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Letartóztatták Károly román herceg 
legbensábh hiúét, Teodorescu tábor ősiét

Jorga Miklós és más noiitikusok letartóztatását váriák

Forrong égisz Románia
Bukarest, október 30.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Ma- 
noilescu letartóztatása óta egyre fokozó
dik az izgalom Romániában. Az izga
lom végleges kirobbanásához ma egy 
újabb esemény járult. A bukaresti szi- 
gurancián tegnap tanácskozásra ült ösz- 
íze

az Igazságügy miniszter, a csendőr
ség főparancsnoka, a hadbíróság fő
ügyésze, a vezérkari főnök, a rend 
őrprefektus és a belügyi kormány 

egyik megbízottja.
tanácskozáson a leleplezett karlista- 

puccs ügyével kapcsolatos intézkedése
ket beszélték meg. Valószínű, hogy en

nek a megbeszélésnek alapján történt 
az az esemény, amely nagy megdöbbe
nést váltott ki egész Romániában. A va
sárnapra virradó éjszakán a szigurancia 
és a csendőrség emberei

megjelentek Károly herceg egyik 
legbuzgóbb hívének, Thcodorcscu 
tábornok lakásán és letartóztat

ták.
A letartóztatás után házkutatást tartot
tak a lakásán és különféle iratokat fog
laltak le. Az újabb letartóztatás riadal
mat keltett azokban a körökben, ame
lyek szimpatizálnak Károly trónörökös
sel. Ez pedig igen széles kört jelent, 
mert Károlyt három irányból is támo

gatják, mégpedig az Auorcscu-féle nép
párt, a Jor<7<7-párt és a Maniu Gyula ve
zetése alatt álló nemzeti paraszpárt. A 
szigurancián tovább folynak a tárgya
lások. amelyek a kiszivárgott hirek sze
rint

a Jorga Miklós ellen állítólag foga
natosítandó eljárásra vonatkoznak.
Az igazságügyi kormány különben 

már döntött a Manoilescu-pert illetőleg. 
Értesülésünk szerint a

a pert november 5-én kezdi tár
gyalni a bukaresti katonai törvény

szék.
A nemzeti pártok körében az a nézet 

alakult ki, hogy nem fogják elítélni.
A kormánykörök szerint viszont más 

a helyzet. A minisztertanács elhatá
rozta, hogy a trónbeszédről való vita 
befejezése után a katonai bűncselekmé
nyeknek amnesztiát adnak.

Manoilescura azonban nem terjed 
majd ki az amnesztia.

A trónbeszédről folyamatban levő 
parlamenti vitában a nemzetiek részt- 
vettek ugyan, de csak egyetlen előadó
val, ami a politikusok szerint tartózko
dást jelent az uj király első trónbcszc- 
déről szóló vitában.

Egy magyar szélhámos karrierle a pesti tőzsdén, 
Parisén, Hamburgon, ualutasmefiáson és iétoluailá-arlson, Hamnnrgon, uaiutasnioiáson és létoluaik 

són keresztül a budapesti rendőrség fogdáiéig

Vasárnap délelőtt a Keleti pályaudvar érke
zési oldalán sikerült a rendőrségnek egy ré
gen körözött veszedelmes szélhámost letartóz
tatni, aki már több év óta foglalkoztatja úgy 
a magyar, mint a külföldi rendőrhatóságokat.

JOHANN WALTER — JURACSEK 
ISTVÁN

A délelőtti órákban ugyanis a főkapitányság 
egyik szolgálaton kívüli detektivje a másod
osztályú váróteremben várakozott, amikor fel
tűnt neki egy jómcgjelcnésü, intelligens arcú 
fiatalember, akin bő angol ulsztcr, fején 
utazősapka, jobbjában pedig egy elegáns fe
kete lakk neszeszerdoboz hirdette, hogy nyu
gatról érkezett gazdag utas. A detektivnek úgy 
rémlelt, hogy ennek az arcnak a fényképe a 
rendőrség bűnügyi nyilvántartójában húzódik 
meg és éppen azért minden feltűnést elke
rülve igazolásra szólította fel az elegáns fiatal
embert. aki élénken tiltakozott n rendőrség 
molesztálása ellen. A detektív erre kérte, hogy 
mutassa fel az útlevelét. Az utas eleget tett a 
felhívásnak és elővette a vízumokkal Időpecsé
téit útlevelét, amellyel igazolni kívánta, hogy 
ö Johann Walter, uz egyik bécsi export- és 
Import-vállalat igazgatója. A dclcktiv még ez
rei sem elégedett meg, hanem autótaxin a 
rendőrségre állította elő Johann Waltert, aki
ről néhány percnyi vizsgálat után kiderült, 
hogy valóban egy rendkívül veszedelmes, euró
pai hírű szélhámossal azonos.

FÉNYES KARRIER A SZÖVETSÉG
UTCÁTÓL A TŐZSDÉIG — SIK

KASZTÁSSAL

. Johann Walter, alias Juracsck István 1921- 
ben szerepelt először a rendőrség előtt, ami
kor tömeges följelentés alapján nyomozást in
dítottak egy Szövetség-utcai ingallanügynök el
len, aki a nagy tőzsdei konjunktúrában ki
használva a kedvért alkalmat először kis pén
zével kismértékben majd később az egyre 
szaporodó klienseinek komoly vagyonokat rep
rezentáló pénzével nagyin Anyu tőzsdejátékba 
kezdett. Az első időben Juracseknck is. mint 
az akkori időben gombamódjára szaporodó al
kalmi tőzsdéteknek rendkívül kedvezett a sze
rencse. úgy hogv máról holnapra szűknek bi
zonyult a Szövetség-utoai ingatlaniroda helyi

sége és igy kénytelen volt áttenni székhelyét 
a Szabadság-téri tőzsdenegyedbe, ahol klien
sei, — látva a bankár külsőségekben megnyi
latkozó anyagi jólétét és üzleti komolyságát — 
nap-nap után megtöltötték a pénztárhelyiséget 
és újabb megbízásokkal látták el. Juracsck 
tőzsdei karrierje azonban sokkal hamarabb ért 
véget mint a tulajdonképeni tőzsdekonjunk- 
tura, mert egy szép napon ügyfelei zárva ta
lálták a Nádor-utcai helyiséget és megtudták, 
hogy Juracsckcl

több feljelentésből kifolyólag letartóztat
ták.

A tőzsdés bűne ugyanis az volt, hogy az 1022-cs 
dollárkontrcminba teljes erejével belefeküdt és 
ezen a szerencsétlen lépésen elvesztette nem
csak jól megalapozott hírnevét, hanem az ügy
felei által rábízott, — akkoriban horribilis ősz
szeget kitevő — többszáz millió koronát.

Juracseket a vádtanács annakidején szabad
lábra helyezte és ő ezt az időt felhasználva, 
újabb üzleti vállalkozásba bocsátkozott. Sike
rült neki egy pénzes emberrel megismerkednie, 
akivel kerékpárkölcsönzö vállnlntot létesített, 
majd amikor felvirágoztatta ezt az üzletet és 
némi kis pénzre tett szert, önállósította magái 
és

valutaslbolással kezdett foglalkozni.

Állandó utasa volt a Dudapest—bécsi luxus
gőzösnek, de amikor észrevette, hogy a hajó
állomás detektivje! és a határállomás kirendelt
sége flgyclelemmcl tarja, beszüntette ezt a mű
ködését' is.

JURACSEK ISTVÁN AZ EURÓPAI 
KALANDOR.

A valutasibolás periódusa után Juracsek 
Pcstszenllőrlncen vásárolt házat és telket s itt 
kiss minlagnzdaságol rendezett be. majd ké
sőbb bérbeadve ingatlanát, hosszú időre el
tűn* Budapestről Ezután hol Bécsből, hol Pá
riából máj-’. Münchenből adott élcljel* magá
ról és igy lassnhként Európa összes na—•váro
sait végigjárta, mini veszedelemé? szélhámos 
• Ont fel mindenütt.

Egyre másra érkezett a főkapitányság 
ságra a külföldi rendőrhatóságok megkeresés'’ 
amelyek arról számoltak be, hogy Juracsek

István nagyarányú szélhámosságokat követeti 
el. Elegáns szállodából kifizetetlen számlájának 
hátrahagyásával tűnt el. Különböző ipari és 
kereskedelmi vállalatok sirattak a rája bízott 
pénzükéi.

A Navigation Generalc d’ltaliano hamburgi 
kirendeltségének megbízottjaként elrabolta a 
Dél-Amerikába kivándorló utasok összes pén
zét és megszökött. Ezután egy világhírű párisi 
toalettcégnél nyert alkalmazást, ahonnan 250.000 
aranyfrankkal szökött meg. Rövid idő múlva a 
montecarlói trükkasztalnál tűnt • fel egy francia 
pénzarisztokrata nem éppen fiatal, de rendkívül 
szép feleségével. Ebben az időben az európai 
napisajtót bejárta az a hir. hogy a montecarlói 
„Jena“-szállóban kifosztoták egy párisi bankár

Rakovszky Iván
csak úgy vállalná a Közmunkatanács 
elnökségét, ha kibővítik a hatáskörét
Készül a törvényjavaslat a Közmunkatanács intézményének 

országos kiterjesztéséről
Legutóbb hire kelt, hogy Rakovszky Iván, 

volt belügyminisztert a Közmunkatanács elnö
kévé nevezik ki.

