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Szombaton este i® írta üarötnoívol táncon és vasárnan reggel 
nvaKára hurkon ahlakredényzsinérral, holtan találták

a szép székelv Kató titokzatos tragédiája
A vasárnapra virradó hajnalban tragikus 

óngyilkosságot fedeztek fel a ' Munkácsy- 
utca 27. számú házban, ahol Székelj/ Béla 
fővárosi gépgyáros fiatal leánya felakasz
totta magát. Ez az öngyilkosság tragikus 
módon illeszkedik a hót két szomorú eseté
hez, amikor mint ismeretes, Német Béla fő
hadnagy 23 éves felesége agyonlőtte magát 
és Szirmay Júlia dr. 25 éves orvosnő mé
reggel vetett véget éleiének.

A Munkácsy-utca 27. számú házban pom
pásan berendezett lakásban lakik Székely 
Béla gépgyáros, a béketéri Lakos és Székely 
gépgyár dúsgazdag társtulajdonosa. Tegnap 
este néhány vendégük volt. Székelj/ Béla 
huszesztendős leánya, Kató vidám hangulat
ban volt együtt a vendégekkel

Rádiózene mellett táncolt a vendégség
ben lévő barátnőivel.

Este tiz órakor távozott el a társaság. A 
Székely család azután nyugalomra tért. A 
gyáros és felesége hálószobájukba mentek, 
leányuk pedig az-ebédlőben maradt, ahol 
kinyitható ágyon szokott aludni. Reggel a 
szobalány benyitott a gyáros dolgozószobá
jába, amely az ebédlő mellett van. Mikor be
lépett, meglepődve látta, hogy a szobában 
félhomály van és szokás ellenére le van 
eresztve az egyik ablakrolló, Közelebb lé
pett az ablakhoz, hogy fölengedje a rollót 
és ekkor megdöbbenve vette észre, hogy

az ablak párkánya mellett valaki kupo
rog a padlón.

Az első pillanatban azt hitte, hogy idegen 
ember bujkál a szobában. Rémülten kiro
hant a folyosóra és hangosan sikoltozni kez
dett. A lármára először Székely Béla és fe
lesége ébredtek fel. Berohantak a dolgozó
szobába és felgyújtották a villanyt. A szülő
ket borzalmas látvány fogadta. Az ablaknál 
nem idegen kuporodott a földre, hanem

leányuk félig összerogyott holttestét ta
lálták. Nyakára rá volt hurkolva a re
dőny kétujjnyl széles heveder-zsinórja. 
A fiatal leány a redőny zsinórjára fel

akasztotta magát.

A borzalmas látványra Székely Béláné han
gos sikoltással összerogyott és eszméletlenül 
terüli el a padlón.

Közben a szobalány kiáltozására fellármá
zott házmester abban a hiszemben, hogy ide
gen jár a házban, bezárta a kaput és rend
őrért küldött. Néhány pillanat múlva megér
kezett a közeli rendörőrszem és néhány ház
belivel együtt besictett a lakásba, ahol meg
tudták, hogy milyen borzalmas esemény 
törtémt. Azonnal értesítették a mentőket és a 
főkapitányságot. Pár perc múlva megérkez
tek a mentők és a rendőri bizottság.

A mentők már nem segíthetlek és mű
ködésűk csupán arra szorítkozott, hogy 

a beállott halált konstatálták.A rendőri bizottság megállapította, hogy az 
öngyilkosság szinte fantnszlikus módon tör
tént. Valószinii, hogy Székely Kató a vendé
gek eltávozása után nemsokára bement 
édesapja szobájába.

A fölcrcsztclt abl-.ikrcdőny hevederét a 
nyakára hurkolta, eleresztene magát, 
úgy hogy n saját súlya alatt Icliuzódó 

gurtnl megfojtotta.

Az orvosi megállapítás szerint este tizen 
egy órakor követte el az öngyilkosságot.

Ma reggel súlyos autóbaleset történt a hű
vösvölgyi utón. Lukachich Géza báró altá-' 
bornagy fivére, Lukachich Ferenc báró hon
védelmi miniszteri tanácsos ujtipusu 501-es 
kis Fiat-gépkocsijával autóturára indult. Az 
autóban kívüle még helyet foglalt öccse, 
Lukachich Ernő báró, és Kotelly Ernő 
honvédelmi miniszteri tanácsosok, valamint 
Rényi Árpád honvédelmi miniszteri osztály
tanácsos. A kocsit Lukachich Ferenc báró 
vezette.

A budai hegyvidéken át a Pilisi hegyek 
felé igyekeztek. A Hidegkúti utón túl, a hű
vösvölgyi utón járt a kocsi és a Nagyrét irá
nyában haladtak. A hűvösvölgyi ut erősen 
fel volt olajozva. A Nagyréthez közel hirte
len rendkívül éles kanyarodóhoz érkezett a 
gépkocsi, amely a megengedett sebességgel 
robogott. Lukachich báró csak az utolsó pil
lanatban vette észre az éles kanyarodót és 
hirtelen teljes erővel fékezett. A fék meg is 
fogta n kereket,

az olajtól csúszós utón azonban uz nutó 
hátsó része oldalt farolt. a kél hátsó ke
rék megbillent s a következő pillanat
ban a gépkocsi belezuhant az utszéll 

árokba.

A négy utas a kerekeivel fölfelé álló 
kocsi alá került.

és valamennyien megsebesültek. Lélekjelen
létüket azonban nem vesztették cl és az idő
közben arra érkező járókelők segítségével 
kibújtak az árokba fordult autó alól.

A közeli rendőrőrszem értesítette n men
tőket, akik néhány perc múlva megérkeztek. 
Az nutó utasai közül Kotelly Ernő sebesült 
meg legsúlyosabban. Bordája és vállpcrccc 
eltört. Lukachich Ernő báró a combján sé
rült hieg súlyosabban, Lukachich Ferenc 
báró és Rényi Árpád pedig csak könnyebb

A rendőri bizottság intézkedésére a holt
testet a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították.

Székely Bélánét annyira megviselte a 
borzalmas eset, hogy ideggiírcsöket ka
pott és súlyos állapotban szállították a 

Slesta-szanatóriumba,

ahol Katona József dr. főorvos vette ápol'ás 
alá. Ugyancsak a szanatóriumban tartózko
dik Székelj/ Béla is, akit szintén annyira 
megviselt a szerencsétlenség, hogy maga is 
orvosi ápolásra szorult.

A Hétfői Napló munkatársa kint járt Szé
kelyéknél Az előkelőén berendezett lakás
ban a családnak néhány ijedt és megdöb
bent rokona tartózkodik. Mindenki arról be
szél, hogy n család teljesen érthetetlenül áll

szemben az öngyilkossággal. Székely Kató 
szép barna, fiatal leány volt.

A jövő hélen akarták megünnepelni 
huszadik születésnapját.

Szolidan, majdnem visszavonultan élt. Ke
reskedelmi iskolába járt, érettségit tett, több 
nyelven beszélt, szorgalomból megtanulta az 
iparművészeti könyvkötést, úgyszólván 
egyetlen szórakozása a könyv volt és csak 
néha járt barátnői társaságába. Nagynénje, 
aki most a lakásban tartózkodik, kisírt 
szemmel mondotta munkatársunknak:

— Nem tudjuk, miért történhetett ez a 
szerencsétlenség. Nem találjuk semmi okát, 
hiszen szegény Katónak teljesen kiegyen
súlyozott lelke volt.

Semmiféle levelet, vagy feljegyzést nem 
hagyott hátra, amiből valami magyará

zatot kapnánk.

Négy miniszteri tanácsos 
súlyos autóbalesete a Hűvösvölgyben

Az olajozott utón felborult az autó, amelyben Lukachich Ferenc báró, 
Lukachich Ernő báró, Kotelly Ernő és Rényi miniszteri tanácsosok ültek

sérüléseket szenvedtek. A mentők bekötöz
ték és az Uj Szent János kórházba szállítot
ták őket. A kórházban az orvosi vizsgálat 
sorún megállapították, hogy szerencsére

zichv János oröt közös Karcra 
szama® » a destrokn^ ellen 

a Keresztény feiehezeteuei vasár
nap a katofikus nagygyűlésén

Vasárnap délelőtt ünnepélyes keretek kö
zött folytai Iák a katolikus nagygyűlés tanács
kozásait. A közönség már jóval 11 óna elöli 
gyülekezeti a fővárosi Vigadóban. A díszhe
lyeket az elnöki emelvénnyel szemben József 
és Albrecht főhercegek, Izabella és Auguszta 
főhercegasszonyok, valamint Magdolna főher
cegnő foglallak el. Az elnöki emelvényen nz 
elnöki asztalnál foglalt helyet Zichy János 
gróf, mint a nagygyűlés elnöke, balra Örse- 
nigo Cesare pápai nuncius ült, jobbra foglal
tak helyet a püspöki kar tagjai. Az emelvény 
másik oldalán foglaltak helyet n világi elő
kelőségek, köztük n kormány képviseletében 
Vass József és Klebelsberg Kunó gróf minisz
terek, a képviselőház részéről Huszár Károly 
nlelnök. a felsőház képviseletében Wtassics 
Gyula báró

Zichy János gróf

elnöki megnyitójában előbb az elhunyt két 
cgyházfcjedelemröl: Csernoch hercegprímás
ról és Prohúszka püspökről emlékezett meg. 
majd ’

szövolkczt" re ‘.zólltottn fel n: összes ke
resztény felckczctcket u destrukció ellen.

Orscnlgo Cesure pápai nuncius 
előadásában áztál a felhívással fordult a ma

— Az asztalon, amely mellett utoljára 
ült, nyitott könyvet találtunk. Ezt olvasta 
végzetes tette elölt. Semmi, semmi magya
rázatát nem tudjuk a szerencsétlenségnek, 
amely már a második a családban. A cég
nek még van egy gyára Becsben. Székelj/ 
Bélának György nevű fia vezette a gyárat, 
aki a telepen lakott. Két esztendővel ezelőtt 
gázömlés történt éjszaka a lakásában és 
reggelre holtan találták a huszonnégyesz* 
tendös fiatalembert. Még máig sem tudjuk, 
hogy öngyilkosság vagy véletlen szerencsét* 
lenség történt. Ma pedig bekövetkezett az, 
amire senki sem mert volna gondolni.

A rendőri bizottság jegyzőkönyvet vett fel 
a tragikus esetről és most azt kutatják, hogy 
nem hagyott-c holmijai között valami fel
jegyzést, ami magyarázatát adná, hogy miért 
vált meg az élettől a huszesztendős Székely 
Kató.

egyikük sem sérült meg oly súlyosan, hogy 
komoly aggodalomra lenne ok. Bekötözés 
után elhagyták a kórház épületét és autón 
lakásukra mentek, ahol tovább ápolják őket.

gyar katolikusokhoz, hogy vegyék ki részüket 
a lelkigyakorlatukból,

Zichy Gyula gróf, kalocsai érsek

lépett ezután nz előadói asztal elé és beszéde 
bevezető részében költői képekkel mutatott rá 
az. egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a 
pálosok tragikumára.

A nagygyűlés következő szónoka

llallcr István

volt, akit zajos tapssal fogadott a közönség. 
Előadásában llallcr István a kapitalista gaz

dasági rendről, mint keresztényiden erkölcsi 
felfogásról beszéli.

A vasárnapi diszgyülés ulokó szónoka
dr. Glatlfcldcr Gyula cin nádi püspök

volt, aki „Suum cuique" címmel tartotta meg 
beszédét.

A püspök nagyhatású beszéde után az „Istent 
akarjuk" kezdetit egyházi himnuszt énekelték 
cl és ezzel véget ért a nagygyűlés első nyilvános 
ülése.

Az eucharisztikus körmenet vasárnap délután 
indult a lipótvárosi Szent István Bazilikából 
az Orszőgház-lérre, ahol az esti órákban meg
kapó és festői látványossága ájlalosság volt.
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Egy • parlament, mini a körüliévé épületek 
mibd ki voltuk világítva és as egész teret ref
lektorok világítottuk ni'-g. A körménél beérke
zése Után Vass Józnf kalocsai nagyprépost, 
népjóléti miniszter wntbeszédel mondott

A »z<idlieszéd után Szmrecsányi érsek a hí
vők éneke "tán a szentséggel áldási oszlott.

Ekkor már teljesen hesötétedett és a reflek
torok fénye mellett Indult visszafelé nz egyházi 
körménél a bazilikához, ahol záró ájtatotság 
volt, . . .

Este több egyesület tartott gyűlést Igv n bá
nyamunkások csoportja, melynek gyűlésén P 
Bangha. Virág Értene püspök és Haller István 
•ról.itlnk f<1. ünnepséget rendezett n Kalholl- 
lm Nők Pázmány Egyesülete, a Központi Kato
likus Legényegylet és a Zrínyi gárda.

A pécsi iparosok sérelmeikkel 
Herrman miniszterhez fordulnak

Pécs, október 16.
(A Hét'öi Napló tudósítójának telefon-jelen- 

fése) A Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara te
rületén működő Ipart est illetek, amelyek husz- 
, /.-r iparost képviselnek, ma délelőtt Pécsett ér
tekezletre jöttek össze, hogy állást foglaljanak 
n székesfehérvári iparoskongresszus botrányá
val szemben és kifejezésre juttassák '’ékint- 
nyűket nz iparszcivezós tárgyában felmerült kü
lönböző kérdésekben. Az értekezlet kimondotta, 
hogy helyteleníti az Ipartcsliiletck Országos 
Szövetsége mai vezetőségének magatartását, 
mindamellett egyelőre nem válik ki az IIOSz- 
ból, hanem megalakítja az Iparteslülctek Orszá
gos Szövetsége keretében a vidéki iparosok 
alosztályát. Sérelmeikkel Hermann Miksa kenés- 
ked'lmi miniszterhez fordulnak orvoslás cél
jából. 

