolt legutóbbi szereplése óin, nem szállt 
fejébe Barna Győzőnek, nz asztali tennlsi 
világbajnokának. Szinte kisfiúsán szerény és 
ragyogó játékán felül, ez a szerénysége teszi őt 
annyira népszerűvé a franciák körében, akik

nem csoda, hogy Bellákkal együtt érdekes 
meccset mutathattunk be.

És hü pajtásként int Bellák felé, aki Szaba
dossal együtt ott tárgyal „Golf-Marbeuf-ben 
installált ping pong klub egy sarkában. Való
sággal „tárgyalnak", mert

ezt a két, szintén szépen szerepelt magyar 
játékost annyira elárasztják a különböző 
országokba szóló meghívókkal, hogy némi 
fejtörést okoz nekik, játékprogramjuk be

osztása.
— Az egyes döntője — emlékeztet Barna — 

Bellák szenzációs védekezése miatt tényleg elég 
változatos volt. Különben, boldog vagyok, hogy 
a magyarok általában ilyen jól szerepeltek. 
Különösen a francia női játékosokkal szemben 
— akik jobb klasszist képviselnek, mint a fran- 
ria férfijátékosok — milyen szép volt a kis Gál 
Magda győzelme.

„Viki Barna", ahogy Itt hívják, elmondja 
meg, hogy egész nap szorgalmasan dolgozik 
irodában, a francia nyelvet már tűrhetően be
széli, főnökei — látszólag — meg vannak vele 
elégedve. És túrázás) programjában semmikép 
se akadályozzák.

— Néhány nap múlva Angliába utazom: 
Londonban, Liverpoolban, Manchesterben ját
szom Páris színeiben. Januárban pedig jön 
Baden, a világbajnokságért való küzdelem, de

Itt magyar színekben indulok.
Bécs előtt hazanézek Pestre ahová már erősen 
vágyódom. És itt kérem a Hétfői Naplót, tol
mácsolja addig is üdvözletemet pesti barátaim-

vasárnapi meccsen, 
___  r.................................a dél- 
német hátvédprimadonnáról megirjók a lapok, 
hogy lemondott, de a pletykarovatban viszont 
érdekes intimitásokat olvasunk arról, hogy 
voltaképpen nincsen semmi baj, mert n derék 
hirtelenszőke s?tár anyagi differenciái elinté
ződtek a klubbal szemben.

Ortodox amatörség? iNa, de kérem...
♦

Egyébként azt is olvassuk, hogy a német 
futballegyesületck vezetői már kidolgozták 
a német futballprofesszionalizmus alapvető 
statútumait. És pedig: 1. A hivatalos futball- 
játék vezetése csak amatőr funkcionáriusok 
kezeibe helyezhető. 2. A német szövetség 
minden idegen befolyástól mentesen hatá
rozza el magát a német futball átszervezé
sére. 3. Az uj rend az amatőrsport messze
menő védelmét biztosítsa és különleges jo
gokat nyújtson számára. 4. Különös figye
lemmel kell lenni a hivatásos egyesületek 
életképességére, amiért a helyi viszonyok, 
valamint a halóságok magatartása és bekap
csolódása is tanulmányozandó.

♦
A nyári oldboy-mérkőzések progrnmmjaln 

mór sokszor mosolyogtunk. Játszottak a kövé
rek a soványak ellen, a kopaszuk a hosszú- 
hajúak ellen, a nőtlenek a családapák ellen, az

BIHÁMI,

aki féltucat gólt lőtt vasárnap.