RAKOVSZKY IVÁN,

akit ebben az ügyben megkérdeztük, a követ
kezőket mondotta a Hétfői Napló munkatársá
nak:

— A Közmunkatanács elnöki állásának be
töltésével kapcsolatos hírekről nekem konkrét 
tudomásom nincsen Hozzám illetékes körökből 
senkisem fordult ilyenirányú fölszólitással, te
hát érdemleges választ nem adhatok

— Ami a Közmunkatanács működésének kér
dését illeti, erre vonatkozóan az a véleményem, 
hogy

Közmunkatanács jeli gl xrervexetében 
nagyobbsx.ibásu tevékenységre nem nya’t 

feleséget. Az ottani nyomozás szerint a tettes 
George d’Evaly volt, akiről kiderült, hogy Ju
racsek Istvánnal azonos.

BETÖRÉS ÉS LÓTOLVAJLÁS BU
DAPESTEN.

E fényes külföldi karrier után Juracsck Ist
ván ez év decemberében tiint fel ismét Buda
pesten, ahol egy Bajza-ulcai villába tört be. 
A helyszínen nem sikerült a betörőket elfogni, 
de a kapott személyleirás alapján a detektívek 
megállapították, hogy a lettes Juracsek volt és 
igy a főkapitányság delektivjei most már nagy 
apparátussal folytatták :i nyomozást elfogalása 
érdekében. Hónapok teltek el és nem sikerült 
a betörőt letartóztatni és időközben Juracsck 
István a bűnök legszélesebb skáláját futotta 
be, mert egyizben a tatlersaali lóvásártéren két 
cigány lócsiszártól húrom lovat hajtott el és 
a fővárosban több kerékpár- és molorkerékpár- 
lolvajlást követett el.

Vasárnap délelőtt a főkapitányságon tett 
vallomásában részletesen beismerte mindezeket 
a bűnöket, sőt megtoldotta még rendkívül sok 
olyan kisebb-nagyobb esettel is, amelyről a 
rendőrségnek ezidcig nem volt tudomása. Ki
hallgatása után letartóztatták és a délutáni 
órákban már át is szállították a Markó-utcai 
fogházba. Kolozs Jenő.

lehetőséget.

A Közmunkatanács ugyanis — teljes névvel 
a Székesfővárosi Közmunkák Tanácsa — egy
szerűen csak városszabály ozúsi kérdések fel- 
lebbvileli fóruma .ahová a főváros tanácsának 
határozatai ellen lehet fck-bbczni.

A Közmunkatanács hatásköri kereteit tehát 
ki kellene bővíteni.

— Úgy tudom egyébként, hogy törvényjavaslat 
készül a Közmunkatanács intézményének orszá
gos kiterjesztéséről

A Hétfői Napié) munkatársának éilcsülvso 
szerint Rakovszky Iván volt belügyi iniszter 
hajlandó vállalni a Közmunkatanács . Inöksé- 
gél, ha az intézmény hatáskörét ki! ifik. Az 
idevonatkozó törvényjavaslatot a rr íisxterel- 
nökség késziti. egyelőre azonban csal rpf kez
detleges formájú tervezetről van szó.

*
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Liptai Imre meghalt
\ mngvar írói vilngiitik súlyos gyásza van; 

I.ijtai Imre annyi kif'inő kedves vígjáték és 
knburétrófa •/< rzöje, vasárnap délután el
hunyt

Hétfőn r sw.ullétről panaszkodott feleségé- 
n'k . nki elhivatta háziorvosét, A háziorvos 
ttVIŐgyuliad'id állapított meg, amely nnpról- 
nnpra súlyosbodott és a tüdő mind!. 7 szár- 
nyára terjedt át. Liplninak emellett a szive 
sem volt teljesen zségcs.

Orvosi mind nagyobb aggodalommal szem
lélte a bchgsig elhalalinasodását és tanácsira 
elhivatták dr Engel Károly egyetemi magán
tanárt. Délután négy órakor a két orvos meg- 
vizsg álta a súlyos bet. get. Mintegy Móráig 
tartott a vizsgálat, s mialatt konzíliumot tar
tottak a súlyos beteg felelt, IJphiit hirtelen 
roham fogta rl fa felesége karjai között né
hány perc alatt meghalt. A hirtelen halált szív- 
gyengeség okozta.

51 éves volt Szegeden született, itt végezte 
iskoláit, ilt lelt újságíró a Szegedi Naplónál. 
A vidék azonban szűk volt nagy ambícióinak. 
Néhány év múlva Budnpeslre jött. Előbb a 
légi Magvar Hírlapu. I. majd a Pesti Naplónál 
helyezkedett cl i.egiilóbb a Nyolcórai Újság 
színikritikusa leli. Neve, mini vlgjálékiróé, 
közismert és közkedvelt volt. Darabjai közül 
különösen n „Jó flti", n „Pesti asszony" és n 
„Vörös ember" nrnttnk megérdemelt nagy si
kert Emellell rengeteg egyfelvonásost, kabaré
tréfát irt, a fővárosi kabarék kedvelt házi
szerzői köze tartozott

Temetése iránt még nem történi intézkedés, 
de valószínűen kedden temetik.

NOS A kisgazdák Nagyatádi sírjánál
Bonyodalmak Herczeg Sándor körül az erdőcsokonyaí gyász
ünnepen — Mayer János földmivelésügyi miniszter a hitbizo- 

mányok reformjáról
IcglzICseuebhen, legolcsóbban, l-gnngyobl 

válasz.tékban, következő Arakon;

Fekete bralmter bunda . . P 190.-
Seal-rasébunda ............... . P 200.-
Seal-elckírlkbunda . . . . . P 200.-
Czoboly kanlnbunda . . . . P 220.-
Nutrletlebunda.................. . P 270.-
Valódi mormolabunda . . . P 675.—
Valódi perzsalíibbunda . . P 675.-
Valódi perzsabunda . . . . P 1200.-

Azonkívül dús választék 
divatos Unom posztó* és rlpszknbótokbún 

fekete és egyéb divat színekben.

KIRALV-UTCA 22
sarouuzlet_________

SchnurHenrik 
lórflruha-áruliázálian 

Rákcczl-iit 15. 
Telefon: Józsel 120—88

Öltönyök 
Táti- fis átmeneti itatjátok 

BUNDÁK
nögV vüiaszlnn i'redeti angoi gyapjúszöve
tekből készült OltOnvökben és angol, francia 

é» olasz MllonloiiessiMeKlun.
| eoiöti merte,utam tzsMiagl | 

mindenki nézze meg kirakataimat l 
Budapest egyik IsgeleganSlDll térllruha- 
Aruiutza, minőségűén. szauasoan. ízlésűén a lentoheietakehhi
n belvárost közönség 

kényelmére u| url svalóni 

Uácl-utca ll b, 
melyben kizárólag kUltlnlcges kAnzltményü férfi- 
ruhák vannak diis választékban Állandóan 
raktóron. Mértek után rendelt munkák e legvAlast 

tokosabb Isléssol készülnek 
múlana „oiwaresTESiro- ingvan

Bangha páter vasárnap a Bazilikában 
a szószékről kiprédikálta a gyermektelen 

feleségeket és a rövidszoknyás nőket
Vasárnap a főváros valamennyi római 

kalholikus templomából zászlós körmi nél 
vonult a Szent István-téri Bazilikához. A 
körmenet befejezése ulán tartotta meg 
Bangha Béla jézustórsnsági atya u. n. férfi
estéinek zárószónoklatát, amely alkalomból 
zsúfolásig megtöltötték a templomot a hí
vők.

Hangba Béla a szószéken elmondott mé- 
lycnjíiró erkölcsi szónoklatában hosszasan 
fejtegette a mai társadalmi berendezkedést 
és utalt a társad dóm és az erkölcsök kinő- 
vétene.

Barigha páter ékcsszavu szónoki beszéd
ben kelt ki az egyke-rendszer ellen.

- Az egyke-rendszer — úgymond — a 
mai társadalmi és erkölcsi elet rákfenéje. A 
leányok jórésze ma már

csupán feleség akar lenni, de nem anya.

Mind több és több a gyermektelen vagy leg
feljebb nz egygyermekes házasság. A mai 
feleségek elhanyagolják a családi életei. 
Számukra sokkal fontosabb

a divat, az öltözködés, a mozi, a tánc,

Erdőcsokonya, október 30.
(Á Hétfői Napló kiküldött munkatársától.) 

Szombaton este Mayer János földmivelcs- 
iigyi miniszter vezetésével Erdőcsokonyára 
utazott az egységes párt kisgazda frakciója, 
hogy Nagyatádi halálának harmadik évfor
dulóján kegyelctes ünnepség keretében em
lékezzenek meg a kisgazda párt megalapí
tójáról. A földmivelésügyi miniszteren kívül 
huszonnégy képviselő és a kisgazdák kél 
felsőházi képviselője utazott Nagyatádi 
Szabó sírjához, hogy újból hangoztassák az 
elhunyt vezér elveihez való ragaszkodásu
kat. Az ünnepélyen résztvevő képviselők és 
felsőházi tagok köbölt meglepetést keltett, 
hogy Nagyatádi egykori legbuzgóbb hívei : 
Sokoropátkai Szabó István és Palacsi Dénes 
más elfoglaltságukra való hivatkozással ki
mentették magukat. Mások viszont beteg
ágyukból keltek fel, hogy a kegyelctes ün
nepélyen jelen lehessenek.