A Rákospatakba ímSadt
Vasárnap délután a járókelők észrevették, 

hogy a Rákospatnk uj medrében n Duna tor
kolatától mintegy száz méternyire arcra bo
rulva, egy munkdskülscjü férfi /cA szí A-. Többen 
lementek a töltésen és kiemelték a vízből. A 
férfit, all már halott volt, a fején és a testén 
több seb borította. Azonnal értesítették a fő
kapitányságot, ahonnan rendőri bizottság szállt 
ki u helyszínre.

,lz első percekben azt hitték, hogy gyilkosság 
történt, de a rendőrorvosi vizsgálat megállapí
totta, hogy

■ halált fulladás okozta.
A munkás éjszaka bizonyára részegen a töl

tés mellett haladt,
lezuhant és belefulladt a patakba.

írást nem találtak nála és Igy személyazonos 
tógát megállapítani nem lehetett.

Öngyilkos leli egy öregasszony, 
mert megijesztenék, hogy meg

halt a leánya
A Horthy Miklós-ut 3. szánni házban levő la

kásán sósavval megmérgezte magát ^habéra 
Nándorné 70 éves szülésznő. A mentők a Rókus 
kórházba vitték, ahol a szerencsétlen öregasz- 
szuny rövid szenvedés utón meghalt.

Az öngyilkosságnak tragikus háttere van. A 
főkapitányságon megindított nyomozás során 
többen vallották, hogy Chaberánéval állandó vi
szálykodásban élt néhány szomszédja.

A folytonos elvnkodások miatt elkeseredet
ten panaszkodott több Ismerősének, 

akik szerint az öregasszony valószínűleg ezért 
lett öngyilkos. Egyik ismerőse azonban rendkí
vül szokatlan és érdekes vallomást tett. Elmon
dotta. hogy Chaberáné leánya. Kcrniczky Fc- 
renené román megszállt területen lakik

Valamelyik rosszlelkü ellensége azt a hírt 
vitte Chabcránénak, hogy meghalt a leánya.

Az öregasszony nem tudta ellenőrizni a hírt és 
leánya halála miatti elkeseredésében megmér- 
gezte magát A halálhír azonban hazug volt és 
néhány nap múlva Budapestre érkezett a leá
nya, amikor már Chaberáné, akit nz anyai sze
retet kergetett a halálba, már halott volt.

Magyaror?zAgon

Idegenrazzia Budapesten
A rendőrség megisméUi Budapesten is a nyírségi idegen 

ellenőrző razziákat
A nagy port felvert Idegen ellenőrző raz

ziák, amelyeket az északi és keleti határszéli 
vármegyékben folytatott a rendőrség, ideig
lenesen szünetelnek. Azon a vidéken ugyan
is a végigrazziózott helyeken sok zsidóvallá- 
su csalód él és a belügyminisztérium a zsidó 
ünnepekre való tekintettel felfüggesztette a 
razziákat, nehogy egyes körök a zsidók el
len irányuló akciónak véljék a razziákat, 
amelyekről hivatalosan kijelentették, hogy 
egyetlen felekezet ellen sem irányulnak, ha
nem kizárólag a beszivárgott alkalmatlan 
idegenek eltávolítását célozzák.

Á határszéli razziák lefolytatásáról még 
nincs végleges döntés és a belügyminiszté
riumot újabb terv foglalkoztatja, amelynek 
keresztülvitelére hivatalos körök felfogása 
szerint szükség van. A nyírségi frazziák után 
Budapesten is felül akarják vizsgálni az al-

Miskolc városa vasárnap impozáns 
keretek közt tüntetett Trianon ellen

Miskolc, október 16.
Hétiül Napló tudósítójának telefonjelen-(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Bensöségteljes, lelkes ünnepség színhelye 
volt vasárnap Miskolc városa.

Miskolc lakossága Impozáns keretek közt 
tiltakozott a trianoni békeszerződés ellen. 

Követelte az általános revíziót.
Már szombaton este, a vasárnapi ünnepélyes 
tiltakozás előestéjén, teljesen megváltozóit Mis
kolc szokott képe. Az utcákon nagy számban 
járlak-keltek az emberek, a város különböző 
ponljnin dalárdák állottak fel, s

ncmzctiszlnü lamplonos menet járta be n 
várost. A kereskedők kivilágított kirakat
ablakaiban a trianoni béke revízióját köve

telő plakátokat helyeztek cl.
Miskolc melletti Avas hegytetőről 

hatalmas transzparensek fényében világított 
három szó: „Nem, nem, soha!"

Vasárnap, a kora reggeli órákban hangos 
zeneszóra ébredt a város. Az emberek már a 
kora reggeli órákban elhagyták lakásaikat és 
az utcára siettek. A kereskedések kirakataién 
nemzctlszlnü trikolór függött a trianoni béUt 
követelő revíziós plakátok mellett. Tíz* órakor 
amikor a kereskedők üzleteiket lezárták, hatal
mas tömeg Indult meg a Buza-tér felöl, ahol a 
miskolci társadalmi egyesületek tagjai hosszú 
menetben sorakoztak. Külön vonultak fel a mis-

A

A frankhamisítás egyik példányának furcsa útja
frankhamisítás ugye a bírói ítélettel vég

lezárult. néhány apróbb utórezgése azoii- 
időről-időrc még mindig jelentkezik. A 

per tárgyalásakor tudomá-

............ ________ _______ *cr* 
csak érdekes kuriózumként tart

ják maguknál az ezerfrankosokal, amelyekből 
néhány példány ismeretlen módon nem került 
a hatóság kezébe. Annakidején ezirányban is 

A 
lég 
bán . 
hatóságnak még a ........... --
sára jutott, hogy néhány darab hamis bank
jegy a ritkasággyüjiők közölt forog, akik ter
mészetesen érdeke; k"r!óz"™’_ír_‘. tzr*
j„. -........... :—” ”
néhány példány ismeretlen módon nem ^került 

lefolytatták a vizsgálatot és' be is fejezték a 
nyomozást.

Most ismét egy forgalomba került hamis 
ezerfrankos ügye foglalkoztatja a rendőrséget. 
A Nemzeti Bank nemrégiben közölte a rend
őrséggel, hogy főpénztáránál

egy darab hamis francia ezerfrankos bank
jegy bakkant fel.

A bankjegyet a többi beváltandó valuta között 
a Magyar-Olasz Bank szolgáltatta. be. A Ma
gyar-Olasz Bank pénztárához pedig

egy Bozőky József nevű klubalkalmazott 
adta át.

A főkapitányságon Berta Lajos rendőrfogal- 
mazó megindította a nyomozást Bozóky, aki 
a Német-utca 13. szánni házban levő — idő
közben megszűnt — klub játékmestere volt,

Peyer Károly éles támadása 
a keresztényszocialisták ellen

A húsipari munkások gyűlése a vasárnapi munkaszünet mellett
X .Vnolínrorwds' Húsipari MunM.ot Szí- ■ húsipari niunkásség ,ul’0’ .8“’d°h’‘“! 

ee(,ég, vasárnap délelöll a régi képviselő- helyréiét, majd MoMr Dénes *'’**'. 
hér .súrolásig ín helyiségébe gyűlési tar- gnzlalta. hogy 0 ™"„bbái

inti, amelyen Pytr y 8gy ..m lehet. Sürcette a kollektív sxer-
képviselő is megjelent.

Reisz Manó elnöki megnyitójában vázolta

kalmatlun idegenek ügyét és erre ax a mód 
mutatkozik alkalmasnak, hogy

a fővárosban la razziát tart a rendőraJg.
A belügyminisztérium illetékes osztálya, mi
kor a terv időszerűvé válik, a budapesti fő
kapitányság szakértő tisztviselőinek vezeté
sével hajtja végre az ellenőrző razziát Elő
reláthatólag

a Telckl-tér környékére, a Dob-utca 
egyez házaira éa más környékekre ter

jed ki a razzia.

A régebbi tapasztalatok ugyanis arra mutat
nak, hogy ezeken a helyeken, a tömeglaká
sokban húzódik meg az útlevél és vizűm 
nélkül beszivárgó alkalmatlan idegenek 
nagyrésze.

kolci motorkerékpárosok.
Minden motorkerékpáron két. plakát,

„Nem, nem, soha!"

Minden motorkerékpáron két plakát füg
gött ezzel a felirattal: „Le Trianonnal!” és 

„Nem, nem, soha!”
A miskolci autóklub tagjai autóikkal ugyan

csak menetet alkottak:
Valamennyi autón ott függött a nagybetűs 

„Nem, nem, soha!" felirata tábla.
Minden egyesület, amely a felvonulásban részt- 
vett, ugyancsak hasonló táblával tüntetett, ame
lyen három szó állott: „Nem, nem, sohal"

Tiz órakor már alig lehetett mozogni a Búza- 
téren és a környékező utcákon.

Miskolc városának legkülönbözőbb társa
dalmi osztályainak tagjai, köztisztviselők, 
ipari munkások, ügyvédek, hivatalnokok, 
kereskedők, magánemberek, nők s gyerme
kek hossza menetben sorakoztak s indultak 

a Temesvári-tér felé,
ahol a szónoki emelvényen a Trianon elleni 
tiltakozó gyűlés szónoka. Lichtensteln József 
felsőházi tag és Cslk József, a miskolci társa
dalmi egyesületek megbízásából mondottak be
szédet.

A két beszéd elhangzása után a. tüntető tö
meg. amelyben

Miskolc város lakosságának egyharmodn, 
húszezer ember vett részt,

méltóságteljesen szétoszlottak.

elmondotta, hogy
a klub egyik vendégétől, egy volt katona

tiszttől kapta a bankjegyet,
aki kétszáz pengő kölcsönre fedezetül adta át 
az ezerfrankost, azonban a megbeszélt termi
nuskor -azt nem váltotta vissza, mire ő telje
sen jóhiszemttn beváltotta a valutát. A Ma
gyar-Olasz Bankban

nem vették ésare a hamisítványt de ki
fizették az czerfrankért járó Összeget.

Innen került a hamis ezerfrankos a Nemzeti 
Bankba, ahol felfedezték a hamisítást. As ille
tőt. akitől Bozóky — állítása szerint — a 
bankjegyet kapta, beidézték a rendőrségre, 
ahol azonban a leghatározottabban tagadta, 
hogy a pénzt ő hozta volna forgalomba.

Házkutatást Is tartott-A a lakásán, 
de semmi gyanús jelre nem akadtak. A Wka- 
pitánysAgon azóta sorozatos kihallgatásokat 
folytatnak er ügyben. BozókynWvül, “kinek 
jóhiszeműsége teljesen beigazolódott, kihall
gatták a klub több alkalmazottját és néhány 
vendéget. A rendőrség tovább folytatja a nyo
mozást annak tisztázására, hogy milyen mó- 
dón és kitől került a hamis ezerfrankos a 
kártyaasztalon keresztül a bankpénztárig.

megélni nem lehet. Sürgette a kollektív szer
ződést, majd a gyűlés közönségének rajos

helveslése és Ugatott hangú közbekiáltásai 
között kijelentette, hogy a munkások ra
gaszkodnak a vasárnapi pihenőnapjukhoz. 
Felsorolta a sérelmeket és

követelte az éjjeli munka eltörlését
Ezután nagy lelkesedés közepette Peyer 

Károly országgyűlési képviselő emelkedett 
szólásra. Beszédében vázolta az általános 
gazdasági viszonyokat, majd kitért a keresz- 
tényszociálista szak szervezetben dúló har
cokra és

éles kirohanást intézett a keresztény- 
szociúlisták ellen.

_ Visszataszító látvány, ahogyan egymást 
marják a keresztényszociálisták, r- mon
dotta Peyer — Súlyos vádakkal illetik egy
mást, lerántják egymásról a becsületet és 
mocskolódásaik közben el kell hogy veszít
sék tekintélyüket a munkásság előtt. Eddig 
szidtak bennünket, mert nemzetköziek va
gyunk __ amit különben sohase tagadtunk
— mcjt azonban

ők kaptak parancsot Utrcchtből, 
hogy zárják ki vezetőiket.

Miért nem jelentkezik most Eckliardt, 
aki mandátumainktól akart bennünket meg
fosztani. mert állítólag valamilyen külföldi 
parancsnak engedelmeskedtünk?

Peyer ezután a készülő szakszervezeti tör
vény ellen intézett heves támadást.

SchnurHenrik 
fepítruha-áruiiázáBíün MMCZl-Ut 15. 

Telefon: József 120—8Ö

öltünk I
rali- és atmacetí-xabátoli

BUNDÁK i
nagy választan eredeti angol gyapjúszöve
tekből készült Öltönyökben és angnl, francia 

és olasz nnionlcsessegektien.
i zaion mor'.eku’ani szaeesze 11

MlnaömtTiiŐzze meg kirakata Imát I 
Budapest egyik legeleg&nsabb térüruha- 
árubíza, minőségben, szénásban, ízlésben 

a iegtoneietesobb i
A belvárosi Közönség 

kényelmére u| úri szalóni 

Uáci-utca 110, 
melybsn kizárólag kUlUnlegea készitményü férli- 
ruhAk vannak dua választékban Állandóan 
raktáron. Mérték utón rendelt munkák a legválaw- 

tékosabb ízléssel készülnek.
Legtmaa,muaTeHTESiTO" Ingyen

Dr, KftlD " CSY(xakorvos
MnBBBIMOBnMI rondái 10-4 és 74-ti

’órfl 4« nó* betartanék

. ____ i autó ŰRVEZETŰ ISKOLA okuüS’hlön termekben, mindenkit eiryénilea uivanMM srennu iooowi, wj- 
SSSSbb ajtókon. Legrégibb leRmepM A bejegyzett cég.