árameiszámolás az óraleolvasás ellen, a vegetá
riánusok a húsevők ellen, a saldakontó az 
inkasszó ellen. És az utolsó meleg vasárnapon 
megjelent a futballcsapat tengelyében a női csa- 
tár — a centerdlzőz. I.áttuk a fényképét is ar. 
egyik romániai magazinban. Még pedig több 
példányban. Az egyiken például retlküljéből 
(szokatlan futballfelszerclés) előszedett rúzzsal 
éppen „rendbehozza" magnt, a má ikon a lab
dával a kezében Interjút ad. Jó, rendben van. 
De a harmadik kép már egészen furcsán hatott 
A csatárkisasszony a pályára lép és az egyik 
kezébeu vajaskenyér, a másikban égő cigaretta 
van. Ila tehát megállapítjuk azt, hogy a kisasz- 
szony alaposan megtanulta a futball legele
mibb szabályait, szögezzük le azt Is, hogy a 
sportszerűség statútumait meglehetősen elha
nyagolta. Mert a sportprlmudunnának tudnia 
kellene azt Is, hogy a vajaskenyeret az öltöző
ben kell elfogyasztani, cigarettázni pedig a já
tékosnak még ott sem szabad.

Még a centerhölgynek sem.

L>arna Győző
valósággal becézik, amióta n „Ping-Pong Club 
de Paris" színeiben megnyerte almult héten n 
„Tournól Internalional de Ping-Pong" bajnok
ságát.

— Csak nagyszerű partnereimnek köszönhe
tem, hogy Iáiványossági szempontból érdekes 
játékot produkáltam — hárítja el magától 
Barna Győző a főérdemet. — Hiszen hat hó
napja nem volt kedvemre való ellenfelein, igy

— Februárban pedig a Cote d'Azur a pro- 
am.
Egész, szép perspektíva áll még a kis Barna 

előtt akinek játéka kedvéért a meccs utolsó 
napján a ping pong lelkes hívein kívül, leg
alább félezernyi közönség szorongott a „Golf- 
Marbeuf'ben, köztük igen sok ismert személyi
ség, mint pl.: Susanne Lenglen, a hires tennisz- 
bajnoknő, aki elragadtatással tapsolt Barná
nak.

„Az biztos, hogy a magyar világbajnok sok
ban hozzájárul majd a ping pong népszerüsi- 
téséhez" — állapították meg a francia sport
lapok.

Talán Igazuk van. Mert n „Golf-Marbeuf“ 
mindjobban népesedik a szivárványos vizű 
apró szökőkutak körül, mind több a látogató 
és a játékos, akik valószínűleg némi irigység
gel, de egyúttal csodálattal nézik Barnát, amint 
a zöld asztalhoz lépve, ördöngős ügyeséggel 
üti le az első labdát...

— állapították meg a francia sport- |

Máiuly Hona

Ki tiltotta hí a férfiakat a leány- 
uszóversenyehről ?

Már évek óta fennáll a tilalom, de még iskolaigazgatót nem 
utasítottak ki — A KISOK-rendelet kulisszatitkaiból

Sportkörökben még mindig élénken vitatkoz
nak Bernolák Kálmánnak, az egyik leánygim
názium Igazgatójának a középiskolai leány- 
fiszóversenyről történt kiutasításáról. Mig az 
egyik oldalon dicsérik a középiskolai sport
hatóságokat, addig a túlsó oldalon elítélő han
gok hallatszanak. Alszeméremnek minősítik 
azt, hogy a férflközönséyet kizárják a diák
lányok uszóoersenyéről, noha a strandon min
dennapos és megszokott látvány a fürdőruhát 
nő.

Érdekes, hogy a rendelkezés helyességét 
illető vita csak most indult meg, ellenére an
nak, hogy

ejt • rendelkezés már évek óta fennáll.
Nem kellett azonban ez feltűnést, mert eddig 
csak apákat és tanárokat utasítottak ki a diák 
lány-uszóvc zsengékről. iskolaigazgatót csak
Inast elsőidben. Fokozta a „felhajtást", hogy 
uz Iskoladlrcktor n< ni i 
eljárásba, hanem relorz 
meg növendékeinek a 
Vételt.

A KISOK azonban ok 
támadások pergőtüzébe.