Kaposvárott felszállt a képviselők vona
tára Herczeg Sándor. Nagyatádi egykori ba
rátja, akivel együtt kerüllek be 1910-ben az 
országgyűlésbe. Miután Herczeg Sápdor már 
többizben hangoztatta, hogy a mai kisgazda 
képviselőket nem tartja Nagyatádi igaz hí
veinek és mivel Ilire járt, hogy Herczeg Sán
dor beszélni akar a sírnál,

Mayer János földmivelésügyi miniszter 
Erdőkocsonyán az őt üdvözlő szolgaid
ról megkérte arra, hogy azokat, akik nz 
egységes párt kegyelctes ünnepélyét eset
leg megrontani próbálják, csak akkor 
engedjék a sírhoz, ha az egységes párt 

lerótta emlékezését a temetőben/
Erre azonban nem került sor.

A földművelésügyi miniszter és a kis
gazdacsoport először Nagyatádi házában 
telt látogatást, ahol az elhunyt miniszter fe
lesége és leányai gyászruhában fogadták a 

Mussolini a Marcia suRoma évfordulóján 
lóhátról bejelentette, hogy a feketeingesek 

megvédik a fasiszta forradalmat és 
Olaszország jogait a nagyvilágban

Kóma, október 30.

(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.)
A Marcia su Roma ötödik évfordulója al

kalmából a napsugárban fürdő főváros 
nagyszerű lobogódiszt öltött. Az utcákon 
rengeteg nép. Miliciacsapatok, gárdisták, 
másféle csapatok zeneszóval vonultak fel a 
fővonalukon, u lakosság viharos lelkesedé-

Éllel 2 árakor már nyitva a
Hungária gőzfürdőm

a szórakozás, kávéházba, bárba járás, 
mint a családi élet ápolása.

Ennek meg kell szűnnie. A nőknek öntu
datra kell ébredniük. Eszre kell venniük, 
hogy a feleség hivatása nem merülhet ki a 
divat, az élet könnyelmű örömei iránti hó- 
dolásban, szórakozásban s a jóérzésü embe
reknek a vért arcukba kergető, úgynevezett 
modern láncok gyakorlásában A nő, a fele
ség hivatása: anyává lenni. Jaj ennek ? 
nemzetnek, ha nőiben nem kerekedik ismé
telten felül a mesterségesen elnyomott vágy, 
az anyaság iránti vágy, amit most már nem
csak Budapesten, hanem a vidéken is mind- 
nagyobb rétegek igyekszenek leküzdeni. A 
legsúlyosabb csapást érdemlik meg a nők, 
akik csak feleségek, de nem anyák.

Hangba páter további beszédében

a legélesebben kelt ki a leányok és nsz- 
szonyok ruhavlselctc, a dekoltázs és a 

térdigérő szoknyák ellen

s híveit a ■ legelszántabb küzdelemre szólí
totta fel a mai ledér öltözködés ellen.

vendégeket. Kilenc óra után néhány perc
cel kezdődött meg a temetőben az emlék
ünnepély. református pap imádsága után 
Csizmadia András országgyűlési képviselő 
mondott emlékbeszédet az egységespárt kis
gazda frakciójának nevében, majd Szabó 
Sándor mondott emelkedett hangú beszédet, 
végül Herczeg Sándor rövidrefogott beszé
dében utalt arra, hogy együtt indult cl 
Nagyatádi és ő politikai pályájukon.

A beszédek után Mayer János földműve
lésügyi miniszter elhelyezte a földművelés
ügyi minisztérium koszorúját, utána pedig a 
többi szónok és a nagyatádi kerülethez tar
tozó falvak kiküldött képviselői helyezték 
cl a koszorúkat a síron.

Tizenkét óra ulán indult el a csoport az 
crdöcsokonyai állomásról. A Hétfői Napló 
munkatársának alkalma volt beszélni sza
lonkocsijában Mayer János földmivelésügyi 
miniszterrel, aki az aktuális politikai pro
blémákról való beszélgetés közben elmon
dotta, hogy legközelebb több kisebb tör
vényjavaslatot terjeszt a Ház elé.

Munkatársunk megkérdezte a földmive
lésügyi minisztert, hogy mi igaz azokból a 
hírekből, amelyek szerint már elkészült a 
hitbizományok reformjáról szóló törvényja
vaslat és azt legközelebb a Ház elé is ter
jeszti.

— A hitbizományok reformjáról szóló tör
vényjavaslatot egyelőre még nem nyújthatom 
be a Háznak, — mondotta a miniszter — 
hiszen az még nem készült el. Egyelőre 
csak tanulmányozzuk ezt a fontos problé
mát. A minisztériumban serényen folyik a 
munka, hogy a javaslat minél olöbb készen 
legyen. Egyébként maga Bethlen István mi
niszterelnök is erősen áttanulmányozza ezt a 
kérdést. Számításom szerint jövő év feb
ruárja előtt nem is kerülhet a javaslat a Ház 
elé.

bétől kísérve. •
A csapatszemle a Róma környékén lévő 

Glori városban ment végbe és rendkívül im
pozáns volt. A felvonulásban résztvettek a 
különböző csapatkülönitményck, száraz
földi, tengerészeti és légi különítmények, a 
nemzeti milicia és a gárda. Minden talpa
latnyi helyet, ahonnan látni lehetett, az em
berek tízezrei leptek cl, akiknek azután 

nagyszerű látványokban volt részük.
A diplomáciai kar lúgjai és a hatóságok 

képviselői díszes tribünön foglaltak helyet
Mussolini lóháton, a milicia parancsnokló 

tábornokának, egyenruhájában érkezett a 
szemlére. Kíséretében Turati, a fasiszta 
párt főtitkára és a vezérkar tagjai voltak.

Mussolini és kísérete, véglglovagolta a 
fegyveres alakulatok arcélét,

majd a tribün közelében állott meg. A csa
patok viharos tapssal kisért elvonulása 
n diktátor

lóhátról beszédet mondott,

melyet többizben leírhatatlan lelkesedés 
zakitott félbe.

— Tisztek, katonák, tengerészek, repülők, 
feketeingesek I — mondotta. Nagy öröme
met fejezem ki előttetek nagyszerű felvonu
lástokért. A fasiszta forradalom ötödik év
fordulója nem juthatott volna ünnepélyei 
sebben és méltóbban kifejezésre, mint a 
fegyverben álló népek ebben az együttesé
ben. Mindnyájan egyformán hűséggel visel
tetünk a király felszentelt személye iránt és 
egyöntetűen el va"-””k határozva, hogy

megvédjük bármi áron is, forradal
munkat

országunkon belül és Olaszország jogait a 
nagyvilágban. Hatodik esztendeje kezdődik 
uralmunknak. Előttünk az egész század, el
lenségeink pedig, mindenfelé szétszórva, 
még szánalmunkat és mélységes megvetéi 
sünket sem érdemlik meg.

— Feketeingesek! — folytatta.— Már ki
adtam nektek a jelszót: kitartani hűséggel, 
fegyelemben és tökéletes lelkesedéssel! 
Munkánkkal, áldozatainkkal fogjuk naggyá 
tenni hazánkat!

A diktátor beszédét többször megszakí
totta a közönség dörgő tapsa. Eltávozásai 
kor a tömeg a fasiszták ismert karlcnditésé- 
vel köszöntötte.

Az évfordulót Olaszország minden közs 
ségében megfelelő keretek közt ünnepelték. 
Ma este egész Olaszországban ünnepi kivi-o 
lágilúst rendeznek, a nagyobb helyeken pe
dig nyilvános hangversenyt adnak.

Tarnay miskolci főszolga
bíró vagyonára vasárnap 

zárlatot rendeltek el
Miskolc, október 30.

A miskolci kir. ügyészség már második hete 
folytatja az eljárást Tarnay Miklós főszolga^ 
biró visszaélései ügyében. A miskolci ügyész- 
ség vasárnap délelőtt indítványozta a külföl
dön tartózkodó Tarnay ügyében a kiadatási 
eljárás megindítását. Tekintettel azonban arra, 
hogy a pécsi rendőrségtől a miskolci ügyész
séghez jelentés érkezett, amely szerint Tarnay, 
külföldről visszatért Magyarországba, a kiada
tási eljárás megindítását mellőzték, ellenben 
körözőlevelet adtak ki ellene. A miskolci vizs
gálóbíró vasárnap Tarnay Miklós vagyonára 
elrendelte a vagyonzárlatot.

LŐSPORT
Káposztásmegyeri versenyek

Az Urlovas Szövetkezet vasárnapi versenyei* 
nek részletes eredménye a következő:

1. 1. Marodeur (3) Harasztit, 2. Bora (B4) Horváth 
B. 3. Ne busulj (2 Mi) Csaló. F. m. Fr. Martba. Csillogó, 
Eladólány, Ágota. 6 h., 5 h. 10:40, lt. 11, 14.
. II. 1. Hetes (1*4) Esch Gy. 2. Sóvárgó (14) Heillng, 
3. Deborah (3) Kareszek. F. m. Profi, Mac Donald, 
Solymár. Zsoldos, 6 h.. h. 10 : 14, 20, 17.