Állandó leiveir’ri*’
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Kovács László zsadányi 
földbirtokos és fia agyon

vertek egy vadőrt
Mindkettőjüket letartóztatták

Debrecen, október 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je

lentése). Debrecenben vasárnap délelőtt 
dr. Preinesberger Jenő debreceni vizsgáló
bíró letartóztatta Kovács László zsadányi 
földbirtokost és annak busz éves flát, Kovács 
Lászlót. A. földbirtokost és fiát csendőrök ki
sérték Debrecenbe Zsadányból, ahol

Kovács László és fia puskatussal agyon
verte a zsadányi Lichtinann-uradalom 

vadőrjét, Molnár Istvánt.
Preinesberger Jenő dr. vizsgálóbíró részlete
sen kihallgatta Kovács Lászlót és fiát. A föld
birtokos kihallgatása során elmondotta, hogy 
saját szántóföldjén fiával együtt tengerit 
tört, majd véletlenül átment az ő földjével 
szomszédos birtokra, ahol tengeritörés köz
ben reászólt az uradalom vadőrje. Kovács 
fiával együtt nyomban el akarta hagyni a ti
los területet, de a vadőr ragaszkodott ahhoz, 
hogy bekíséri őket a községházára. Kovács 
László ellenszegült, mire

a vadőr megrugta őt.
Erre — mint a földbirtokos vallomása so
rán előadja — rászólt fiára, hogy:

— üsd agyon a kutyát, hadd dögöljön 
meg!

Kovács László fia erre

atyja védelmében a kezében lévő vasvll- 
lával fejbesujtotta Molnár István vadőrt, 

aki eszméletlenül terUlt el a főidőn.
Ekkor Kovács László felkapta a vadőr va
dászfegyverét és

szerencsétlen embert saját fegyverével 
addig ütötte agyba-főbe, mig az rövid 
percek alatt a helyszínen klszenvedctt.

A súlyos csapások alatt, amellyel a vadőr 
koponyáját a felismerhetetlenségig szétzúzta, 
maga a fegyver is darabokra törött.

A földbirtokos kihallgatása során azzal vé
dekezett, hogy rendkívül módon felháborí
totta öl az, hogy a vadőr vele és fiával, te
kintélyes kisgazdákkal szemben, közönséges 
tilosban járó tolvajok módjára akart el
bánni s

felbe vilit állapotában követte el cseleke. 
detét.

Dr. Preinesberger Jenő vizsgálóbíró Kovács 
László földbirtokos és fia előtt kihirdette a 
letartóztatási végzést, amely után mindkettő
jüket átkisérték a debreceni ügyészség fog
házába.

Elfogták a Károly-körutí fal 
bontó betörőket

Egyheti hajsza után vasárnap két vesze
delmes falbontó betörő került a rendőrség 
kezére. A múlt hét egyik napján betörők 
jártak a Károly-körut 3. számú házban és 
megdézsmálták az Illés és Balog textilnagy
kereskedő cég raktárát. A ház félemeletén 
van a cég raktára, közvetlenül mellette pe
dig a Phönix Biztosító Intézet irodája. A 
házban szerelők dolgoztak. A betörök kö
zéjük furakodtak és

belop óztak a Phönix helyiségébe, ahol 
elrejtőztek.

A biztositó irodáját korán bezárták, az al
kalmazottak eltávoztak s a két elbújt be
törő bent maradt az irodában. Később be
zárták az Illés és Balog cég raktárát is. Mi
kor a ház elcsöndesedett. elöbujtak rejtek
helyükről. keskeny rést vágtak a vékony 
falon, amely a Phönix helyiségét a raktár
tól elválasztja.

Egyikük artista ügyességgel áttornászta 
magát a keskeny résen.

összeszedte a raktárban található értékes 
árukat, a kis lyukon átadogatta azokat, 
majd mikor befejezte a „rámolásl". maga 
is visszamászott a Phönix irodájába, össze
csomagolták a holmikat és lecipelték az ud
varra.

A betörők azonban nem találtak elég pa
pirt a csomagoláshoz és ugy segítettek ma

gukon, hogy egyikük lement a földszintre és 

pár perc alatt betört a házban lévő 
Hunnia bőröndházba, ahonnan két bőr

táskát hozott magával
és ebbe csomagolták a holmikat.

A háznak több bejárata van. A Dohány
utcára nyíló kapu körülbelül embernyi ma
gasságú dróthálóból áll. A betörők átdo
bálták a lopott holmit a drótkerítésen, 
majd maguk is átmásztak és eltűntek a 
rsákiháhnyaL ’

A rendőrségen Angyal László főcsoport
vezető irányításával széleskörű nyomozást 
Fufő-csoport detektivjei ma reggel a Te
leki-téren igazolásra szólítottak egy gyanús 
külsejű fiatalembert, aki igazolás helyett 
inditottak a betörők kézrekeritésére. A 
futásnak eredt. A detektívek utána vetették 
magukat, elfogták és bekísérték a főkapi
tányságra. Itt kiderült, hogy Csirke Adám 
a neve, rovottmulfu betörő. Megállapították, 
hogy egy társával, Katona Rezsővel közö
sen követték el a Károly-körufi betörést. Ka
tona lakására is detektívek mentek, meg
kötözve beszállították a főkapitányságra, 
ahol

mindkettőjüket letartóztatták.
Valószínű, hogy még más sorozatos betöré
seket is elkövettek és bünlajstromuk össze
állításán most dolgozik a rendőrség.

Az öngyilkos dr. Szirmay Júlia 
ügyében magándetektívek 

nyomoznak Bonnban
Az öngyilkos fiatal leányt ma, bétfőn temetik el

sók. volt é Szirmay Júlia bonni életénekNagysárosi dr. Szirmay Júlia orvosnőnek 
rejtélyes öngyilkossága nagyin értékben foglal
koztatja a főváros társadalmát. A rejtély azon
ban a vasárnapi napon sem oldódott meg. az 
életunt fiatal orvosnőnek szülei és hozzátarto
zói még mindig nem tudták felderíteni, hogy 
mi késztette a fiatal leányt végzetes lépésére.

Nagysárosi SzirtAay Oszkárnét — a magyar
országi feminista mozgalom ismert vezetőnőjét, 
— annyira lesújtotta leányának tragikus halála, 
hogy szombat reggel óta betegen fekszik laká
sán. Nagysárosi Szirmay Oszkár a család többi 
tagjával együtt a legpontosabban átkutatta a 
Perczel Mór-utcai lakás minden egyes zegét- 
zugát. abban a hiszemben, hogy mágis ráakad
nak Szirmay Júliának valamilyen hátrahagyott 
Írására, amelyet esetleg valahová elrejtett ön
gyilkossága előtt, nehogy annak végrehajtásá
ban valaki őt megakadályozhassa. A Szorgos 
kutatás azonban nem vezetett eredményre,

-semmiféle hátrahagyott írásra nem akadtak 
s a fiatal nő hazahozott poggyászában sem 
találtak semminemű olyan feljegyzést, levelet, 
vagy írást, amelynek tartalmából következtetni 
tudnának arra az okra, amely miatt ,n fiatal 
orvosnő őngyilkossáprn szánta cl magát.

Ilyen körülmények között a család elhatá
rozta, hogy

Szirmay Juli, legutóbbi larlózkodáil ‘ be- 
lyén, a németországi Bonnban Indíttat 
rhMáiatoí abbtl a célbút, hogy megállapít-

valamilyen olyan vonatkozása, amely ta
lán kiindulópontja lehet az öngyilkosság

nak.
Vasárnap a Szirmay-család egyik tagj<a 

autón
Bonnba utazott, ahol elsőrendű magán

detektívek segítségével fog kutatni 
ebben az irányban, valamint pontosan kiderí
teni óhajtják azt is, hogy

miként jutott a gyilkos méreghez dr. Szir- 
may Júlia

és ha megállapítják, hogy valakit felelősség 
terhel a méreg kiszolgáltatásáért, ugy a bíró
ság elé állítják ak illetőt.

Szirmay Julin törvényszéki orvostani bonco
lását a család ' kérésére, — tekintettel arra, 
hogy kétségtelenül megállapították azt, hogy 
mérgezés utján való öngyilkosság történt, — u 
hatóságok mellőzik .

A tragikus módon elhunyt flatal orvosnő 
holttestét a bonctanl intézetből vasárnap el 

Is aaállltották

a rákoskeresztúri temelő halotlasházába,' ahon
nan ma, hétfőn kisérik utolsó útjára.

NEM IKGYEN
kínálunk Önnek könyvet, mert ingyen portékában nincs köszönet.

DICKENS
müveit, a világirodalomnak ezt a halhatatlan kincsét nem 
szabad ponyvára juttatni. nem szabad hozzá méltatlan 
köntösben, szürke papíron, megrövidítve, férceit kiadásban a 
közönség elé vinni.

Dickens, aki a világ legcsudásabb mesélöje, akinek történetein 
Macaulay, a nagy angol történetíró, mint ezt maga vallja be, 
sírt a meghatottságtól — Dickens, akit Petőfi legkedvesebb Írói 
közé sorozott — megérdemli, hogy bár bámulatosan olcsó, 
de tökéletes kiadásban jusson az olvasó kezéhez. A

LITERATURA
könyvkulturális folyóirat, amelynek magaszabta hivatása, hogy a 
szép, jó és olcsó könyvnek olvasását propagálja, sikeresen meg
egyezett a Révai Testvérek Irodalmi Intézet r.-t.-gal, ezzel a régi, 
nagy, jóhirü kiadóval, a Klasszikus Regény tár Dickens 
köteteinek kiadása dolgában. Ebben a kiadásban, amelyet Ambrus 
Zoltán, a Kisfaludy T. tagja és Voinovich Géza, a M. T. Aka
démia tagja szerkeszt, Dickens regényei Gincvcrné Györy 
Ilona, Hevesi Sándor dr., Mikes Lajos és Nyitrai József stb. 
fordításában jelentek meg s ez a kiadás ma már klasszikus 
értékűvé vált

1. A Literatura a kővetkező Dickens köteteket bocsátja piacra az 
egész magyar olvasókázanaégoeki

.) Twist (Hivár .. i.ia«i 

b> Kis Oorrit........3 kötet

0) Bombay ás Fia . 3 kötet

d) Pickwick Club. . 2 kötet

e) Coppsrfislti ÖÉVÍd........ 3 kötet
Mikor a tücsök megszölal

0 Hohéz Idák
Karácsonyi Enak........ 1 kötet

B) Ódon ritkaságok boltja 2 kötet

15 kötetben 5940 oldalon.
2. Minden kötet hófehér, famentes, pehelykönnyű papíron jelenik meg.

(Klasszikus regénvtár.) „
3. Minden kötet eredeti, egész angolváiszéN, aranyozott dloz- 

kfltésben kerül piacra.

Egy egy kötet ára 2 30 pengő
Ez az ár példátlanul oloaón *11 a magyar könyvkiadás történetében, 

hiszen még a békeirnak is a tele, n kölclrk mai bolti érának pedig körüt-
A^nlaltmk ónak azokra a megrendelésedre vonatkozik, amelyeknek 

idecsalolt szelvénye október 22-én deli 12 óráig lut be nálunk. A meg- 
rendeléseket a beérkezés sorrendjében intézzük el.

Az első kötet .Twist Olivér" 1. év október hó 28-án jelenik meg. 
400 old.

Ez i szoisáoy lováuadó m postán (ssotUg levalázölapra felragasztva) bakOldonao

Szelvény.
Literatura folyóirat leiadóhivatala 

Lantos B.-T., Budapest, Muxeum-körút 3.
Igényt tarlók Dickens műveinek fenti keavezmenyes kiadására ez 

megrendelem „Twist Olivér" c. kötetet díszes vászonkolésben
2.30 pengőért,

♦) A könyvel a kiadóhivatalban 2.30 oengóér! átveszem.
•) A könyve! postán kerem. A vételarat es ezenfelül a szállítási költség

ért 20 fillért, összesen 2 50 P-t utalványon egyidejűleg küldöm.
•) Utánvéttel kerem amely esetben tudomását veszem, hogy a tényleges 

oostaköllségek 80 fillért testnek ki és így a kötet 3.10 P-be kerül.

Olvasható aláírás --------------- ---- ------------------ ------------ --------—------

Foglalkozás —.------------------ --------- ---------------- ---------------------

Pontos dm......... ..................................................................................   —
• •) A nem kívánt mód törlendő. '! ’

* ......................... ■■■w
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Az Ébredők elhatározták, hogy 
tüntetni fognak Szomory darab
jának bemutatóján Hevesi ellen

P/ntekcn lese a „Nagyasszony" reprlzc a 
Nemzeti Sxinhárban, Árok ai Izgalmak, amelye
ke! Szomory Dexső drámájának a Nemzeti Szín
ház repertoárjába való iijra beillcsstéxe keltett, 
még ma sem ültek el teljeaen, jóllehet, moit 
mér kétségtelen, hogy azok, akik különböző fó
rumoknál kísérleteztek aknát vetni n Nngyasz- 
szony szlnrehozntaln elli-n, csak ürügynek akar
ták ezt nz alkalmat felhasználni arra, hogy He- 
vcay Sándort végkép elkedvetlenítsék és esetleg 
távozásra bírják.