A rendeletért ugj:»nls 
snnrlhnióság s fr*el«s,

nyugodott bele 
dóval élt; nem

nélkül került bek a

nem a középiskolai 
. hanem egy még fel

sőbb tanügyi hatóság: nz Országos Köz
oktatásügy I Tanács, amely viszont az ér
nek! lielylnrlóság közerkölcsi Indokokból 
tett Intervenciójára járt cl a kultuszkor- 

inány utján.
Érdekes, hogy a KISOK rendeletnek sem

futballcsapatainak megalakítását, természetesen 
jóhiszeműen, mert nz egyházi pedagógusok 
csak a rájuk bízott gyermekekéi és ifjakat fél
tik. A jóhiszeműséget Igazolja az a lény is, 
hogy papi személyek tevékeny részt vesznek 
futball szervezetek irányításúban. Hogy tovább 
ne menjünk,

Mlhalovlts Zslgmond th. apátkanonok. ér
seki biztos, hemiinamezől plébános maga 
Irányítja a llernilnamczől Atlétikai Club 

futballügyclt.
Büszkén meséli a plébános, hogy a futball
csapat a meccs előtt rendszeresen misét hall
gat és prédikációja alnlt a templom egyik sar
kában ott látja a jobbszélsől, a másikban a 
confei'halfót és a balhátvédet. Klobetz Guszláv 
rákospalotai lelkész viszont a professzionista 
futballszövetségbcn tevékenykedik.

Nem akarjuk védeni a KISOK-ot, de a fen
tiekéi az igazság érdekében meg akartuk mon
dani. A KISOK miniszteri biztosa egyébként — 
értesülésünk szerint —

nílndcnncmll sajtónyilatkozattól eltiltotta a 
KISOK vezetőségét,

ainclv nz újságírókat egyenesen Liber Béla dr. 
miniszteri biztoshoz irányítja.

A leány-iiszóversenyeket pedig ne féltsük; 
Marik Klára testnevelési tanárnő a legnagyobb 
szakértelemmel bonyolítja azokat le, a férfiak 
távollétében.

a 
KISOK, hanem az előbb említett tanügyi ható
ság volt az értelmi szerzője. A diákságot ez a 
szerv még a háboru ulán a forradalmi Idők 
tapasztalatai után tiltotln cl a felnőttek társa
ságától. Azóta is csak lépésről-lépésre lehetett 
néhai Klebelsberg Kunó gróf szelíd és koncil- 
Iláns egyénisége révén llt-oft 
ét enyhítéseket kicsikarni ,V 
KISOK a futballellcnes áramlat miatt sem, mert 
amig az Országos Közoktatásügyi Tanács szíve
sen tálja azt. hogy :i kisdiákok úsznak, vívnak 
és tenniszvr.nek, addig a futbnllspprttal szem 
ben a legmérettebb álláspontra helyezkednek 
Az a helytelen leifogás uralkodik ugyanis n 
Közoktatási Tanács tagjainak körében. hogy 
« futballsport üzére meglazítja az iskolai fe 
gyeimet. A' gyakori lulballscriilésckből Is telje- 
Brti helytelen konzekvenciái vonnak le. Ugy 
látják, hogy a diátok durva hajlamot öltenek 
magukra a labdarúgás gyakorlása révén. Mi
után pedig nz cgv házi pedagógusok ellenőrző- 
kőrutjnik alkalmával gyakran tapasztalták, 
hogv a labdarugópólvókon nem ritka a I rácár 
bcszédmodor. en I lr>f k tilalmasnak nyiloám'o/ 
tűk a labdarúgást A katolikus középiskolák 
hun általában n< ni engedélyezik a diákság

Székely Andrást hat hónapi eltiltás, 
az FTC-t kétévi turamegvonás és a 
németeket sportháboru fenyegeti 

az engedélynélküli berlini 200-as slart miatt
Székelyt kétszáz méteren Is Indítják.

Tekintettel arra, hogy Székely erre a távra 
egyáltalában nem trenírozott, már az első <5f- 
ven méternél kénytelen volt föladni a versenyt. 

A Magyar Úszó Szövetség ez ügyben
szigorú vizsgálatot Indított,

s még a mai nap folyamán express-levélhen 
kérdi meg Binner elnököt a különös start ku
lisszatitkairól. Az ügy nem látszik olyan egy
szerűnek, mert

amennyiben Székely a hibás, hathónapi el
tiltás, amennyiben nz egyesülete, kétévi 
turamegvonás, végül pedig, ha a német 
uszószövelség rdrlblije‘' forog szóban, 
akkor nemzetközi bonyoda’om fenyeget.