III. 1. Labda (pari) Bódr, 2. Gini (3) Kareszek, 3. 
Osaianda (5/10) Csató. F. m. Matróz. 5 h., 5. h. 10; 28.

IV. 1. Kapatos (5/10) Lázár, 2. Alperes (2) Jeney. 3. 
Busteány (fi) Bötös. r. m. Lídia, Forgószél. Ötnegyed 
hossz, 8 h. 10 : Ifi, 12, 13.

V. 1. Seppl (10) Blaskovics, 2. Salvia (2) Szöea, 3. 
Aranybogár (2) Kaszián. F. m. Turrldu, Peter Pan, 
Fenkőlt, Elöljáró, Infalous, Avar, Jómadár. Ötnegyed
hossz, 2 h. 10 : 142. 26, 16, 14.

VI. 1. Maiadról! (10) Péter, 2. Masa (8) Stlrcula, 3. 
Tatrang (8) Balázs J. 11. F. m. Sauvignon, Maróé, Tisza-

Es,^lén5,, Ruíós' Picikém, Sarkos, Sára II,

Bécsi lóversenyek
A vasárnapi bécsi versenyek részletes 

eredménye a következő:
I. 1. Pifykés (3) Schejbál, 2. De bizony («/10) Ko

vács, 3. Mandoliné (6) Csata. F. m. Contra, Regina. In
dián, Praga, Pergola.

II. 1. Loreley (5) Weckermann, 2. Valy (16) Tuas, 3. 
Corso Venus (12) Cauta. F. m. Halina, Armus. Work- 
mán, Englantine, Valencia, Brlseis, Nairobi. Anno 
santo, Etlaa. Samle). Schneern«e.

ili. 1. Haló (6/10) Schejbál, 2. Iffezhrim (8) Rojlk, 3. 
Hcimlich (2) Kovács. F. m. Irena, Daruvér, Ludwik, 
Primator, Alhambra II.

IV. 1. Robogó (pari) Szabó L. II., 2. Freyung (parij 
Takács. F. m. Horymlr, Parvua, Vivő.

V. 1 Brutus II. (5) Popler, 2. Saint Viatre (7/10) 
Bothmcr. F. m. Biskri, Editoré, San Stizio. Frania.

VI. 1. Liluaka (2) Szabó L. IÍ.. 2. Arbogast (2tt) Ko
váé*, 3. Zauserl (fi) Takács. F. m. Maratbon II.. Barát, 
Naughty Boy. Frnuenlob. Kaska, Wildgraf II, Osman 
P.. Alhambra.

VIL 1 Attila (8) Mildorf, 2. Prímás (2V4) Szabó. 8. 
Kariin (fi) Tusa. F m. Slrlus. Diavolo. AU's welL £rtn- 
eeas, Hertby, Herding, llop Toy, Egon S, Magst?, 
Bion delta.

IARMThB 1 HMIE7ETA1 A v*n ,h?’P,ok *• réaaérel ahol okleveles Répás-mérnökök
■ ilH M ■ fi £ allllfP® H* I ik "itatnak külön tormekbon, mindenkit eRyénileg. klvánsARn azcrlntl Időben, lég-

elegáns HU I V Ullwltfcls I U lUlnULH
UIKTOKlft AUTÓ ORUEZETO ISKOLA, BUUAPEST Vl.„ UOROSMARTV-UTCA 03. SZÁM. TELEPŐR: TEREZ 213 00.
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„Százas** mást tartanak ma este 
a numerus elausus eldharcosai

Külföldi támogatást varnak a magvar diákok a 
numerus ciausus erdakouen. - Bajtársi vedo- 

csapatok az igazoltatok ellen
A numerus ciausus módosítása ellen 

indított akció jelentős állomáshoz jut. A 
Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók 
Szövetsége, amely a törvény módosítása 
elleni harc első vonalában áll, nagysza
bású ülést hivott össze. Az ülésre meg
hívták mindazokat, akik 1919től kezdve 
az ifjúsági mozgalmak élén szerepeltek,

akik résztvettek a numerus ciausus 
kiharcolásában

és igy mint a numerus ciausus szülőit is
merik őket, összesen száz személyt hív
tak meg. Aktív politikus és egyetemi ta
nár nincs közöttük. A meghívottak listá
ján

volt miniszterek, volt képviselők, 
volt városatyák, ügyvédek, egyetemi 
tanársegédek, orvosok, mérnökök, 
a keresztény lapok szerkesztői sze
repelnek és teljes számban az ifjú

sági vezérek,
akik a kommün bukása után már szere
pet játszottak a diákmozgalmak minden 
fázisában. Képviseltetik magukat a fő
iskolai hallgatónők testületéi is. Érdekes, 
hogy a diáklányok a legszélsőségesebb 
álláspontra helyezkednek a törvény mó
dosításával szemben. A hétfő esti ülésre, 
amelyet egy magánhelyiségben tartanak 
meg,

meghívták Bernolák Nándor volt mi
nisztert, aki tudvalevőén a törvény 
megszüntetésre Ítélt harmadik szaka
szát beterjesztette. HaÜer István, a 
volt kultuszminiszter azonbau nem 

lesz ott.
Az ülésen megbeszélik a törvénymódosí
tás elleni harci taktika végleges módoza
tait.

A Mefhosz különben átiratot küldött 
külföldi testvéregyesületeinek

Párisbá, Braunschweigbe, Hallebe, 
Bécsbe, Münchenbe és Strassburgba.

Az átiratban kérte őket, hogy a külföldi 
társadalmat igyekezzenek megnyerni a 
numerus ciausus eszméjének.

A kül és belföldi egyesületekben, ame
lyek közül már többen bejelentették,; 
hogy végsőkig kitartanak a numerus 
ciausus mellett, állandó tárgyalás folyik 
mindenütt az a vélemény alakult ki, 
hogy

a verekedéseket okvetlen meg kell 
szüntetni.

(Felmerült az a terv is, hogy amennyiben 
a diákság egy része izgalmában újra el
ragadtatja magát, akkor a rektorral egyet
értőén

védőcsoportok alakulnak a nyűgöd- 
tabb elemekből és ezek tapintatos 
közbelépéssel megakadályozzák a 

verekedést és Igazoltatást.

VL, Teréx-körnt 48b.
Telelőn: Teréz 258-70.

Általában azonban az a felfogás, hogy a 
zsidó hallgatók jól teszik, ha az izgalmak 
idejére távolmaradnak az egyetemekről. 
Az ifjúság vezetői ugy tudják, hogy

Klebelsberg Kunó gróf a Népszövet-

Budaváry László a zsidóhit- 
f ele kezet elleni izgatás miatt 
feljelentett a rendőrségen egy 

zsidó kereskedőt
A példátlanul érdekes feljelentés 
Ügyében megindult a nyomozás

Példátlanul érdekes bűnvádi feljelentés 
érkezett ma a főkapitányságra. Nemcsak a 
feljelentés, de a feljelentő személye is külö
nös érdekességet ad az ügynek.

Budaváry László tett feljelentést a fő
kapitányságon egy zsidó kereskedő el
len s feljelentésében zsidó hitfclekezet 
elleni izgatással és ncmzetgyalázással 

vádolja meg.
Az ügy előzményei és részletei a követke

zők:
A Nagymező-utca 19. szám alatt van Hor

váth Miksa kereskedő játéküzlete. Néhány 
nappal ezelőtt a kereskedő kis nemzeliszinü 
zászlókat hozott forgalomba, amelyek kö
zepén a zsidó kettős-háromszög volt bera
gasztva. A szomszédos iskolák előtt is árul
ták a zászlókat. Egy ilyen kis zászló Buda-' 
váry László volt nemzetgyűlési képviselő 
kezébe került. Másnap Budaváry a zászlóval 
együtt jogtanácsosához, Vargha Béla dr.- 
hoz sietett s rövid tanácskozás után megszü
letett a bűnvádi feljelentés.

V: *gha ügyvéd

Miklósy Zoltán főintéző a kórházi ágyon 
elmondja a nyáregyházi féltékenységi 

dráma történetét
Kijelenti, hogy ö egyáltalán nem használta fegyverét

A Kun-utcai kórház egyik elsöemeleti kö
zös kórtermében mozdulatlanul, vértelen, 
sápadt arccal fekszik a nyíregyházai félté
kenységi dráma áldozata: Miklósy Zoltán, 
gazdasági főintéző, akit régi haragosa, Pálfy 
Zoltán fogtechnikus rövid szóváltás és vere
kedés után revolverével súlyosan megsebesí
tett. A golyó a szerencsétlen ember mellka
sán hatolt be, átjárta a tüdőt és csak haj
szálon múló véletlen szerencse, hogy a szív 
környékén lévő nemesebb szerveket nem 
roncsolta szét és nem okozott azonnali ha
lált. Miklósy már túl van az életveszélyen, 
de a golyót mindeddig nem lehetett eltávo
lítani. Beszélnie alig szabad. A rendőrség 
sem foganatositotta még kihallgatását és ed

dig teljesen tisztázatlanul áll a tragédia le
folyása és azok a momentumok is, amelyek 
azt megelőzték.

A Hétfői Napló munkatársa felkereste 
Miklósyt a kórházban, hogy tőle informá
ciót szerezzen a tragédia lefolyásáról. Mik
lósy, bár nehezére esik a beszéd, elhaló 
hangon, szaggatott szavakkal, lihegve el
mondotta a véres összezördülés történetét 
és elbeszélése

teljesen más világításba helyeste a tör
ténteket,

mint ahogy azt a lapok eddigi tudósításai 
közölték.