Miután azonban Hevcsy Sándor megbukta
tása nem sikerült oly módon, ahogy ezt az 
Ébredő Magyarok Egyesületének néhány veze
tőségi tagja elképzelte, kifelé továbbra is meg 
akarják őrizni annak n látszatát, mintha való
ban Szomory Dezső darabjának a Nemzeti Szín
házban való felújítása fájna nekik. Ezért az
után nz Ébredő Magyarok Egyesületének Veress 
Pálnó utca 3. szám nlalti helyiségeiben

vasárnap délelőtt vezetőségi ülést tartottak, 
amelyen megbeszélték, hogv mitévők legyenek, 
miután akciójuk nem járt sikerrel és maga Kle
belsberg Kunó gróf kultuszminiszter Is, akinél 
küldöttségileg protestáltnk n Nagyasszony szín- 
rehozntala ellen, arra nz álláspontra helyezke
dett, hogy nem szól bele a műsor ősszeóllilá- 
sába. hanem Szomory Dezső darabjával kap
csolatban Is épp olyan szabad kezet enged He
vest Sándornak, mint más Iró darabjával kap
csolatban.

A Hétfői Napló munkatársának értesülése 
szerint a ma délelőtti vezetőségi ülésen elhatá
rozták, hogy pénteken, n Szomory-dnrab rep- 
rizs alkalmából

n ébredők demonstratív tüntetést fognak 
rendezni.

Hogy milyen formában történik ez a tüntetés, 
erra vonatkozóan semmiféle hír nem szivárgott 
ki a vezetőségi Ülésről.

Ma délelőtt kezdi meg a büntetőiörvényszék 
Szántó Zoltán és 54 kommunista bűntársa

A Hétfői Napló munkatársa beszélgetett dr. 
Fodor Imre főtitkárra), aki az.Ébredő Magya
rok Egyesületének Szomory Dezső darabjával 
kapcsolatos magatartására vonatkozóan a kö
vetkezőket mondotta: ,

— Az elmúlt napokban az a hir terjedt el, 
hogy az Ébredő Magyarok Egyesületének veze
tősége, miután Klebelsberg Kunó grófnál kiil- 
döltségileg tiltakozott Szomory Dezső darabjá 
nak felújítása ellen, Hevcsy Sándort is felke
reste és megkérte arra, hogy álljon el tervétől.

Lehetséges, hogy néhány ébredő magyar be
jelentette látogatását Hevcsy Sándornál, a 

vezetőség azonban ezt nem tette.

Mi Hevcsy Sándort más utón próbáltuk rábírni 
arra, hogy a Nagyasszonyt ne tűzze műsorra. 
Miután azonban ez nem sikerüli, Hevesyt nem 
sikerült Jobb belátásra bírni, az Ébredő Magya
rok Egyesületének vezetősége több más társa
dalmi szervezettel együtt

nem nyugszik bele abba,

hogy Hcvesy tervét akadálytalanul keresztül 
vigye Hogy mit határoztunk, ezt egyelőre nem 
közölhetjük a nyilvánossággal, csak annyit, 
hogy minden bizonnyal

demonstrálni fogunk a Nagyasszony, Illetve 
Hevesy Sándor ellen.

A Nemzeti Szinház. igazgatója tisztában van 
azzal, hogy az ébredők tüntetni szeretnének a 
színházban. A Nemzeti Színházban szerzett in
formációnk szerint azonban mindenféle tünte
tés, még demonstratív jellegű tüntetés is

kudarccal fog végződni,
meri Hevcsy Sándor jóclőre gondoskodott ar
ról, hogy megfelelő számú hatósági személyek 
megakadályozzanak a színházban, de a szin
ház közelében is minden rendbontást. 

hex nem férhet kétség. Én a magam részéről 
az egységes tarifa behozatala mellett vagyok. 
A BSzKRT-nak ez még veszteséget sem okozna, 
mert a könnyű jegykezelési rendszerrel

óriási megtakarítást érne el.
Leépíthetné a rettenetesen túltengő adminisztrá
ciót s ezenfelül megakadályozná a villamoso
kon való nagyszámú ingyenutazást. Az egysé
ges jegyárat úgy a felnőtt, mint a gyermek 
jegynél úgy kell megállapítani, hogy a kalau
zok ne kezeljenek rézpénzt, mert ez meggyor
sítja a jegykiadást s igy elejét veszi a „lógás
nak".

BTRÓ DEZSŐ
szociáldemokrata bizottsági tag, a BSzKRT 
igazgatóságának tagja:

— Nekem nemcsak mint várospolitikusnak,

Gerlóczy tanár a kórházak uj igazgatója 
a népjóléti miniszter leiratáról

Miért mondott le Wenhardt professzor?
Mindenütt óriási feltűnést keltett, hogy Wen- 

hardt János orvosprofesszor szombaton megje
lent Ripka főpolgármesternél és lemondott a 
városi kórházak központi igazgatói állásáról, A 
főpolgármester a lemondást elfogadta és Wen- 
hardt ideiglenes helyettesítésével Gerlóczy Zsig- 
mond egyetemi tanárt, a Szent László-kórház 
igazgatófőorvosát bízta meg.

Wenhardt professzor lemondása amellett, 
hogy általános megdöbbenést keltett, különböző 
kombinációkra adott alkalmat Ép ezért kérdést 
intéztünk Wenhardt professzorhoz, aki lemon
dását a következőkép indokolta.-

— Már több Ízben kértem lemondásomat, a 
főpolgármester ur azonban ehhez mindeddig 
nem járult hozzá. Most ismételten előterjesz
tettem, kérelmemet és ragaszkodtam annak el
fogadásához. Elhatározásomnak az az okd, hogy 
kizárólag orvosi hivatásomnak óhajtok élni és 
a betegekkel való foglalkozás mellett intenzi
vebb tudományos munkásságot akarok kifej
teni.

Beszélgettünk Gerlóczy Zsigmond orvospro
fesszorral, az uj központi kórházigazgatóval is, 
aki programjáró’ a következőket mondotta:

— Részletes programot adni nem tudok, 
mert csak tegnap este kaptam meg kinevezése
met és az ügyek átvétele is egy-két napig el- 

de úgyis mint a BSzKRT igazgatósági tagjának 
ax az álláspontom, hogy a vftiamozjegyok árát 
Igenfr

íe kell és le lehet szállítani.
A szombati igazgatóságai ülésen követeltem • 
tarifamérsékiást, még pedig az egységes l»gg- 
rendszer életl>eléptelésével kapcsolatban. Nem 
respektálom azokat az ellenvéleményeket, 
hogy az egységes jegyrendszer megdrágítja a 
szakaszjeggyel utazók utazását. Szegény em
ber ma sem utazik szak asz jeggyel, mert azt a 
rövid utat gyalogszerrel teszi meg. Azok pedig, 
akik kényelmi szempontból 2—3 megálló miatt 
villamosra ülnek, bizonyára megfizethetik a 
drágább jegyárat is. A tarifakérdést elsősorban 
szociális szempontból kell mérlegelni s ezért 
a távollakó szegény emberek, a munkásság ér
dekeit kell mindenekelőtt védelemben részesí
teni.

tart. Különös programom különben sincs, azon 
az utón haladok, amelyen elődöm haladt a kór
házak nívójának emelésében Különösebb újí
tásról a mai adott viszonyok mellett szó sem le
het, a közkórházak vezetőségének azonban e te
kintetben a népjóléti miniszter intencióihoz 
kell tartania magát Á miniszter a fővároshoz 
leiratot is intézett, amelyben

bizonyos kifogásokat emeL
Ezeket feltétlenül respektálni kell, de termé
szetesen a

lehetőség határáig.
— Sok változás -■ mini mondottam — még 

sem várható, mert a kórházak már eddig Is el
mentek a takarékosság utján addig, ameddig a 
közérdek sérelme 'nélkül -elmehettek. A népjó
léti miniszter leiratát részleteiben nem is isme
rem még, ezzel kapcsolatban az illetékes fóru
mokkal is megbeszéléseket kell folytatnom, 
mert a leiratra megfelelő választ is kell adni. 
Ezt azonban nem a kórházak központi igazgató
sága fogja közvetlenül megadni, 'hanem az ille
tékes ügyosztály-bizottság és a főváros vezető
sége.

Információnk szerint a pénzügyi bizottság 
hétfői ülésén, foglalkozni fog a kórházak köz
ponti igazgatóságával is.

bűnügyének tárgyalását
A büntetőtörvényszéken Szemük Jenő dr. 

tanácselnök tanácsa mn délelőtt U órakor 
kezdi meg az ez év elejétí letartóztatott

Szántó Zoltán népbiztos és Ötvennégy 
kommunista bűntársának bűnügyi tár

gyalását.

Az ügyészség a magyar állam és a társadal
mi rend erőszakos (elforgatására irányuló 
bűntett címén adott terjedelmes vádiratot 
Szántó Zoltán éa bűntársai ellen.

A tárgyalásra, amelyet egyébként is élénk

„Aggodalmaim vannak 
az egységes jegytipussal szemben" 
— mondja Lobmayer tanácsnok

Kozma, Sztrókay, Budát, Kakulyai és Biró 
a villamos tarifa leszállításáról

\ fővárosi polgárság egyik legégetőbb problé
mája, amely a költségvetés tárgyalása alkal
mából vélt Ismét aktuálissá a városházán: a 
villamostarifa leszállításának kérdése.

A Hétfői Napló éppen ezért időszerűnek tar
totta, hogy a tarifamérséklés ügyéről beszélge
tést folytasson a BSzKRT igazgatóságának és a 
közlekedésügyi bizottságnak, vagyis azon 
szerveknek tagjaival, amelyek logelsősorban 
kompetensek e tekintetben állást foglalni. Ezek 
a következőkben ismertették a kérdéssel kap
csolatos álláspontjukat:

LOBMAYER JENŐ
közlekedési tanácsnok:

— A magam részéről sürgetem a viteldij- 
kérdés yyOíi i* megelégedést kettő megoldását. 
Épp ebből a szempontból

aggodalmaim vannak az egységes jegy- 
típussal szemben,

mert ez azt jelentőé, hogy n szakaszjeggyel 
utazók számára, akik az utasok nagyobb ré
szét teszik, megdrágulna a villamos. Én azt 
tartanám helyesnek, hogy a mai jcgylipusokal 
fari suli meg, de az árakat a lehetőség határáig 
mérsékeljük. A közlekedésügyi bizottság való
színűleg még esen a héten ülést tart i akkor 
ez az alapvető kérdés is megvitatás alá kerül.

SZTRÓKAY ISTVÁN
helyettes vezérigazgató kérdésünkre a követ
kezőket válaszolta:

— A tegnapi igazgatósági ülésen egyéb fon
tos kérdéseken kívül

uó volt a Jegyárrevlzló ügyéről la.
Az igazgatóság felhívta a vállalói vezetőségét, 
hogy az általános óhajnak megfelelően, dol
gozzon ki egy részletes előterjesztést arra vo
natkozóan. lehetséges e a mai körülmények 
közölt a vitoldijak leszállítása és ha igen mi
lyen mértékben. Ennek a (elhívásnak eleget 
fogunk tenni s rövidesen újra az igazgatóság 

érdeklődés előz meg,
Budapestre érkezett több külföldi hiy-J 

laptrö *** ’ ’
is, akik számára a törvényszék a tárgyaló
helyiségben, a második emeleti nagy esküdt
széki teremben megfelelő helyet biztosított. 
Érdeklődők a tárgyalóterembe csak jegy és 
személyazonossági okmány felmutatása után 
léphetnek be. Á nagy bünügy tárgyalása 
előreláthatólag

három hétig fog tartani.

elé lépünk ezirányu jelentésünkkel Amíg azon
ban az adatok rendelkezésünkre nem állanak, 
a vileldifkérdésről érdemleges nyilatkozatot 
sem a jegyárleszállitds mellett, sem ellene nem 
tehetek.

KOZMA JENŐ
a Községi Polgári Párt elnöke:

— A villamostarifa leszállítását és
■ 20 fillére* egységes jegytlpus bevezetését 

tartom szükségesnek. Az a meggyőződésem, ha 
20 filléres jeggyel dolgozunk, először a kalauz 
dolgát lényegesen megkönnyitjük s akkor ki 
van zárva, hogy egy kocsira két kalauzt kell
jen állítani s ki van zárva, hogy az ulnsok 
harmadrésze ingyen utazzon. Sőt én a mérsék
léssel kapcsolatba Szeretném hozni a Hév. ta
rifáját is s ezért szükségesnek tartom a tár
gyalások megindítását a Hév. megváltása, vagy 
a vasúttal való valamilyen kooperáció érde
kében.

BUDAI DEZSŐ
Wolff-párti, a BSzKRT igazgatósági tagja:

— A villamosjegy árénak leszállítása
ma még nem lehet aktuális.

A BSzKRT ezidőszerinl évi 11.5 millió pengőt 
űzet különböző címen a fővárosnak, ami a 
bruttó bevételének 22%-a. Ha hozzá számítjuk 
n fővárosnak nyújtott szabad és kedvezményes 
jegyek értékét, úgy évi 12.5 milliót ad a válla
lat a fővárosnak. Ha a jegyárakat csak 2 fillér
rel leszállítanák, ez 5,800.000 pengő jö\edelem 
veszteséget jelentene, amit csuk úgy bírna el a 
vállalat, ha ennyivel kevesebbet kellene be
szolgáltatnia a fővárosnak. Miután pedig a fő
város háztartásának minden fillérre szüksége 
van, lehetetlen komolyon foglalkozni a jegyár- 
leszállítás kérdésével mindaddig, amíg a 
BSzKRT-t ezek a terhek sújtják.