A kényes ügyet a Magyar Úszó Szövetség szer
dán elnöki tanácsban fogja megvitatni.

Székely András berlini’ 
szereplése körül ugylút- 
szik tartós botrány hul
lámai indullak meg. Szé
kéig András, a kiváló 
El’C üsző a Magyar Úszó 
Szövetségtől ugyanis en- 

7 gedélyt kapott a berlini 
startra, de

csak ötven és száz 
méteren!

A német uszószövetség 
startkérő Irata szintén 
erről a két távról lett 

Székely említést. A kitliszák mö
gött azonban különböző 

érdekek szempontjából eltitkolták a tényleges 
tervet, azt tudniillik, hogy

A vasárnapi futballmeccsek sebesültjei
Az elmúlt vasárnap heves futballcsatái 

újból sok munkát adtak a mentőknek. A ki
sebb sérüléseken kívül a mentők több eset
ben nyújtottak első segélyt a sérült futbal
listáknak.

A mérkőzések után összesen kilenc játé
kos jelentkezett kezelésre a Glück-szanató- 
riumban. Ezeknek nagy része azonban

könnyebb sérüléssel nyomban el is hagyta 
szanatóriumot.
Zoinbori Béla MTK-Játékos ha! alkar
törést, Pollák Sándor (Itákosniezel 
AC) balcombtörést és Vranovics Sándor 
(Rákospalota) bal alkarcsontrepedést 

szenvedett.
Mind a három játékost ápolás alá vették.

a

Sorozatos bitóbotrányok a vasárnapi 
amatőrmeccseken

A vasárnapi nmatőrfordulón a bírák nagy
részt kiengedték kezükből a játékot s ezért 

több mérkőzés kínos botrányba fűlt.
Igv Újpesten az UTE—BSE mérkőzésen az In
diszponált fílück Jenő a fővárosi csapatból öl 
játékost kiállított. A BSE természetesen följe
lenti Glück Jenőt a Birák Testületénél.

Botr. nv volt az EMTK—VI. kér. FC mérkő
zésen is, ahol a közönség oly zajosan tüntetett 
a biró ellen, hogy a pályát két ízben ki kellett

üríteni. A mérkőzés végén a bírót
a közönség köréből többen inzultáltúk.

Az MTK—URAK mérkőzés 14 perccel a befefé
rés elült félbeszakadt, mert Auspitz birót az 
URAK egyik játékosa megrugta. A Beszkárt 
ujabb veresége meglepetés. Az eredmény: Pos
tás—Beszkár 2:1 (1:1), EMTK- VI. kér. FC. 
3:0 (3.0). MÁV—FTC 4:2 (2:1). Fér. Vasutas— 
BEAC 4:3 (1:1), „33" FC—Elektromos 2:2 (2:1), 
UTE—BSE 3:1 (2:0), MTK—URAK 3:0 (2.-0).

Káposztásmegyeri versenyei
A vasárnapi megyeri versenyekkel véget ért n 

galoppszezón. A kapuzárásnsak Mcgyeren még 
nem látott rekord közönsége volt. A versenyek 
nagyszerű mezőnyökkel és Izgalmas finisekkel 

a hogy a sze

Hétfői sportkrónika
Ugy gondoljuk, hogy német sportbarátaink a ... v -r~. __ _ _______ __ ____ _

nenir. gin lezajlott magyar—német mérkőzés , búcsúztatták a versenyesztendőt, s 
lapnsztalathi után revízió alá veszik a magyar zón az eredményekben is hü maradjon önmn- 
„Lc/ rspic/"-ckröl alkotott véleményüket. Csak i gához, a favoritok a zárónapon is sorra kikap- 
nzl az egyet nem értjük, hogy a sportban is jó- tak. A versenyeket bevezető Hadseregi gátver- 

a. ...ah- -—i„n „j*.......... miként senyben Feltér századid bukása Okossal nagyznn és reális gondolkodású németek r 
írhattak oly büszkén dagadozó mellel olyano
kat. hogy. ..a német amatőrszellem erkölcsi győ
zelmet aratott a híres magyar hivatásos futball 
fölött"

Pardon, ez mégis csak — enyhén szólva — 
túlzás. Mert éppen most olvassuk egy komoly 
német lapban a következőket:

,.A német egyesületek vezérel már évek óla 
küzdenek a szövetséggel a professzionalizmus 
bevezetéséért, azonban eddig minden akció meg
tört a szövetségi vezetők ortodox anmtőrségén."