—- Hazafelé készültem, — mondja Mik

ség decemberi ülésszakán már pre
zentálni akarja a két év előtt beígért 

törvénymódosítást
a javaslatot tehát már november első fe
lében benyújtja. Lehet azonban, hogy

csak a benyújtott javaslatról referál 
a Népszövetségnek és az országgyű

lésben való tárgyalását tavaszra ha
lasztják.

A Mefhosz vezetősége tisztelgő kihall
gatásra megy a kultuszminiszterhez. A 
kihallgatáson valószínűleg olyan kijelen
tések fognak elhangzani, amelyek ponto
san megvilágítják a kormány végleges 
álláspontját. 

ma megjelent a főkapitányságon s Bu
daváry László nevében nemzctgyalúzás 
és zsidó hitfclekezet elleni Izgatás el
mén feljelentést tett a kereskedő ellen, 

uki történetesen zsidó vallása.

Budaváry panaszában hangsúlyozza, hogy 
ezek a zászlócskák elkalmasak arra, hogy a 
magyar nemzetet gyalázzák és alkalmas 
arra is, hogy a zsidó hitfelekezet ellen iz
gasson. Budaváry természetesen nem felej
ti el hangsúlyozni azt sem, hogy őt bizony 
„egy világ választja el“ a zsidóságtól, mégis 
(talán éppen ezért? A szerk.) megteszi a fel
jelenését.

A rendőrségen a feljelentés után meg
indították a nyomozást a nem minden
napi érdckcsségü ügyben s áttették a 
bűnügyi osztályhoz Budaváry László 
tizoldalas feljelentését, amelyhez Buda
váry bűnjelként egy zászlócskát is mel

lékelt.
A nyomozás folyik s hogy milyen eredmény
nyel fog végződni — nem nehéz kitalálni.

lósy — útközben találkoztam Pálfy Zoltán
nal, akit útjában egy ismeretlen férfi kisért. 
Mikor megláttak, mindketten megálltak, 
mint akik várták, hogy összekerüljünk. 
Pálfy nekem régóta ellenségem,

feldultu családi boldogságomat.
Őmiatta élek félév óta különváltan a felesé
gemtől, pedig sérelemből házasodtunk 
össze . .. Igen, bizonyítékaim vannak arra, 
hogy feldúlta családi boldogságomat.

Vértelen arcát pirosra festi az izgalom, 
mikor szétrombolt családi életéről beszél.

— És ahogy összekerültünk — szóváltás 
támadt köztünk. Kiabálásunkra kijött az 
utcára Pálfy családja: két leány testvére, 
két kisebb flu, az apja, az éppen náluk idő
ző luteránus pap és

beavatkoztak vitánkba.
Én nem sokat hederitettem rájuk s felindul- 
tan kiáltottam Pálfyra: Csirkefogó, tönkre
tetted a családi életemet!

Erre az egész család botokkal felfegy
verkezve. rámrontott.

— A vállamon flóbcrtpuska volt, amit a 
gazdaságban mindig magammal hordok. 
Amikor láttam, hogy Pálfy revolverrel ront 
nekem, lekaptam váltamról a puskát s ek
kor Pálfy egymásután kétszer felém lőtt.

Az egyik lövés talált.

Még volt annyi erőm, hogy a puskám agyá
val kiütöttem az egyik Pálfy-lány kezéből 
a botot, amellyel felém sujtot. A puskát 
különben nem tudtam és nem is akartam 
használni. A lövöldözés után az egész család 
elmenekült, én meg elvánszorogtam Kovács 
nevű aratóm házához, aki utasításomra az
után orvost hozott. Az orvos tanácsára Bu
dapestre hoztak. Ez az én kálváriám törté
nete ...

Pálfy az eddigi híradások szerint önvéde
lemmel védekezik. Azt állítja, hogy Miklósy 
életveszélyes támadása kényszeritette öt 
fegyverének használatára és védekezése, 
alapján a bíróság szabadlábra is helyezte.

Rövidesen ki kell most már derülnie, 
vájjon ki mondotta cl a valóságot?

Őriem rúzsa és 
Kárpáti iüelya 

pipere-szappanaink külső csomagolását és 
jellegzetes crepc-papirossal borított dobozát 

utánozzák!
Addig is, mig a megindított eljárás bele 
jezést nyer, felhívjuk b. figyelmét arra 

csak azon szappanok a ml 
kúszltmÉnpeink. amelyeknek 
ugv a külső sima üor?!ópapl- 
rosán. mint a belső crepe- 
paplrossai borított oobozain 

a következő felírás van:

„Csakis a KLElN-fúle 
Hőse trorient

illetve

Uiofötte 
nos carpathes 
”TSarn

S?n közöljük, hogy a megnyilvánul, 
ak eleget teendő, forgalombahoztuk 

a háboruelőtti időben rendkívül 
közkedveltségnek örvendett 

Orient rúzsa 
arcápoiú-krámet

Kárpáti ibolya 
arcápoló-krémet

száraz minőségben nappali használatra 
és zsíros minőségben éjszakai 

használatra.
E krémek kitűnő anyaguknál és kellemes 
illatuknál fogva az arcbőr ápolására és 
szépitéséro felülmúlhatatlan szolgálatot 

tesznek.
Kapható minőén szak&zletbon

KLEIülSFIO
Finom plporsszappan- ús illatszer 

gitár rí.
klr. ud». nxóllito

Jöné! töliercea öleniögc udv. niAllitöJa
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INGYEN
küldjük

Szimonidesz:

A világ vallásai
m

Lamhracht:

Az ősember elődeiről
készült pazar kiállítású katalógust

Tessék az alanti szelvényt kitöltve a lenti címre beküldeni- 
Portóköltséget sem számítunk fel.

Kérem ingyen a fenti katalógust

OlTMbató aiÜrta. * Foglalkoirfi éí hlTaUU tím.”

Helyirég é| iuá«

KOnyvtarmes vanaiat Budapest, vi.. O-ucca 27.

Vasárnap megválasztották 
az uj fővárósí tanerőket

A városháza más vasárnapokon csöndes 
és néptelen folyosói ma kora reggeltől han
gosak voltak az izgatott emberek zajától. 
Vasárnap délelőtt 10 órakor ült össze a fő
város tanácsa, hogy megválassza a több 
mint 500 üres állásra az uj tanerőket. A 
rendkívüli tanácsülésen, amelyen Sipöcz 
Jenő polgármester elnökölt, a tanács min
den tagja megjelent. Reggel 10-töl délután 2 
óráig folyt a tanácsteremben, zárt ajtók mö
gött, a nagy megbeszélés, melyre még a re
ferenseket sem engedték bt

Az elemi Iskolai, óvódal és kezelői állá
sokra hétfőn délben tartja meg a vá

lasztást

László, Fodor János, Farkas Béla, Krasznay 
István, Gyenes Gyula. Három történelmi és 
földrajzi tanszék: Dr Rálskay Vilmos, Molnár 
Béln. Triznvav László. Átválasztás esetén meg
üresedő további háronf ugyanilyen tanszék : 
Dávjd Sándor, Kiss Gyula, Hublik János. Egy, 
a magyarnyelv tanításának kötelezettségével 
összekötött történelmi tanszék: Dr Vnvrinecz. 
Béla. Átválasztás esetén megüresedő további 
két ugyanilyen tanszék: Dobos Árpád, Mátay 
Gábor. ... ,

Polgári fiúiskolái állások: Hét mennyiségtant 
és természettani tanszék: Ligeti Lajos Dulovits 
Jenő, Antal Fiilöp, Szász Lajos, Hcrmann Béla, 
Jankó Antal, Mitribusz István. Átválasztás ese
tén megüresedő további négy ugyanilyen tan
szék: Böröndy Viktor. Huber Jenő, Domónszky 
Ferenc, Ruszmir Illés. Három mennyiségtani, 
természettani és természetrajzi tanszék: La
dányi József, Tomcsó Miklós, GycrtyáníTy Géza. 
Egy természetrajzi és vegytani tanszék: Miklós 
János, líffl/. a földrajz tanításának kötelezett
ségével összekötött természetrajzi és vegytani 
tanszék: Varga Alajos. Egy természetrajzi és 
földrajzi fanszék: Vöő István. Átválasztás ese
tén megüresedő egy ugyanilyen tanszék: Dr. 
Halász Rezső. Nyolc rajzi tanszék: Vedrödy 
István, Reuter Ágoston, Szautner Lajos, Trup
péi Béla, GyőríTy József, Bicsérdy Lajos, Dc- 
sclmer Péter, Sárközy Elemér. Álválasztás ese
tén megüresedő további egy ugyanilyen tanszék: 
Kovács Ágoston.