KAKULYAI KAROLY
demokrata, a közlekedésügyi bizottság tagja:

— Le kell számtani a villamosjegy árát, eh-

Mária görög királyi hercegnő vasárnap 
autótaxin megtekintette a fővárost

Hétfőn Bécsbe utazik
Vasárnap a kora délelőtti órákban egy nyú

lánk termetű, érdekes arcú, szép hölgy szállott 
be a Hungária-szálló előtt várakozó, egyszerű 
autótaxiba.

<
Mária görög királyi hercegnő, a görög 

exklrály fivérének, György hercegnek fele
sége,

— Bonaparte Napóleon dédunokája, aki szom
baton este érkezett meg Budapestre s a Hun- 
gária-syólló egyik clsőemeleti dunaparti appar- 
lemcntjében szállt meg. A nagyszépségü, fiatal 
hercegnő, aki inkognitóban utazott. — mint 
kísérete velünk közölte — Fcrenczi Sándor dr., 
u hírneves pszichoanalitikus orvos meghívá
sára érkezett Budapestre, hogy a várost meg
nézze. Ferenczi Sándor dr. kíséretében

Mária hercegnő vasárnap autón megtekin
tette Budát,

a budai Várat, a Halászbástyát, a Svábhegyet s 
a Jánoshegyet, majd a Szépművészeti Muzeum 
tárlatát nézte meg, délután pedig Rutón meg
nézte a főváros többi részét.

A hercegnő, aki lelkes híve a pszlchoanaliz- 
musnak, — egy párizsi pszichonnalitikai folyó
irat szerkesztője —

Budapesten Ferenczi Sándor dr.-ral több 
fontos pszlchoanalitikal kérdésben meg

beszélést folytatott.
Mária görög hercegnő, aki hivatalos szemé

lyekkel a fővárosban nem érintkezett, Buda
pestről, ma,

hétfőn reggel Bécsbe utazik, ahol Freud 
professzor, a pszichoanalltlka megalapítója 

várja.
A hercegnő Bécsböl állandó tartózkodási he
lyére, Párizsba utazik tovább.

Svábhegyi 
Nagy sz állóban 

elsőrendű ellátás és lakás 

12 pengő 
i J* héttő dón?) 22 pengő

8zobarendelés: SvAbbogy «C2—0Í 
Uj vezető: UN1EKHEINEH JANÓ*

Még néhány 3-4 szobás la- 
kasés2szobásnarconlaKá^
Déllvasutnál, (75-ös villamos első 
megállóhelye) minden komforttal, 
í., vuazörrúényl-ut 3 ts és á b 
számú bérházainkban. lakásonkénti 
molegvizszolgd itatási és melegvlz- 
fütésf berendezéssel, (külön Járulék nél
kül) könnyű feltételek mellett 
imM Min

DESón híre nett
Bővebbet (vasárnap is) 

MJO LEÓ vállalati irodőiáBan 
VI., Nagy mezü-utea 8?.

uidfiki öopKerasöBűflimi 
rúszvanyiársaság 

keres felára* utazókat 
egész Magyarország területére 

Jelige: „Nagy kereset44 a kiadóba 
küldendők.
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Az I. kötet tartalmából: I
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Primitív vallások
Afrika, Ausztrália, Ázsia és Amerika 

benszülötteinek vallása

A keleti kultúrnépek vallásai
Egyptom, Babylon, Perzsia, Kína és Japán

Régi európai népvallások |
Görögök, rómaiak, szlávok, finnek, magyarok vallása

Két keleti világvallás ;
India és a Buddhizmus
Az arabok és az Iszlám l

AII. kötet tartalmából:
Zsidó vallás története

A vallásos élet és hit világa
A zsinagóga zsidósága

A szamaritánusok
A kabbala stb.

A kereszténység
Keresztelő János és Jézus Krisztus

A tanítványok és Pál apostol
Nagy Konstantin és Julianusz >

A görög egyház
A római katholikus egyház 

Középkori eretnekek 
A Reformáció 
A Mormonok

A Barátok társasága stb.

fl UILÉG VHLLHSHI
színesen ismerteti népek hitét, istenek világát, vallások rejtélyeit

500 műmelléklet, tábla és kép,
kb. 700 oldal, pazar kiállítás

Két hatalmas kötet ára dlszkötésben 50 pengő
»

Havi részlet 6 pengő
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III KIK
A mátyásföldi hármas autó
gázolás ügyében nyomozást 

indított a rendőrség

Scitovszky Béla belügyminiszter 
a fővárosi törvényjavaslatról

Véletlenül tflrténl r gázolás.

Vasárnap ette még változatlanul súlyos 
állapotban feküdlek a Rókus-kórházban a 
mátyásföldi hármas autógázolás áldozatai. 
Mint emlékezetes, Ákos Géza iparművész
növendék néhány nappal ezelőtt cimtáblát 
festett a mátyásföldi helyiérdekű vasút ál
lomása előtti bódém. A munkát kíváncsian 
ügyelte egy kisfiú és egy kislány. Hirtelen 
egv személyautó kanyarodott a bódénak és 
elütötte Ákost és a két gyermeket is. Mind
hárman a kocsi kerekei alá kerültek és sú
lyosan megsebesültek. Mátyásföldről a 
Rókus-kórházba szállították őket, ahová ki
szállt n rendőri bizottság. A két gyermeket 
— akik agyrázkódást szenvedtek, nem le
hetett kihallgatni. Ákoi is csak annyit tu
dott mondani, hogy nem hallott autótülkö- 
lésl ég csak arra emlékszik, hogy a robogó 
auló elütötte.

Egy építési vállalat tulajdona az autó. 
A vállalat igazgatója és főmérnöke utazott 
Budapestről Gödöllőre a kocsin, amelyet 
Dadányi Horvát Jenő soflör vezetett. A má
tyásföldi kapitányságon kihallgatták a gá
zolás szemtanúit és az autó utasait. Az ed
digi vallomások szerint úgy történt a sze
rencsétlenség, hogy

a soffőr ki akart kerülni egy azembe- 
jövö paraartsaekeret.

Mikor azonban oldalra kunyarodott a gép, 
egy gyermek átszaladt előtte'az úttesten. A 
soffőr, hogy elejét vegye a szerencsétlen
ségnek, hirtelen oldalra kormányozta a gé
pel, amely

a gyors fordulat következtében nekl- 
rnhnnt a bódénak

és Ákos, valamint a két gyermek a kerekek 
alá került. A gázolás után a soffőr és az 
utasok maguk emelték az autóba a sebesül
teket és Budapestre hozták őket.

Az aktuális parlamenti problémák között 
szerepel a fővárosi törvényjavaslat is. A 
Hétfői Napló munkatársának alkalma volt 
erről a kérdésről beszélni Scitovszky Béla 
belügyminiszterrel, aki a következőket 
mondotta:

— A fővárosi törvényjavaslat előkészület
ben van. Arról, hogy a javaslat mikor kerül 
a Ház elé, döntés még nem történt. Minden 
attól függ, hogy miként alakul a képviselő
ház munkarendje. Én mindenesetre

sürgetem a javaslat tető alá hozását, 
de nincs kizárva, hagy a javaslat tárgyalá
sára csak újév után kerül sor.

Erről az ügyről beszéltünk
Kozma Jenő

képviselővel, az Egységes Községi Polgári 
Párt elnökével is, aki a következőket mon
dotta a Hétfői Napló munkatársának:

Tudomásom szerint a képviselőház 
csak tavasszal kerül a fővárosi törvény
javaslat, de mindenesetre még az uj költség
vetést megelőzően, úgyhogy

elé

legkésőbb májusban megtarthatók lesz
nek a fővárosi választások.

Az uj választások kiírását az a körülmény 
teszi szükségessé, hogy a fővárosi törvény
javaslat megváltoztatja a közgyűlés szerve
zetét. Az elterjedt hirek szerint a törvény
hatósági bizottság a jelenlegi létszámnál 
is nagyobbszámu tagokból fog állani, ez a 
bizottság azonban évenként csak négyszer 
ülésezik. A közgyűlés igazi szerepét a kis- 
gyülés veszi át, .amelyet — hir szerint — 
mindössze nyolcvan választott tag fog al
kotni. Ebben n kérdésben egyébként végle
gesen még a belügyminiszter sem foglalt 
állást.

Kedden válogatják ki 
a birkózó Európa-bajnokság 

magyar résztvevőit
Vasárnap este rendezte meg a Birkózó Szö

vetség Európa-bajnoki próba versenyét, amely 
azonban csak kedden fog befejezést nyerni, 
mert a Magyar—Ambrus és a Keresztes—Kiin
ger mérkőzés elmaradt. A vasárnapi veraeny 
eredményei a következők:

Légsuly: Magyar (MTK) pontozással győz 
Zombory (MAC) ellen. Pehelysúly: Kárpáti 
(UTE) pontozással győz Benkő (Nyíregyháza) 
ellen. Könnyüsuly: Keresztes (MAC) pontozás
sal győz Matúra (MTE) ellen. Kisközépsuly: 
Papp (MAC) győz pontozással Pálffy (Kapos
vár) ellen. Nagyközépsuly: Ferenczy (MÁV) 
győz Nagy (MAC) ellen. Nehézsúly: Badó (FTC) 
győz Szclki (Vasas) ellen.

Molnár Ferenc kibékült a 
Vígszínházzal és jövő évi darabja 

valószínűen itt kerül színre

— Esztergályos János pécsi beszámolója. 
Esztergályos János, Pécs város szociáldemo
krata képviselője ma délelőtt tartotta beszámo
lóját. Kíséretében megjelent Györki Imre dr^ 
Debrecen országgyűlési képviselője is. A beszá
molót óriási közönség hallgatta végig. Eszter
gályos János részletesen ismertette a második 
nemzetgyűlés munkáját és megállapította, hogy 
a dolgozók érdekében ez a parlament semmit 
sem alkotott. Majd az uj képviselőház felada
tairól szólott: követelte a sajtószabadság és az 
esküdtszék visszaállítását. Hangsúlyozta, hogy 
a szociáldemokraták minden eszközzel küzdeni 
fognak a háborús uszitók ellen. A trianoni ha
tárok lerombolását csak békés utón fogadhatja 
el.

__ A kormányáé a bcrcttyóujfalusi hősök 
emlékszobrdnak leleplezésén. Berettyóúj
faluról jelentik: Berettyóújfaluban vasárnap 
délelőtt leplezték le ünnepélyes keretek közt 
a világháborúban elhunyt berettyóujfalusi 
származású hősök emlékszobrót. Az ünnepé
lyes szoborleleplezésen megjelent Horthy 
Miklós kormányzó is, akit Csonka-Bihar 
vármegye alispánja, dr. Fráter László és a 
csonka-biharvármegyei törvényhatóság ne
vében gróf Bethlen Pál üdvözölt. A szobor
leleplezési ünnepséget bankett követte.

— Bethlen miniszterelnök vasárnap vadá
szott. Bethlen István gróf miniszterelnök, 
aki az elmúlt héten beható tanácskozásokat 
folytatott a kormány egyes tagjaival az ak
tuális kormányzati kérdésekről, vasárnap 
reggel titkára, Fogler Béla miniszteri osz
tálytanácsos kíséretében egy napra elutazott 
a fővárosból. A miniszterelnök a vasárnapot 
a kiskőrösi erdőkben vadászattal töltötte. 
Esle a miniszterelnök autón már vissza is 
tért a fővárosba.

— Irredenta-Ünnep az Auguszta-telepen. 
Impozáns irredenta ünnepséget rendezlek 
ina délelőtt az Auguszta-telep nagyrészt 
menekültekből álló lakói. A telep közepén 
trianoni gyászemlékmüvet állítottak fel, 
amely elölt Budaváry László mondott ün
nepi beszédet, amelyben hangsúlyozta, hogy 
a meneküllek súlyos helyzetében csupán n 
Rothcrmcrr-nkció az egyetlen reménysugár. 
Ezután Bakó László, a Nemzeti Szinház 
tagja szavalt irredenta költeményeket.

- A Munkásbiztositó Pénztár orvosainak 
gyűlése. A betegbiztosító pénztárak orvosai va
sárnap délelőtt az Orvosszövetség helyiségé
ben gyűlést tartottak. Barla-Szabó József or- 
szággviilési képviselő elnöki megnyitója után 
ii gyűlés annak a kívánságának adott kifeje
zést. hogy nz u| orvosi kinevezéseknél a szer 
zett jogokat respektálják. Béliért Elemér fő
orvos a nyugilljkérdést ismertette. A pénztári 
orvosok kérik, hogy az elbocsátott és elöre
gedett orvosok végkielégítésben részesüljenek. 
A gyűlés végül üdvözlő felirattal fordult a 
népjóléti miniszterhez.

— A Chevra Kadlsa ilelnökének ünneplése. 
Kramer Miksát, a Chevra Kndisa alelnökit 
75. születésnapja nikotin óból meleg ünneplés
ben részesítette a Chevra Kndlsa székházábnn 
összejött diszközgs ülés, amelyen a felekezeti 
élet színe-java vett részt. A jubilánst számosán 
üdvözölték. Kramer Miksa íncghalollnn mon
dott köszönetét az üdvözlésért. A Jubileum al
kalmából n szenlegvlet Kayserling Jolánnal 
megfestette Kramer Miksa portréját.

Roboz Imre, a Vígszínház igazgatója az 
elmúlt héten Berlinbe utazott — Molnár 
Ferenchez.