Kedves, ugyebár? Hogy is állunk azzal az or-

izgalmat váltott ki. mert n bukás után a földön 
kapálódzó ló meg is rúgta Feliért, aki rövid 
időre eszméletét is vesztette. A baleset, bár 
Feltér százados erősebb zuzódásokat szenvedett, 
szerencsére komolyabb baj nélkül múlott el. 
Még három bukás történt a nap folyamán. Az 
akadályversenyben Ki tudja? és Almos, a piif- 
versengben Berril bukott el, s inig n lovasok 
valamennyien szerencsésen kerültek ki a buká
sokból, egyik legjobb stceplerünk, Ki tudja? hal 
első lábát olyan szerencsétlenül törte el, hogv 
a helyszínén agyon kellett lőni Happy End,

CSILLÁROK

Loncika. Komilfo, Szebb jövő és Levendula IL 
könnyen nyerték versenyeiket.

I. FUTAM: 1 Kinizsi tüzérek Loncika (1^) 
Soóváry hadnagy, 2 Balek (5) Valkó fhd. Fm.: 
Pimpóka, Szélhámos, Okos. Tol.: 10:31, 16. 16. 
Befutó: 5:43. — II. FUTAM: 1. Klapka tüzérek 
Komilfo (2) Dósai, 2. Rondino (l) Frosch. Fm.: 
Sanyi, Ki tudja?. Almos. Tót.: Iti.37, 18. 20. 
Befutó: 5:61.59. — III. FUTAM: 1 Miss V ra 
Happy End (2'^) Blnsck.2 őszirózsa (10) Pnnp, 
3. Búzavirág (12) Ralesik. Fm.; Hárem, Filv’ c, 
Mimi, Berril, Rab Ráby. Etoile Filante, Pária. 
Tót.: 10:13, 21, 20. 44. — IV. FUTAM: 1. Gál or 
tüzérek Baksis (10) Hatscher és Mélik A Fonó- 
Idny (2’/í) Tamási, 3. Lido (10) Goszlonvl. Fm.r 
Mirjam, Pali, Lcgyes, Viclspán, Pompeo, Párduc, 
Barátnő. Tót.; 10 60 és 25, helyre: 33. 19. 22. — 
V. FUTAM: I. Nádasdy huszárok Gyöngyike (8) 
Tóth A., 2. Módos (3) Hatscher, 3 Százszorszép 
(6) Félix. Fm.; Zsuzsii, Bona, Africnnus, Bclle- 
vuc, Szelim Pasa, Allcgra, Galiba. Tót.: 10:90, 
25. 25, 27. — VI. FUTAM: I. Bcrbénvl I. Szebb 
lövő (3) Hatscher, 2 Robinson (3) Tamási, 3. 
Babám (6) Kiztlka. Fm : Cső la, Coruna, Mnrty, 
Panucshős, Szilái, Buib'r. Ronnetáhlc, Atronos, 
Pártvezér, Kolibri. Tót.: 10:54, 18, 18, 48. — Vll. 
FUTAM: 1. Klasánszky Z. Levendula IL (ö) 
Woolbert, 2. Arbóc (4) Hatscher. 3 Madár (4) 
Shnics. Fin.: Lenke. Takarodó. Grácia, Flnt'm 
Rózsi. Armc Giedl. Annából Fl< chc d'or, Re- 
hecca, HikIik, Pervesztes. Salndin, Csendőr, 
Ncmdebár. Tol.: 10:137, 43. 17, 25.

bronzfl urAk, írókészlet"'*,  mi LXnni
HfAndéktórMsak leaolcsi'bhan Ilii. Tepsii TlfH-MOPUl <11, A szerkesztésért és kiadásért felelt 
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