Polgári fiúiskola! állósok: Három énektanszék: K<r- 
tész Gyula. Mendöl Ernő, László Sándor Atválaszt/.s 
esetén megüresedő egy ugyanilyen tanszék: Bertram 
Sándor, öt tcstrevclési tanszék: linón János, Varga 
Győző. Pakesz Gusztáv, Buday Béla, Tarsoly Ernő. 
Átválasztás eseté" megüresedő további öt ugyanilyen 
tanszékre: Lázár Dezső, Horváth Lajos Molnár Zoltán. 
Kerekes Bálint. Kovács Ferenc. Három kézimunka (slöjd) 
(urszék: Dűllek Mihály, Schnöllcr Géza, Schannen 
Jenő. Átválasztás esetén megüresedő további egy ugyan
ilyen tanszék: Sváb János,

Polgári leányiskola! állások: Egy magyar és 
németnyelvi tanszék: Manner Pekkáné. Egy 
magyarnyelvi és történelmi tanszék: Horváth 
Lajosné. Négy kézimunka tanszék: Dalmát Pi
roska, Laucsek Irén, Tamássy Katalin, I. Dic- 
ncs Teréz. Átválasztás esetén megüresedő to
vábbi egy ugyanilyen tanszék: Ifj. Gaár Vil
mosné. Egy gyógytornaszék: Kecskeméthy
Anna. Két énektar.szék: Rigell Vilma, GyőríTy 
Mária. Átválasztás esetén megüresedő további 
Wy ugyanilyen tanszék: Súrkűzy Endréné.

a tanács. Még ma délután az összes megvá
lasztottak leteszik az esküt. A vasárnap 
délben megválasztottak névsora a következő:

Fűrcállskolai állások: Két /("reáliskolai igaz
gatói állás: Dr. Horváth Cyrill, dr. Erődi Kál
mán. Egy magyar-, német- és franclanyclvi 
tanszék: Vaskó Béla. Egy természetrajzi és 
vegytani tanszék: Dr. Hojnos Rezső. Egy test
nevelést tanszék: Schoket Ödön.

I.cányglmnázlutni állások: Egy igazgatói 
állás: Dr. Szabó Ignác. Egy énektanszék: Garzó 
Józscfné Három testnevelési tanszék: Wéber 
Edit, Janisch Gyuláné. Drégely Klára.

Különböző közoktatási intézeteknél: Egy 
létszámfeletti középiskolai igazgatói állás: Dr. 
Szahlender Lajos. Egy testnevelési igazgatói 
állás: Sárosi János.

Felső kereskedelmi iskolai állások: Egy igaz
gatói állás: Krisch Jenő. Férfiak részére: egy 
magyar- és franclanyclvi tanszék: Dr. Juhász 
Jenő. Egy német- és francianyelvi tanszék: Dr. 
Vetledits Lajos. Egy francianyelvl tanszék: 
Tamás József. Egy mennyiségtani, természet- 
tani, kereskedelmi és politikai számtani tan
szék: Hars János. Egy kereskedelmi és politi
kai számtani tanszék: Szabó Károly. Egy meny- 
nyiségtani és természettant tanszék: Gabrovitz 
Ede. Két történelmi tanszék: Dr. Farkas László, 
dr. Golda János. Egy földrajzi, vegytani és 
áruismereti tanszék: Dr, Pintér Sándor.

Felső kereskedelmi iskolai állások: a) férfiak 
részére: Hal könyvviteli és kereskedelmi leve
lezési tanszék: Hartmann József, Német László, 
Klement Engelbert, Thurzó Nagy Árpád, Klc- 
ment Adolf, Kovács Roller Mihály. Egy jogt és 
közgazdaságtani tanszék: Dr. Révész Bódog. 
Egy testnevelési tanszék: Ifj. Erdődy Imre. 
bj nők részére: Egy magyarnyelvi és törté
nelmi tanszék: Dr. Szemere Samnné. Két meny- 
nyiségtani, természettant, kereskedelmi és po
litikai számtani tanszék: Magyar Márta, Pár
kányi Aranka. Egy kereskedelmi és politikai 
számtani tanszék: Torday Terézia. Egy meny- 
nyiségtani és természettant tanszék: Eperjessy 
Mária. Egy könyvviteli és kereskedelmi levele
zési tanszék: Takaró Gyuláné. Egy testnevelési 
tanszék: Budai Anna.

Kereskedőtanonclskolal állások: Két földrajzi vegytani 
és áruisrocreti tanszék: Mészáros László, dr. Srobó Ist
ván. Két kereskedelmi és politikai számtani tanszék: 
Kollár Aladár. Sevesik Jenó. Egy könyvviteli és keres
kedelmi levelezési tanszék: Karácsonyi Béla.

Mi kereskedelmi szafctaufolynml állások; Egy német
nyelvi tanszék: dr. Békássy Mária. Fgy magyar- és 
németnyelvi tanszék: dr. Rau Mária. Négy könyvviteli 
és kereskedelmi levelezési tanszék: Újlaki Ágnes, dr. 
Mocsonokí (Travnik) Lászlőné. Emyei Szeréna Jőzsa, 
Forgács Andorné. Egy testnevelési tanszék: Lehrner 
Ödönné. Egy magyar gyors-, gép- és szépirási tanszék: 
Binder Marlanne.

IparrHjziskolal állások: Egy történelmi ét 
földrajzi tanszék: Dr. Marx István. Egy meny- 
nyiségtani és természettant tanszék: Bezzegh 
Antal. Egy mintázást (szobrászati) tanszék: 
Fülőp Elemér. Négy szabadkézi és mértani 
rajzi tanszék: Fáy Aladár, Bathó Lajos, Szabó 
Jenő, Dudosits Jenő. Egy géphimzöiparl tan
műhelyi mülielyfőnöki állás: Bruckner János. 
Egy szövőipari tanműhelyi művezetői állás: 
Örkényi István. Egy kőnyvkötőtanmühelyi mű
vezetői állásra: Balogh László.

Pedagógiai Szemináriumi állás: Egy munka
oktatótanfolyami igazgatói állás: Diéta Elek.

Kertészkápiö iskolai állások: igazgatói fllás: Varga 
Márton Egy gondnoki állás: Ilerczeg István. Egy köz
tartás vezetői állás: Mihalik Ilona.

Kertgaidaságl tontolyiuni állások: Egy tanítói állás, 
dr Valentényi Gézáné. . . . . , .Kertésiképxő Iskolai *• kertflMdaaágl taalolyaml w 
téteti kertészt állások: Négy Tfortészi állás: Szabó Mi
hály, Szabó József. Hotovy Ferenc, Lehöczky Jánoa.

Nöl Ipnrlskolnl állások: Egy igazgatói állás: Zadn- 
bánszky Irén. Két felsőruha- és fehémemüvsrrö- és dl- 
szitőlanszék: lleioid Teréz. Vitéz Diószaghy Béláné.

Felsőbb zeneiskolai állások. Egy igazgatói 
állás: Geszler Ödön. Két hegedütanszék: Zipcr- 
novsky Mária, dr. Gulden Jenő. Két énektan
szék: Unghváry Eszter, Jáger György Vilmosné. 
Egy zeneelméleti tanszék: Sauerwald Géza.

ZetMtanfolyatfl állások: Tizenhat zongoratanszék: Szel- 
ler Emiiné, Zsasskovszky József né, Nemes Glzel’a, Nell 
Etelka, Vállay Károly l rigyeané. Müller Erzsébet. Sma- 
tana Értsebet. Breucr Márta, Baranyai Irén, Molnir 
Etel, Keul Lujza. Caumlta Mária. Puskás Istvánná, 
Desewfly Mária. Szeghő Ilona. Ács Lászlőné. öt he- 
gedfttanszék: Timár Mária, Almássy Katalin. Votlsky 
llora, Szabó Margit. Szalárdy Antal.

Gyógypedagógiai inlézetl állások: Három, gyógypeda
gógiai intézeti igazgatói állás: Csányi L. József. Vén- 
dory Dezső, Vida Lajos Nyolc gyógypedagógiai intézeti- 
tanári állás: Péter Antal, Stand László, Faragó Béla, 
Mundv Béla. Dcmlyén Antal, Ernyel Jolán. Magyar 
László, Szauesek István.

Iskolaköteleseket nyilvántartó hivatali állás; Egy is
kolaköteleseket nyilvántartó hivatali igazgatói állás: Ek- 
kér Imre.

Polgári iskolai állások. Kilenc Igazgatói ál
lás: Baucr Ida, Seerdner Alfonzné, Ifjú Sebes
tyén, Némethy Ferenc, Raskó Rezső, B. Balogh 
Benedek, Teliér Gyula, dr. Kárpáti Ernő, Gál- 
launer KArolynó.

Polgári fiúiskolái állások: Egy magyarngelvi 
tanszék: Dr. Juhász Jenő (gálszécsl). Két ma
gyar- és németnyelvi tanszék: Dr. Horváth 
Imre, Jobb Adám. Átválasztás esetén megüre
sedő egy ugyanilyen tanszék: Dr Szerb Antal. 
Egy magyar- és németnyelvi, történelmi és 
földrajzi tanszék: Windlschmnnn József. Hét 
magyarnyelvi, történelmi és földrajzi tanszék: 
Marsovsxky Lehel, Vitéz Zslray József, Pásztor ,

Fluiparostanonciskolai igazgatói állások: Egy 
általános irányú fluiparostanonciskolai igazga
tói állás: Marosy István. Tizenkét fém- és ro
konipari fluiparostanonciskolai igazgatói állás:. 
Tamás Antal, Nagy Sándor, Ambrózy Béla, 
Horváth Béla, Voith László, Bartos Gyula, Biró 
János, Jánosy 'Inrré, Bujda Ede, Szlcmenics 
Ede, Szandcr István, Zimmcr Elek. Két díszítő- 
és rokonipari fluiparostanonciskolai igazgatói 
állás: Musztclz János, Ilctyey Ferenc. Három 
ruházati és rokonipari fluiparostanonciskolai 
igazgatói állás: Müller Imre, Horváth György, 
Czimmermann Kornél.