Molnár Ferenc és a Vígszínház 
közelmúltban fejeződtek 
amelyek Molnár Ferenc 
pihentetett darabjainak 
folytak. Molnár Ferenc 
gébben személyi okokból sem tartotta 
vánatosnok darabját a Vígszínházban elő
adatni. Roboz Imre azonban a napokban 
arról értesült, hogy Molnár Ferenc olyan 
darabot ir, amelyben kitűnő szerep kínál
kozik Gombaszögi Frida és Gaál Franciska 
számára. Félretéve tehát minden ellensé
geskedést, közeledni próbált Molnár Fe
renchez.

Amint teljesen beavatott helyről értesü
lünk,

be azok 
régebbi, 
előadási 
különben

között a 
a perek, 
de most 
jogaiért 
már ré- 

ki-

ez a közeledés eredménnyel is járt.
Molnár Ferenc a berlini Adlonban kétszer 
találkozott Roboz Imrével, ahol a kölcsö
nös és végleges kibékülés eshetőségeiről be
széllek.

Jelenthetjük, hogy

a Vígszínház és Molnár Ferenc között 
a béke helyreállt

és Moboz ha még nem is darabbal, de an
nak Ígéretével tért haza Budapestre, hogy

Molnár Ferenc jövőévi darabját a Víg
színház hozhatja színre.

Ez a hir természetesen óriási feltűnést kel
tett ott, ahol ennek az elkeseredett ellen
ségeskedésnek sokkal több fontosságot tu
lajdonítottak.

Forgács Anna szülei eddig sem 
voltak Erdélyi Béla mellett

Fogva tartása óta tudni setn akartak vejükről
Erdélyi Béla ügyének legutóbbi tárgyalásán 

általános feltűnést keltett, hogy Enyedy Róbert 
dr. vizsgálóbírónál megjelent Nagy Artúr dr. 
ügyvéd ée bejelentette, hogy a tragikus sorsú 
Forgács Anna szüleinek: Feuer Gézának és fe
leségének megbízásából, mint a sértettek kép
viselője kiván jelen lenni a kihallgatásoknál.

Alkalmunk volt beszélni Feuer Géza ügyvéd
jével: Nagy Artúrral, aki a következőkben in
dokolta Forgács Anna szüleinek álláspontját.

— Elsősorban meg kell cáfolnom azt a téves 
hiedelmet, — mondotta — hogy Forgács Anna 
szülei eddig Erdélyi Béla mellett foglaltak ál
lást és csak most változtatták meg álláspontju
kat. ők eddig egyáltalán nem védték, de nem 
is vádolták nejüket. Amig Erdélyit nem gyanú-

sitották a gyilkossággal, addig Fcucrék válto
zatlanul jó viszonyban maradtak vele, mikor 
azonban nyilvánosságra került a vád, amikor 
megtudták, hogy Erdélyit leányuk meggyilkolá
sával gyanúsítják, természetesen

megszakadt köztük minden összeköttetés 
és tudni sem akartak többé Erdélyiről.

Ez tehát megcáfolja azt az alaptalanul elter
jedt hírt, hogy Feuer Géza meg akarta láto
gatni vejét. Mióta Erdélyi fogságban van, azóta 
Forgács Anna szülei nem találkoztak vele és 
szombati kihallgatásuk is éppen a mély gyász
ban levő anya kérésére gondoskodott a vizs
gálóbíró arról, hogy ne találkozhassanak egy
mással.

— Az amerikai nagykövet a somlóhegyi szü
reti ünnepségen. Pápáról jelentik: Vasárnap 
előkelő vendége volt a somlóhegyi szüreti mu
latságnak; Buttler Wright, a budapesti amerikai 
nagykövet és neje megjelent a somlóhegyi szü
reten. Az amerikai nagykövet és neje nagy ér
deklődéssel szemlélte az érdekes somlóhegyi 
szüreti ünnepségeket, amelyen jellegzetes ma
gyar szüreti szokásokat, felvonulást, szőllőpré- 
selést és mulatságokat mutattak be.

— összerágta és lenyelte a poharat. Ifjú Sors 
Ferenc napszámos 22 éves feleségével együtt 
anyjának Auguszta-telepi lakásában lakott. A 
fiatalasszony anyjával állandóan hadilábon élt, 
nap-nap után veszekedtek, vasárnap este is 
hangos civakodás lármája verte fel a házat. A 
két asszony megint összeveszett. Sors Ferencné 
a veszekedés izgalmában felkapott az asztalról 
egy poharat, összerágta és lenyelte. A mentők 
súlyos állapotban a Rókusba szállították

— Ásóval fejbeverte és eltemette férjét 
egy bestiális asszony. Szombaton éjszaka 
Friedricb József 45 éves napszámos össze- 
szólakozott a feleségével az utcán. Veszeke
dés közben az asszony az Aréna- és Thö- 
köly-ut sor kán Jf. nála levő ásóval fejbeverte 
a férjét, azután becipelte a lóversenytérre, 
ahol egy nagy halom trágyába elásta. A sze
rencsétlen ember segélykióltására az éjsza
kai járókelők mentették ki szorongatott 
helyzetéből Friedrichet, akit a mentők Sú

lyos sérülésével a Kun-utcai kórházba szál
lítottak, az asszony ellen a rendőrség megin
dította az eljárást

— Akiket elnyelt a város. A főkapitányságon 
ma nyolc eltűnésről érkezett bejelentés. Het
vennyolcéves matróna és tlzenkétéves gyermek 
szerepel az eltűntek listáján, amelyen feltűnően 
sok fiatal gyermek áll Az eltűntek névsorai 
özv. Schöffer Józsefné 76 éves, Bodokos Fe
rencné 23 éves háztartásbeli nők, özv. Enghtert 
Károlyné 39 éves tisztviselőnő, Szűcs Jolán 14 
éves, Perényi Piroska 15 éves, Csermecky Jó
zsef 12 éves. Altmann László 15 éves tanulók és 
Podhorszky Gábor 21 éves kereskedősegéd.
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— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap nz időjárásról a következő prognó
zist adta ki: Az időjárásban lényeges válto
zás nem várható.

— Risztics Lázár rendörtandcsos jubi
leuma. A főkapitányság öngyilkossági és 
eltűnési ügyekkel foglalkozó csoportjának 
vezetője, dr. Risztics Lázár rendőrtanácsos 
ma töltötte be huszonötödik szolgálati évét. 
A negyedszázados jubileum alkalmával a 
társadalom széles rétegei üdvözlik Risztics 
tanácsost, aki példás emberszerelette] és 
meleg odnndássnl szivén viseli az eléje ke
rülő rengeteg szerencsétlen ember sorsát. 
Esztendők óta folytatja áldásos munkáját 
az élet hajótöröttjei érdekében és száz
számra adta vissza az életnek a magukkal 
meghasonlott embereket. A huszonöteszten
dős jubileum alkalmával, ha minden ember, 
akinek sorsán segített, csak egy szál virág
gal róná le hálóját, virágerdő varázslódon 
n Bála-utcai komor hivatal szobájába.

— Nagy tűz Debrecen határában. Ebes
falván, Debrecen város határában a Richter 
Gedeon vegyészeti gyár területén vasárnap 
délelőtt nagy tűz pusztított, amelynek oltá
sára az egész debreceni tűzoltóság kivonult. 
Megfeszített mi • ka után sikerült a tüzet 
annyira lokalizálni, hogy n vegyészeti gyér- 
b; n n tűz nagyobb kárt nem okozott. A tűz
nek nagymennyiségű gnbona és néhány gaz
dasági épület esett áldozatul.

— A terézvárosi bocsa. Vasárnap zajlott le n 
szokásos keretek között n terézvárosi hucsu, 
amely nlknlomhól a terézvárosi templomban 
reggel 9 órakor ünnepi misét tartottak, amelyet 
dr. Szabók Imre lelkéss celebrált.

— Vllrlolos szerelmi dráma a Pozsonyi- 
uton. Vasárnap hajnalban a Pozsonyi-ut 
4/d. számú házban fcvö lakásán felkereste 
Seres Bálint cipészsegédet egy nőismeröse, 
Dobroczky Cecília kalapkészitönö. A lány 
féltékenységi jelenetet rendezett, mire szó
váltás keletkezett köztük. Seres kijelentette 
Dobroczky Cecíliának, akivel régóta isme
retségben áll, hogy nem veszi feleségül. A 
lány erre dühében felkapott az asztalról 
egy vitriolos üveget és tartalmát a férfi ar
cába öntötte. Serest súlyos állapotban vit
ték a Rókus-kórházba. merénylőjét pedig 
őrizetbe vette a rendőrség.

— Az erzsébetvárosi aj zsldótemploiu 
alapkőletételt ünnepélye. Vasárnap délben fé
nyes ünnepség folyt le a VII. kerületi Belhlen- 
léri lemplomkörzel dísztermében: a Bethlen- 
téren építendő uj zsidótemplom alapkövét rak
ták le ünnepélyes szertartások között. A dísz
közgyűlést, — amelyen nagyszámú előkelő kö
zönség vett részt, — Soltész József körzeti el
nök nyitotta meg Dr Schmarz Benjámin kör
zeti rabbi és Kovács Hermann, a ...........
Icmplomegyesiilet elnökének üdvözlő 
után dr. Léderer Sándor, a Pesti Izr. 
elnöke mondott beszédet. A díszes 
a Hymnusz elének lésével ért véget.

— A szociáldemokrata párt zuglói gyűlése. A 
szociáldemokrata párt zuglói csoportja vasár
nap délelőtt a Hujcsár-uti Nyitral-vendéglőben 
gyűlést tartott, amelyen Vanczák János és Hor
váth Pál, valamint Kabók Lajos beszéltek az 
aktuális kérdésekről

— Bajtársi találkozó. A volt m. kin 313. hon
véd gy. ezred tisztikara ezévl bajtársi összejö
vetelét november hó 5-én esti 8 órakor tartja n 
VVestcnd-kávéház kiiiönhclyiségébcn. Felkérjük 
a volt bajtársakat, hogy megjelenésükről Lauer 
Ödönt értesítsék, Újpesti rakpart 3.
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Mi igaz abból a hazaárulást vád
ból, melyet Zilahy Irén, a Városi 
Szinház tagja ellen kolportálnak ?

magyar* Színház

Az egyik délutáni lap kritikáiéban nyíltan Zilahy 
íréin.ck, a Városi Színház fiatal, lehetséges és Aradról 
felkerült szubrettjének szegezi a vádat, amelyet szín
házi körökben n.ár régóta suttognak: ..Addig le sem 
írjuk a nevét amíg román relációit nem tisztázza. ‘ Ez 
a vád rendkívül súlyosan hangzik, hiszen épnen a fő
város éltéről zése nlatt működő szinház egyik előkelő 
tagját érte. Éppen ezért a „Mesék nz Írógépről" egyik 
előadása közben öltözőjében felkerestük a szubreltet, 
aki a riporteri ceruza aki rncndta vallomását.
— Tessék tehát vnllanii
— Aljas, szemenszedctl rágalom az egész vád 

•— mondja kétségbeesetten, majdnem sirósan 
az operett jókedvű, táncoslábu Róth kisasszo
nya. — Onnan származik az egész, hogy egy 
Kolozsváry Andor nevű festői áttették a román 
határról, ö ezt az ügyet, mig az ellenkezőjéről 
meg nem győződön, érthetetlenül nekem tu
lajdonította. De később rájött uz igazi okra és 
nekem tanukkal aláíratott hosszú és részletes 
bocsánatkérö, levelet irt. Tessék a levéli

— Mi igaz abból a pletykából, hogy olyan 
újságírókat iitasittalotl ki Romániából, akik 
nem lelkesedtek túlságosan színésznői műkö
déséért?

— Erre csak azt mondom: ostobaság! Egy
részt minden kritikus meg volt velem elégedve, 
másrészt, ha szabad talán pontokba sorolnom 
azokat a jótelteket, amikkel étidig sohasem 
szoktam dicsekedni, de amit most kénytelen 
vagyok előadni.

1. Fekete Mihály Arad—Temesvár—nagy
váradi színigazgatónak Lepadalu román mi
niszter több izb^n vonta meg színigazgatói 
koncesszióját. Úgy volt több Ízben, hogy Ara
don és Temesváron nem lesz többé magyar 
szinház.

Négy Írben az ón közbenjárásomra sike
rűit visszaszerezni

Fekete Mihály színigazgatói koncesszióját.
2. A román szinház! cenzúra eleve nem en

gedélyezett olyan darabokat, amelyekben ma
gyar kosztümök szerepelnek.

Tiz magyar operettet mentettem meg a 
betiltástól.

Ezek közé tartozik a Nótás kapitány is.
3. A magyar színtársulat túlságosan magas 

adóját 36 százalékról 16 százalékra szállították 
le, amit talán szintén nekem köszönhetnek.

4. Ha magyar színész vagy színésznő és tár
sulat nem kapott beutazási engedélyt, csak 
hozzám fordultak. Sok előkelő pesti színész áfi 
színésznőt tudnék tanuul hívni, hogy inennyi 
jót tettem velük és mennyit szolgáltam ezzel 
a magyar színházi kultúrának.

5. Nemhogy klutasittattam, hanem tartózko-

dósi engedélyt szereztem igen sok magyarnak, 
nemcsak színésznek, hanem előkelőbb állásti 
uraknak is

6. Dr. Zima Tibor, a romániai magyar párt 
elnöke terjedelmes levélben informálta műkö
désemről dr. Liber Endre 
urat, aki más információk 
dőlt arról, hogy romániai 
sem

SZÍNHÁZI NAPLŐ

fővárosi tanácsnok 
utján is meggyőző
színésznői működé-

— makulátlan.
7. Hogy három mai 

Romániában — ez 
járásának érdeme.