Leánylpnroalnnonciskolal állások: Hat Igaz* 
gatói állás: Kiinda Gyula, Kelemen Antal, No- 
voszád János, Kelemen Konstancia, Abonyi 
Sándomé, Reif Lajos.

Fluiparostanonciskolai állások: Nyolc közismereti és 
általános rajzi tarszék: Szentpétcry István. Iilavatsek 
István, Kovács Nándor, Goda Lajos, Komjáthy Géza, 
Lévay János. Pédery Gyula, Bálint Géza. Egy épitő- és 
rokonipari szaktárgyi és szakrajzi tanszék; Kapotsy Ist
ván. öt fa- és rokonipari szaktárgyi és szakrajzi tan
szék: Büky Béla. Klausz Gyula, Bagossy Pál, Hollósi 
Kálmán. Pethely Gy. László, öt fém- és rokonipari 
szaktárgyi és szakrajzi tanszék: Kökény Péter. Vis- 
nyovszky János, Kiss József Imre. Kclényl Ödön, Pau- 
lovlts Pál. Hét díszítő- és rokonipari szaktárgyi és 
szakrajzi tanszék; Homonnay Jenő, Emánucl Béla, 
Reményi József, AdámíTy László, Szabó Miklós. Ember 
János, ifj. Schnöller Lajos. Három ruházati és rokon
ipari szaktárgyi és szakrajzi tanszék: Tőrök Béla, 
Török Bertalan, Boskó Lajos. Egy élelmiszeripari szak
tárgyi és szakrajzi tanszék: Szilasy Alfonz

Az Erxsébct-leányárvaházban egy tanítónői állási 
SzedmAky Gizella. A Magvar Ferei'c-fluárvaházban két 
tanítót állás: Bngoly László, Jankovics László. A Köz
légi Szerctetházban két tanítói állás: Berecz Lajos. 
Csószó Ferenc. A Községi Arvaházban (Bcrníeld) egy 
tanítói állás: Demján János.

Fálósérzókenv 
láradt és fagyásos

lábait

és ül lába lesz.
Jó meleg labturdűt, 

ha RISgenitetlMK és strapák folytén a 
lábak fáradtak; ha a tyúkszemek es da
ganatait kegyetlenül kínoznak; ha a CIPÓ 
szorításai is foiturzsoiosei égnek: ha a 
hoMh a laraa KOvetkeztMen magouzzaii- 
nak: ka rugalmas es könnyű israst aka
runk sa atfaianoa kellemes kozerzeat 

kivonunk.
A SZERT RÓKUS LA030 minden gyógy

szertárban kapható.
Egy nagy csomag ara 1 pengd 20 fillér. 

Főraktár: szánt rokus gyógyszertár,
VII., RAköozl-nt 70.



Budapest, 1027 október 31< HÉTFŐI NAPLÓ 6

Ugrón Gábor
a Taliaréliossági Bízó tság ujjftszcrvczfsérői

Mára kiderült dr. Szirmay Júlia 
orvosnő öngyilkosságának rejtélye

Eddig a rakarékossági Bizottság lavaslatalnak ölven százaléka megvalósult - 
lörvényliozás; u:on kell rendezni a faKurewssagl Bizoltság haiáskört kérdését

A Takarékossági Bizottság körül már 
többi/ben támadtak komoly bonyodalmak. 
Érdekelt körökben főként azt kifogásolták, 
hogy a bizottság határozatainak nincsen 
szankciója. Most azután, hogy a képviselő
ház őszi kámpánya megkezdődött, illetékes 
helyeken komoly törekvés nyilvánul meg a 
helyzet szanálására. Arról van szó ugyanis, 
hogy a Takarékossági Bizottságot újjászer
vezik és az elnöki állás vállalására Ugrón 
Gábort kérik föl.

UGRÓN GÁBOR dr. 
volt belügyminiszter, 

ebben az ügyben érdeklődésünkre a követ
kezőket mondotta a Hétfői Napló munka
társának:

— A Takarékossági Bizottság utolsó ülése 
óta, t— ami hat hónappal ezelőtt volt, de 
lehet, hogy már nyolc hónap is eltelt azóta, 
— semmiféle komoly tervről nem hallottam. 
Valóban ugy áll a dolog, hogy a Takarékos
sági Bizottság hatáskörét ki kell bővíteni,

határozatainak pedig érvényt kell szerezni, 
különben a Takarékossági Bizottság to
vábbra is csak tanácsadó szerv marad és az 
eddigi bonyodalmak újra megismétlődnek.

— Ami a Takarékossági Bizottság eddig 
végzett munkáját illeti, annak eredményé
ről annyit mondhatok, hogy

javaslataink ötven százaléka megvaló
sult.

És pedig mindaz, ami rendeleti és admi
nisztratív utón megvalósítható volt. Azok
nak a javaslatainknak a megvalósítása, 
amelyek törvényhozási intézkedéseket igé
nyelnek, — most fognak majd sorra ke
rülni. Nekem nz a benyomásom, hogy a 
Takarékossági Bizottság határozatainak vég
rehajtására illetékes körökben meg van a 
szándék.

— A kormány terveit ezen a téren nem 
ismerem, magam is várom, mikor ül már 
össze a Takarékossági Bizottság — sürgős 
feladatainak elvégzésére.

Magándetektívek bonni nyomozása szerint 
reménytelen plátói szerelem kergette a halálba

A Hétfői Napló részletes tudósításban számolt 
be dr. Szirmay Júlia orvosnőnek nagysárosi 
Szirmay Oszkár, a Kőolajflnomiló Hl. vezér
igazgatója leányának nagy feltűnést keltett ön
gyilkosságáról. Megírtuk, hogy n hozzátarto
zók sehogysem tudtak magyarázatot találni 
arra, hogy vájjon a fiatal leány miért lett ön
gyilkossá és az volt a hiedelem, hogy Szirmay 
Júlia betegsége miatti elkeseredésében nyúlt a 
méregpohárhoz. Ez azonban csak feltevés volt, 
amit semminemű pozitív adat néni támasztott 
alá s minthogy az orvosnő egyetlen sort vem 
hagyott hátra, amelyben célzást tett volna ön
gyilkossága okára, a hozzátartozók szükséges
nek látták a németországi Bonne-ban — ahol 
az öngyilkossága előtti napokig Szirmay. Júlia 
hónapokon ál tartózkodott — utánajárni an
nak. nem fordult-e elő esetleg a? orvosnő ot
tani időzése során olyan jelenség.

amely fényt derítene a titokzatos öngyil 
kosság rejtélyére.

ezért Bonne-baX család egyes tagjai éppen 
utaztak s egyidejűleg

több ügyes magándetektív 

a németországi városba, hogy 
folytasson le arra vonatkozólag, 
Szirmay Júlia s mer üli-e f:’. ::

A Múrla-JAt vasárnap közszemlére lelték az Allatkert pálmaházában

A főváros erdőhivatalában és a városgaz
dasági ügyosztályban két nap óta egyébről 
sem beszélnek, mint arról a csodálatos tü
neményről, amelyet az erdőhivatal eladott 
fájának egyik kettéhasitolt törzsén fedeztek 
fel. Az erdöhivatal a fővárosi erdőkből ki
termelt fa egy részét a hűvösvölgyi nagyven
déglő tulajdonosának adta cl. A vendéglős 
•— holt évad lévén — maga fogott hozzá a 
szállitott törzsek felaprózásához. Egymás
után darabolta a fatörzseket, mikor is, az 
egyik vastag törzs kettéhasadásakor, majd 
elájult a csodálkozástól, mert

a szétvált törzs egyik felén Szűz Mária 
relief-képe tűnt elő..

'A vendéglős, mikor első ámulatából felocsú
dott s látta, hogy a csoda nem káprázat, ha
nem a természet csodálatos játékának való
sága, azonnal besietett az erdőhivatalba, s 
elmondotta felfedezését Fekete Béla főtaná
csosnak.

A hivatalban, természetesen előbb hitet
lenkedtek, mert ők is azt hitték, hogy a ven
déglős valami szemfényvesztésnek, vagy val
lási elvakultságnak esett áldozatul. Hosszas 
kapacitálás után Fekete főtanácsos mégis 
kiment a Hüvösvölgybe. Mikor a helyszínére 
ért, maga is elámult attól, amit látott. A 
fatörzs egyik felén

tényleg egy szelíd Mária-arc dombor- 
képe tekintett reá.

Közelebbről megvizsgálta most már a fát s 
csodálkozással látta, hogy a természet milyen 
művészi tökéletességgel formálta ki a Mária
arcot. A fa törzse ugyanis azon a helyen 
eres és görcsös volt s mikor a fejszecsapás 
alatt a törzs keltává't, a csomózás ugy re
pedt el, hogy a helyén egy élethü Szűz Má- 
ria-relicf keletkezett, melyet művész keze 
sem alkothatott volna tökéletesebbre. A fa
hasáb kérge még a fej haját is művészien 
utánozza

Fekete Béla erdőfőtanácsos a csodafát 
azonnal beszállittatta a hivatal Retek-utcai 
helyiségébe és értesítette az esetről a város
gazdasági ügyosztályt. Onnan szombaton 
Laczó Viktor tanácsjegyzö ment ki a tüne
mény megvizsgálására és hivatalosan is

megállapította, hogy
a „csoda" valóban megtörtént s emberi 

kéz abban nem működött közre.
A városgazdasági ügyosztályban erre tanács
kozás kezdődött, mi történjék a csoda-fával. 
Hilbert Rezső állatkerti aligazgató javasla
tára elhatározták, hogy kiállítják az állat
kerti pálmaházban. Szombaton délután ki 
is szállították a fatörzset az Allatkertbe s

Is kiutazott
' ott nyomozást 
5, hogyan élt 

.__  - _____ e fel ottani életében
olyan momentum, amely az öngyilkosság indító 
oka lehetett.