— Ezek után azt hiszem elhallgatnak azok, 
akiknek annyira fáj, hogy egy fiatal magyar 
leány végre eíértfc álmainak netovábbját: a fő
városi színpadot és a sikert.

A magyar közvélemény ezennel fölmenti 
Zilahy Irén kisasszonyt.- (s. z.)

Fodor László „Templom egere" cimü darab
jából hétfőre tűzte ki az első próbát a Víg
színház. A rendkívül bájos, finom vígjátéknak’ 
öt férfi és egy női szereplője van. A női sze
repet

é« egy női szereplője van. A női sze-

igyar lapot olvashatnak 
is csekélységem közben-

Gaal Franciska
aki az alábbiakban rendkívül érdeke-játssza, s*' __

seu nyilatkozik a Fodor-darabról.

New-mM ős
BE@MSM8V a siker

a
Fővárosi mmtszinház

Egy newyorhi milliárdos 
tizenhatéves leánya megszökött otthonról 

és „revümacska“ lett
A newyorhi társadalmi körük szenzációját az eredeti hősnő 

főszereplésével filmre vitték

l
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A legcsodásabb, a 
legnagyszerűbb 

produkció a

THEATRO
DE- HCCOU

A budapesti lapot is beszámoltak arról a 
nagyszabású botrányról, amely sokáig tartotta 
Izgalomban Amerika felsőbb ezrének társadal
mát. Harry Harvey-nek, az ismert amerikai mil
liárdosnak Lilian nevű tizenhatéves, gyönyörű 
szép leánya romantikus kalandvágyból ott
hagyta szüleinek palotáját és álnéven a llallcr- 
revü görl-jei közé vétette fel magát.

A revügörlöket Amerikában is ,„revüjnaot- 
Icáknak" hívják, mint ahogy valaha a bálett 
hölgyeit ballettpalkánynak nevezte a pesti argjt. 
Félévig volt a Haller-rcvü tagja

Lillan Harvey, 
akit azután Hollywoodba vittek és titkának le-

leplezése után elkészítették vele a „Revü- 
tnacska" cimü pompás fllmattrakciót. Ebben a 
csodaszép filmben, amelyben a fél Haller-revü 
is le van fotografálva, a leány regényes szökési 
történetét is eredeti hűséggel örökítették meg.

Budapesten kizárólag az Ufa filmszínházban 
kerül színre ez a film, amelynek keretében

Mlsley Anna,
az Operaház szvlítáacosijöje a balettkar élést-és 

Kompóthy Gyula, * .
a legújabb „Gyűlölöm magát" cimü Eisemann- 
slágerrel fog fellépni. Ez a sláger jobb, mint a 
híres Szeret-e még?l...

teljesítménye

Minden este, továbbá csü
törtök, szombat és vasárnap 

délután is Játszanak.

Tíncpaiota
(VI.. Révay-u. 18.) Telefon: 130-88-

órakor

Tingli- Tangli
E hó 20-án mutatja be a Radius-szinház a 

Sascha-filmgyár nagy filmjét, a „Tingli- 
Tangli"-t. E film főszerepeit Dolly Daivis, a bá
jos angol színésznő és Igo Sym, a legszebb bécsi 
férfi Játsza- A Tingli-Tangli-fllmben látott nagy 
színházi és kabaréjelenetek a Radius-szinház 
bán meg fognak elevenedni. Nagy látványos 
revü lesz a filmből, melyet Bródy István, a Ma
gyar Szinház főrendezője rendezett és nem ki
sebb ember lép fel benne, mint Johnny Gratlon 
a Budapesten is ismert Chocolat kiddies első 
tánckomikusa, aki csak a múlt héten aratott 
frenetikus sikert egy beugrás alkalmával a Ma-

a Rádiusban
gyár Színházban. Mellette Flory Florence, a ma
gvar szinésztermelésnek még titkos, de a beava
tottak által már erősen favorizált lippje és a 24 
szebbnél-szebb Radius Girl biztosítják a revü 
sikerét. Pompás díszletek, ragyogó kosztümök 
készültek a szinház műtermeiben. Uj táncok 
és Ábrahám Pál uj nótái fogják a revüt szí
nessé tenni. A műsor második képe Harry 
1 ledtkének és a magyar származású Eszterházy 
Ágnesnek nagy filmje, a „Kártyás Asszonyok". 
Érdekfeszitő módon mutatja be a film egy kár
tyás asszonynak regényét a montecarlói Hotel 
Paris milieujében.

Budapest szenzációja

a Vígszínházban

A legnagyobb magyar siker

HOTEL IMPERIAL

A „Templom egere" egy egészen szürke kis 
pesti egér, aki ki van éhezve szegény, pedig 
otthon egy szürke udvari lakásban várja az 
egérmama, akit szintén neki kell eltartania. 
A kis egér elindul, hogy meghódítsa a Pénzt, 
ami kedvességével, okosságával, bájosságával 
sikerül is. Fodor László darabjában nincsenek 
trükkök, hatásvadászafok, semmi más, csak 
az életből ellesett igazi alakok, akik körül olyan 
tisztán folydogál a mese, mint a hegyi patak 
vize. A szerep kitűnő, csak nagyon nehéz és 
furcsa. A „Templom egere" az első jelenettől 
azutolsóig a színpadon van, de szerencsére 
nem egyedül, hanem olyan színészekkel, mint 
Somlay, Rajnay, Góth és Gárdonyi.

Vasárnap délben Pestre érkezett Piddock vi- 
lághiru angol táncos a

12 Tiller girllel 
akik a Mercenary Mary cimü operettben, a Ki
rály Színházban fognak fellépni. A Király Szin- 
hnz hallatlan nagy készülődéssel igyekszik a 
Mercenary Mary sikerét biztosítani, mert tizen
két angol girl mellett harminchat magyar tán
cosnőt, kétszázhetven ruhát és egv sereg pom- 
pás slágert nyújt a kitűnő szüzséjü vígjáték
szerű operett szervirozásóban. Az operettbe 
most illesztették a két legnagyobb Padilla-slú- 
gert, a Ca c’est Paris és Mon Paris t, amelye
ket felváltva

Péchy Erzsi és Vaály Ilona 
fognak énekelni. Az operett táncos szerepeit 
Orosz Vilma és Bársony Rózsi látják el, férfi 
főszereplői Rátkay Márton, Solti Gvörgv és La- 
tabár. Itt fog bemutatkozni a szinház két fiatal 
táncos színésze, Váradi Pál és Majos István.

Az Andrássy úti Szinház műsorában nagy ne
vek dominálnak. Molnár Ferenc, Lakatos 
László darabjaiban Pécsi Blanka. Makog Mar
git. Tóth Bős ke, Csortos Gyula vitték sikerre a 
műsort Nagy kár azonban, hogy Csortos Gyula 
n'óg a harmadik előadáson sem tudta eléggé a 
szerepét. Vadnay és Rékeffy tréfákban, Vidor 
Ferike, Radó Sándor, Vaszary Piroska, Fekete 
Pál exrelláltak, mig a műsornak határozott 
szenzációi

Medgyasszay Vilma 
finom sanzonjai voltak. Barabás Lóránt dra
maturg és Faragó Ödön főrendező Jól értik a 
mesterségüket.

Róbert Jenő, a berlini színházi tröszt magyar 
származású igazgatója szerdán Pestre érkezik 

darab vásárlási
célzattal. Ma Bécsben nézte meg az Abiés Irish' 
Rosé-t, mig Pesten a Broadway-re és a Levélre 
kiváncsi.

A hét végén nj színházzal gazdagodik Buda
pest. Az uj színház neve

Uj Szinház 
amely hirdetett attrakcióján felül egy nagy 
meglepetéssel fog szolgálni. Ez a meglepetés 

ifjú Toronyi Gyula
szereplése lesz, akit már most mint Kömyey 
utódját emlegetnek A 24 éves fiatalembernek, aki 
tüneményes énektehetség és az Uj Színházban 
fog debütálni, zsebében van már Schalk Igaz
gató jövő évre szóló bécsi operaházi szerződése. 

A Royal Orfeum novemberi attrakciója a vi
lághírű ...................................................................
replése

Singer's Mldgets revűtársulatának sze
lese. Ennek a társulatnak

valamennyi tagja törpe
furcsa kis művészek egy teljes revűmfl- 

Játszanak végig, amely oly színes éa váltó- 
l, hogy akrobata számoktól kezdve a tán-

Ezek a
8Ort J" -- , e
zatos, hon akrobata számoktól kezdve « tán
cokon kérésztől a szeriőz dalokig minden sze
repel a műsorukon, amely egy pompás kiállí
tású fényes rcvílhen kívánatos.

IGY FOG EGE/Z DAPE/T

csütörtöktől NEYETNI. A PALACEBAN

meséli az Írógépről
minden este városi Színház. Logfobti szoraKozes. Levoicsööö neiydrak. Leadrdgdöö hely 6 pengd.
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SPORT
A Ferencváros pompás sikerét hozta 
a két régi rivális hatalmas küzdelme

Vtpest Szegeden hagyott egy pontot Kispest vereségei szen
vedett Miskolcon - A Sabaria a Bocskayval osztozott a bajnoki 
pontokon — A III. kerület legyőzte a Vasasokat, a Budai 33-asok 

a Nemzetit
Ferencváros, vagy Hungáriái.. . Ezen a 

problémán lépelödölt egész héten keresztül 
a magyar futballtársadalom. A kél ver
senytárs találkozása több, mint két évtizede, 
hogy megmozgatja a futballrajongókat.

A nagy mécs favorit ja természetesen a 
Ferencváros volt. De talán sohasem kisérte 
olyan nagy bizalom a Hungáriát a küzdő
térre, mint vasárnap. Talán Hirzer és Kon
tód neveinek varázsa, talán a legendás |>rú- 
gai eldöntetlen, talán Orth csodás másod
virágzása . . . nem tudni. Bizonyos az, hogy 
amikor a Ferencváros vezető-góljának nyo
móm felhangzott a zöld-fehér hívők orkán
szerű diadalujjongása, még senki sem tekin
tette n mérkőzés sorsát eldöntöttnek. Ami
kor pedig n kék fehérek kiegyenlítettek, 
már már aggodalom költözött a ferencvárosi 
hívek leikébe, amely csak akkor ült el, ami
bor a félidő a Ferencváros javára 2 : 1-re 
végződött.

A Ferencváros végeredményben 3:2 
arányban győzött és ezzel elkezdődik 
na 1927—28. évi proílfutbaiihnjiiokság 
második periódusa, amely nehéz perce

ket fog okozni a Hungária híveinek.
Nam maradlak el vasárnap a szokásos 

meglepetések sem. amelyek nz Újpest- 
Bástya szegedi mérkőzésének 1 : 1, továbbá 
a Sabárla— Bocskay debreceni találkozásá
nak 2 : 2 arányú döntetlen eredményeiben 
kulminállak.

Reálisan győzött a III. kor. FC 3 : 1-re a 
Vasasok fölöli, mig n Budai 33-asokat né
mileg Fortuna istenasszony is hozzásegítette 
a Nemzetlek felett aratott 1 : 0 arányú győ
zelemhez.

A vasárnapi érdckfeszltő baj-noki napról 
»z alábbiakban számolunk be:

Frrcncváros—Hungária 3:2 (1:1).

Huszonnyolcezer néző helyezkedett el n Hun
gária utl pálya tribünjein, amikor Boronkay 
Gábor bíró sípjelére a következőképpen állt fel 
a két csapat a magyar futhallderblre:

Ferencváros: Amsei — Tnkócs I„ Hungler — 
Fuhrmnnn, Bukovl, Obitz — Rázsó, Takács II., 
Turay, Szedlacsck. Kohol.

Ilungária: Fehér — Maudl, Kocsis — Rebró, 
Klébcr, Schnelder — Opata, Konrád, Orth, 
Skvarek, Hirzer.

Elöljáróban leszögezzük, hogy a Hungária a 
mérkőzést nem tudta kétessé tenni. Talán csak 
akkor csillanhatott fel a reménysugár néhány 
percre u Hungária táborában, amikor a mérkő
zés az első félidőben l:l-re állt. A ferencvárosi 
tizenegy valóban nagyvonalú játékkal tette me
gát érdemessé az értékes győzelemre. A véde
lem labdabiztonsága, a csatársor nagyszerű 
pnsszjútéka, de különösen a két szélsőcsatár, 
Kohut és Rázsó gólrntörő, akciódus játéka, 
mind olyan körülmények, amelyek még azt is 
feledtetni tudták, hogy Bukovi formáján alul 
szerepelt.

Mindezeket az erényeket nélkülöztük a Hun
gáriánál. Konrád lassúsága folytán a csntárak- 
ciók rendszerint elkéstek. A helyzetet még 
ijesztőbbé tette az a körülmény, hogy Orth sem 
váltotta he a hozzáfűzött reményeket. Ezzel 
szemben tény nz, hogy a HungAria-védelcm 
nngyjóből megfelelt.

Ax első perc már kornert eredményez a Ferencváros
nak. A sikertelen sarokrúgás után Kohut bombáját csak 
a kapufa tartja fel Pomnás összláték után

az b. pereben esik a ferencvárosiak vezető gólja 
Takács védhetetlen fejeséből

Hvngárln-főlény következik ezután, amelynek során 
Skvarek éles lövése eredni nytelen. A 27. percben a 
Hungária csafárlánca keresztültöri a védelmet és

Skvarek átadását Hirzer góllá értékesíti.
1:11 A támadások ezután átterclődn-k n kékfehérek 
térfelére. A heves ferencvárosi támadások nemsokára 
gyümölcsöt érlelnek: a 32. percben

ftársó és Takács össxjrttékábél Szedlacsck remek te 
Jesael Ismét vezetéshez juttatja a Ferencvárost.

A Ferencváros kél eredménytelen kömére után Amsei 
Konrád hatalmas lövését kénytelen védeni. Turay meg
rágja Rebrót, akit kivisznek a pAlváról. Hirzer ered
ménytelen kornere a félidő utolsó akciója.

Félidő 2:1a Ferencváros javára.
A második félidőt a Hungária támadó-ak'-iói .......... 

meg. Az első percben Amsei csak rávctéssel tudja vé
deni Konrád lövését A 3. percben

Takács áttöri a védelmei és a bal felső sarokba irá 
nyitott labdája védlietetlenül ér hálót (3 : 1).

Fehér bravúros védése arat ezután hatalmas tapsot. 
Sorozatos Hungárfa-támadások következnek ezután A 
20. percben Orth és Hundér összeütköznek és Hungler 
a csatatéren fekve marad, nemsokára azo'iban már is
mét a küzdelemben van. A 33. percben

Orth Opatőhoa passzol, utóbbi lefut és vádheletten 
lövéssel megszerzi a Hungária második gólját.

Még Rázsónsk akad ezután egy pompás helyzete, de 
Fehér a helyén van. Ax utolsó percben még felcsillan 
■ Hungária offenzív szelleme, de eredményt már nem 
tud elérni.

vcndéncgyütle, nunóűirom fóljínak 
volt a szerxöje. míg ai Attila góljain fjÍMZ 
(2), Poaolny, Hajós í, Muhorny osztoitak.

III. kW. FC—Vasas S:1 (1>OJ*
A két csapat kőiül a. III. kerülelik jSlstot- 

lak jobb futballt és igy az óbudai együttes 
győzelme halérozottan megéi-demdt yoll. Az 
igazsóg érdekében azonban meg kell állapíta
nunk azt. bogy a. .1,9 félidőben a Vasas-csa- 
pat játszoll élénkebben. Ennek eredménye 
volt a Burger állal tizenegyesből eléri gól. Vi
szont a III. kerületiek ezzel szemben nem tud
tak egy bünlclö-rugást értékesíteni Senkey hi
bájából A II. félidőben fölénybe kwü't III. 
kerületiek Kenyér (2) és Kenyeres (1) góljai
val szerezték meg a győzelmei.

Budai „33“—Nemzett 1:0 (1:0).
Gyenge nívójú mérkőzés, amelyet u budai 

csapat megérdemelten nyert meg a tartalékos 
Szélivé! szemben. Mind a két csapatnak 
fel kell javulnia, hogy elkerülje a kiesest. A 
33-asok voltak többel frontban, s esélyesebb 
csatárokkal nagyobbarányu győzelmet is arat
hatlak volna. A meccs egyet en gólját Se^os 
ser pompás egyéni játékát követően Schmidt 
lőtte a 10. percben. A 33-asoknál *
Zsdk, Eichbaum. r.öu>ll é»
a Nemzetiben Volenlit, Szcndrö és CiHénMl.
A Hungária góloránnyal az utolsóelőtti helyet 

foglalja el a bajnoki táblázaton.

meglepető; 
ak n Bocs

Ez a r.. 
már csak « 
Az első priflliga bajnoki 
alábbi képet mutatja:

nyitják

MOSJOUKINE
még három napig marad a fővárosban
ós szerződésénél fogva kizárólag a LYON L E A film keretében léphet fel.
OMNI 4 fél 6, fél 8 és háromnegyed 10 C A PITOIj 5, negyed 8 és negyed 10

Újpest—Bástya 1:1 (1:0).
Szeged, október 16.

Hétfői Napló tudósítóidnak telefonjelen- 
A Bástya bravúros teljesítményt vég- 
Az első félidő végén Újpest fölénye a

(A 
tése.) 
rett. ... ..................- - - -. -
Dán pompás góljában jutott kifejezésre. Szü
net után a Bástya erősen heléfekszik és bár 
csatárainak súlyos feladatlel kellett mindun
talan megküzdeniük, sikerült a mérkőzést dön
tetlenné tenni. Weiglhoffer szabadrúgását BA- 
csny fogj*, de kiejti A résen álló Hősi hirte
len’ rástartol a labdára és megszerzi * szege
diek kiegyenlítő gólját.

Sabaria-Bocskay 2:2 (1:0).
Debrecen, október 16.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) Az első profiliga két előkelő vidéki rep
rezentánsa hatalmas küzdelmet vivőit a baj
noki pontokért. A mérkőzés heves Snbaria-ro-

hámokkal indul és ennek eredménye már n 
12. percben mutatkozik. Stofflán a védőjátéko
sok között kitörve, vezetéshez juttatja csapa
tát. A gólra a debreceniek pompás támadá
sokkal válaszolnak és csak Weinhardt önfel
áldozó játéka tudja megakadályozni a Bocs
kay sikerét. Szilnél után előbb változatos já
ték, majd újabb Bocskav-támadások, amelye
ket Markos pompás góllal fejez be. A Sabariát 
Tárnok juttatja újabb vezetéshez, de végül 
Markosnak Ismét sikerül kiegyenlitenie.

Attila—Kispest 5:3 (1:2).
Miskolc, október 16.

(A Hétfőt Napló tudósítójának telcfonjclen- 
tése.) Ai Attila grandiózus ütközet után vívta 
ki újabb pompás győzelmét, amely a bajnoki 
táblázaton immár előkelő pozíciót juttatott az 
érdemei miskolci együttesnek, A győzelem ér
tékét növeli az a körülmény, hogy Kispest 
vendégcsapata félidőben már 2:1-re vezetett. A

♦

Mit ad az Uj Szinház?
Nőm ud „falrengelö szenzációkat", rendkívüli 

slágereket", tüneményes „attrakciókat e» 
"bomba-produkciókat". Az Vj SlInMz cmptn 
jóhiszemű munkát, becsületes művészi szándékot 
állít arcvonalba, hogy az, amit ad, szép, jó, ked- 
vés, mulatságos és gusztusos legyen. De ezt hit
tel és vállvetve adja.

Mit ad az U] Színház 1
Első műsorban Péchy Erzsi vendégjátékát egy 

oíTcnbnchi vidámságu és könnyedségü kétfelvo- 
núsos kis operettben. Cime: Frlne, vagy A szép
ség diadala. Irta: Ernőd Tamás és Nádor Mi
hály.

u-’---'-l sorrendje vasárnap este az

12 pont (19-4)
9 pont (16—5)
5 pont (8—5)
5 pont (10—9)
5 pont (8—11)
4 pont (7—8)
1 pont (10—12)
I pont (3—7)

3 pont (12—16)
3 pont (12—18)
3 pont (7—11)
3 pont (6—12)

alá gyűrte Somogy

képet mutatja:
1. Fcrencváics
2. Sabária
3. Újpest
4. III. kér. FC.
5. Bástya
6. Nemzeti
7. Atilla
8. Budai , 33"
e. Kispest

10. Vasas
11. Hungária
12. Boeska.

Pesterzsébet maga 
csapatát

Fz a második profiliga vasárnapi bajnoki küzdelmének az esernénjo.P A vasárnapi egyéb eredményeket 
alább közöljük: Pesterzsébet-Somogy 2:1. - nnX_
Kossuth 2 : 1. — Rákospalota—Ékszerész 7 .1, — Bak 
Erzsébetváros 3 : 2. — Turul—Terézváros 6:0. - So-

Mit ad az Uj Szinház 1
Kökény Ilona, Boross Géza és Szenes Ernő 

együttes felléptét két bohózatban és egy kis 
opera-paródiában. A két bohózat: Áll az óra, 
magvarra átdolgozta Bálint Lajos és Bálint 
Imre és A moszkvai hadjárat, irta Vadnay 
László. Az opera: Jeritza Mária, Saljapin, Tejko 
Khiva, Fleta és az operaházi teljes kórus fellép
tével, Bábel, nemzetközi operaelőadás Budapes
ten. Irta Harmath Imre és Nádor Mihály.

Mit ad az Uj Szinház f
Dajbukát Ilona és Bársony István páros ala

kítását Törők Rezső Testamentom cimü falusi 
komédiájában.

Mit ad az Uj Szinház f
Biró Lajos Enyém, tied, övé cimü vigjátékát, 

Karinthy Frigyes Az eskü cimü zenés szatíráját 
és Ernőd—Nádor: Trianon cimü szinházavató 
játékát.

Mit ad az Uj Szinház ?
Kihoz, néhány érdemes, értékes szinészegyéni- 

séget: Orsolya Erzsi, Gonda József, Toronyi L. 
Imre, Márkus, Szeghő Endre személyében; egy 
tij tenor bonvivant: ifj. Toronyi Gyulát; egy uj 
komikust: Déry Hugót; három uj naivát: Árpád 
Margitol, Karátson Pirit, Tóth Magdát; egy uj 
naturburs színészt: Bálint Györgyöt; négy tálén- 
lumos fiatal színésznőt: Eszterházy Ilonát, Gerő 
Erzsébetet, Harth Hát, Kálnay Ilonát.

Mit ad az Uj Szinház f
Ad ehhez n műsorhoz minden nézőnek egy 

igazán olcsó jegyet és egy kényelmes, párnázott, 
rugós bőrfotelt.

Városi 0. XII
A vidéki csapatok újabb győzelme a II. B) 

ligában
i •■2,"-Csí: 

Törekvés—II. kér. 3 : 0.
A MAC kikapott az NSC-töl 2 : 0-ra

Az amatőrbajnokságban egyébként a favoritok győztek, 
A BSE legyőzte a Világosságot 5 : 0-ra, a Testvériség a 
33 FC-t 3 ; 0 ra. az FTC a Husiparost 6 :1-re. Az MTK—» 
Törekvés-mérkőzés elmirádt.

Két hatalmas siker tölti be a Vígszínház műsorát. 
A levél

szenzációs sikerének hire már a főpróba után villám* 
gyorsan terjedt el városszerte. A bemutatón még in
kább kialakult az az egységes vélemény, hogy az előadás 
a Vígszínház egyik legtökéletesebb teljesítménye.

A levél,
Somerset Maugham szenzációs színmüve, kedden, csü
törtökön. szombaton, valamint a következő vasárnap és 
hétfőn szerepel a műsoron.

A bét többi estéjén: hétfőn, szerdán és pénteken
A zenélő óra

kerül színre, amely eddig már húsz zsúfolt házat von
zott. Fellépnek mindazok, akik a premléren diadalra 
vitték Harsányi Zsolt legújabb alkotását.

Üllöl-nt vasárnap d. u. 3 órakor

Ferenczuáros-Vasas
Előtte 1 órakor

Kemzeíi-Himstárla
I. liga mérkőzések

X Lovas (MTK) nyerte n kerékpáréi hegyibajnoksá
got .Vasárnap délelőtt bonyolították le a Budai Kcrék- 
púr-cgvlet rendezésében a kerékpáros hegyibajnokságot 
az Istcnhegyi-uton. A bajnoki címet, mint az előre
látható volt, Lovas (MTK) nyerte 10:29 mp.-es idővel. 
Vida (Turul), Wittner (Árpád) és Istenes (UTE) előtt.

X A klizíplskoláxok kerületi utlétikai viadalát ma 
egész naron keresztül folytatják a BBTE szénatéri 
sporttelepen.

1
i

BS

A házi jazz-band mellett
Bécs kedvelt zongorahumoristája

Magyar-utca 5. Telefon: J. 454—49.

Megtalálója az UFA-szinházban

jutalmat kap!

Tomboló siker
a

■i!* LÓSPORT

Telefon: József 421—68.

Royal Orfeumban
Előadások kezdete 8 órakor.

Lova régeié ti versenye-
I. 1. Pondercvo (2) Esch, 2. Charme (10) Blaskovica 

3. Maróc 13) Szűcs. F. m ; Babuska, Derengő. 1 és fél 
fejh. 111:16, 13, 22.

II 1. O. M. (1 és fél) Gutái, 2. Blondella (pari) 
Szüc-, ! Sári néni 11. (6) Balog. F. m.: Alperes. Fe
less. Fejh. 1 és háromnegyed h. 10:30, 13, 14.

III. 1 Parola (2 r) Esch 2. Siklós (14) Csuta, 3. Raj
na (3) Gutái. F. m.: Impos<blc, Tandi, Felperes, laka. 
Vadító, Celliota, Add Ide. 1 h ötnegyedh. 10:14,12. 21 14.

IV. 1. Poéta (2 r) Esch, 2. Miette (2 és fél) Schejbál, 
3 llépce (5) Takács. F. m. Sólyom, Pirouette. Feneegye, 
Zsófi, Dcbizony, 1 és fél h , fejh. 10:19. 12, 12, 16.

V. 1. Raló (3) Schejbál, 2. Chartcslon (18) Blaskovica, 
3. Anna (12) Szűcs. F. m Horare, Fickó, F.aton Rock, 
Sára, Pasiin, Harakiri, Kccpsnke, Magdolna, Salvia, 
Péter Pan. Nyit l és fél h. 10:13, 20, 126. 91.

VI 1 Kacagó (6) Szűcs, 2. Krlnolin (2 és fél) Hot- 
bnuer, 3. Várlak (10) Esch Gy. F. m.: Pngát, Flamlnla, 
Sauvignon, Tatrang, Eszmény, Dorla. 1 és fél h., fél b. 
10.116, 41, 20, 42.____________________________

A Mcrkewtésérl é« kiadásért felelt
Ur El.EK HUGÓ
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