A bonnei nyomozás első megállapításai sze
rint dr. Szirmay Júlia visszavonult, csendes 
életet élt a németországi városban s minden 
idejét tudományos orvosi munkálkodással töl
tötte. Mára azonban kiderült, hogy ennek elle
nére is történt Szirmay Júliával kapcsolatban 
Bonne-ban olyasmi, ami impulzust adott ennek

a finom lelkű, érzékeny, nemesen gondolkodó 
leánynak arra, hogy életének véget vessen. S 
fiatal orvosnő ugyanis Bonne-ban ismerkedett 
meg egy neves orvosprofesszorral, akivel a tár
sasági életben többizben találkozott. Az orvosi 
tudománnyal rendkívüli szeretettel foglalkozó 
fiatal orvosnő hosszan beszélgetett el orvosi 
témákról, vitás természettudományi problé
mákról az egyetemi professzorral, aki ugyan
csak ÖVÖmest folytatott eszmecserét a nagy in
telligenciájú orvosnővel. Lassan ez az ismeret
ség

mind teljesebb lelki barátsággá, majd 
plú’ól szerelemmé fejlődött.

Az. orvosnő ellenállhatatlan lelki vonzalommal 
viseltetett az egyetemi tanár iránt, akiről Bon- 
neból való elutazása előtti napokban megtudta 
azt, hogy

nős. többgyermekes, családos ember.

Ez a gondolat — habár kizárólag lelki közös
ségről volt szó a professzor és az orvosnő kö
zött — oly mélyen érintette a fiatal leány gon
dolatvilágát, hogy

plátói szerelmének reménytelensége feletti 
bánatában halálra szánta el magát

A detektívek ilymódon földerítették a gyá
szos öngyilkosság rejtélyét, azt azonban nem 
tudták megállapítani, hogy

honnan szerezte Szirmay Júlia a halált 
okozó mérget, a clankállt

A feltevések szerint bátyjának bonnei vegyészeti 
laboratóriumában juthatott a méreghez, ahol 
azt egy óvatlan pillanatban vette magához.

Nagyszabású értékpapír sikkasz
tás ügyében nyomoz a rendőrség

fehér selyem drapériával Övezve, kri
zantémok között elhelyezték a pálma

házban.
Vasárnap egész nap már nagy tömeg közön
ség zarándokolt az ÁWatkertbe a természeti 
csoda megtekintésére.

A csoda-fa rövid ideig marad közszemlén 
nz Állatkertbcn. Azután a Mezőgazdasági 
Múzeumba kerül örök időkig való megőr
zésre.

Hölgyek jelszava:
Legjobban vásárolhatunk

ELEIN ANTAL
divatáruházában

Klráty-ntca 53. (Akáda-utca sarok)

Elúszott örökségét keresi egy gyárigazgató tőzsdebizományosáa
A főkapitányság intellektuális osztályát egy 

feltűnést kellő ügy foglalkoztatja, amelyben 
hétfőre érdekes fordulat várható. Valószínű, 
hogy ma mór olyan fordulathoz jut a nyomo
zás, hogy ennek érdekében nem lehet nyilvá
nosság elé vinni az ügy szereplőinek nevét.

Egy fialni, dusgazdag budapesti gyárigazgató 
értékpapírokban fekvő örökségét egy Bd- 
thory-ulcai tőzsdebizományos társascégnél he
lyezte el. A cég később feloszlott és egyik társ,

■ fővárosi társaságokban Ismert ember, 
volt huszártiszt,

vezette tovább egyedül az üzletet. A gyárigaz- 
gató egy hónappal ezelőtt visszakérte a nála 
elhelyezett értékpapírokat, a bizományos 
azonban váratlanul huzta-hnlasztotta az elszá
molást, amelynek során azután

Igen nagyarányú differenciák merültek fel.

A gyárigazgató mikor látta, hogy nem lúd 
hozzájutni a többszázmillió korona értékű va
gyonához, bűnvádi feljelentést tett a rendőrsé
gen. A főkapitányságon megindították a nyo
mozást és az iratok átkerültek az ügyész
ségre. A feljelentő közben

bűnügyi zárlatot

kért a tőzsdebizományos vagyonára. Ma ér
keztek vissza az iratok a főkapitányságra és 

az ügyészség újabb Intézkedésekre utasí
totta a rendőrséget

Az ügyészségi megkeresés alapján sürgősen le
folytatják az eljárást. Az ügy szereplőit sürgő
sen beidézték a főkapitányságra, ahol

hétfőn reggel megkezdi kihallgatásukat

Pintér György rendőrkapitány, az ügy refe
rense.

Péten.
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III KIK
— Tovább tart u derűs idő. A Meteoro

lógiai intézel vasárnap az időjárásról a 
következő jelentést adta ki; Az időjárás
ban lényeges változás nem várható.

— Ripka főpolgármester állapota javult. 
Ripka Ferenc főpolgármester, aki pénteken 
30 fokos lázzal távozni volt kénytelen ii fő
város közgyűléséről, vasárnap már jobban 
érezte magát. Lázi^ alábbhagyott, úgyhogy 
egv kél napon belül már az. ágyat is elhagy- 
hatja, lakását azonban előreláthatólag csak 
csütörtökön hagyhatja cl így tehát a szer
dai közgyűlésen a főpolgármester nem el
nökölhet. A főpolgármestert és családját va
sárnap számosán keresték fel érdeklődé
sükkel.

— Tisza Tstván-emléklinnep Budapesten 
és Geszten. Tisza Istvánnak, az 1918. októ
ber 31-én mártírhalált hall miniszterelnök
nek emlékezetét, mint eddig, ezúttal is, két 
helyen: Budapesten és Geszten ünnepük ke 
gyeletteljcs fonnák között. Mindkét emlék
ünnepet a Tisza Jslván-Társaskör rendezi. 
A budapesti emlékünnepet ma délután hat 
órakor tartják meg a Tisza Islván-Tórsaskör 

dísztermében. Rerzeviczy Albert elnöki meg
nyitója után az emlékbeszédel Szász Károly 
v. b. t. t., a képviselőház volt elnöke 
mondja. A geszti sirhoz október másodikén, 
szerdán reggel indul meg a zarándoklás. A 

geszti kriptában az emlékbeszédet Ravasz 
László református püspök tartja.

— Felavatták a kulhollkus tanáregyesület 
uj székhé.JÍI. Vasárnap délelőtt avatták fel 
ünnepélyes keretek között a kathoükus la 
nóregycsülel fehérváriul! uj székházét. A 

felavatáson megjelent Klebelsberg Kunó 
gróf kultuszminiszter, Fináczy Ernő dr.. a 
tudományegyetem doktora, Pintér Jenő dr., 
tankerületi főigazgató, valamint számos egy
házi és világi előkelőség. A kultuszminisz
ter beszédében a tanári kar helyzetével fog
lalkozva kijelentette, hogy módot találnak 
majd arra, hogy a tanárok megfelelő élet
körülmények közé jussanak.

— Helnrlrli Ferenc emlékünnep a kerepes! 
temetőben. Heinrtch Ferenc, volt kereskedelmi 
miniszter emlékezetét kcgycletes ünnepség ke
retében ünnepelték barátai és hívei n kere
pes! temetőben. Vasárnap délelőtt a sírnál kül- 
dötlségileg jelent meg a Nemzeti Polgári Párt, 
amelynek koszorúját Tolnay Kornél, a Máv. 
volt elnöke helyezte el mély hatást keltett em- 
lékbeszéd kíséretében.

— Az OMKE óbudai gyűlése. Vasárnap dél
előtt nz OMKE Óbudán, a Korona-vigadóban 
gyűlést tartott, melyen az óbudai kereskedők 
nagyszámban jelenlek meg. A gyűlésen felszó
lalt Vértes Emil, az OMKE alelnökc és beszédé
ben rámutatott a forgalmi adó jelenlegi lerová
sának fogyatékosságain!, kifogásolta az uj 
fényűzési ndójuvaslulot és állást foglalt nz 
igazságügyminiszternek n Köztisztviselők Fo
gyasztási Szövetkezete érdekében tervezett tör
vényjavaslat ellen. Ezután Balkányt Kálmán 
igazgató szólalt fel.

— 4 I'nrsvlc Saga magynraL John Gals- 
toorthy, akinek reprezentatív nagy regénye, a 
Forsyie öaga most jeleni meg magyar kiadás
ban, nem ismeretlen nálunk. Az utolsó kél év 
legnagyobb színházi sikerei oz ö nevéhez fű
ződnek s drámáiban’ oly írót ismert meg a 
magyar közönség, aki az emberi élet legmé
lyebb problémáit ragadja ki s izgalmiig helyze
teivel szinte megdöbbenti a nézőt. Nagy író, a 
mai világirodalom legnagyobb nevei közölt 
kell keresni az ö helyét. A Forsyle Saga adja 
legteljesebben minden értékét. Az ember élet
kérdései közül a legmélyebbel, a birtoklási 
xágy, a vagyonszerzés ősi örök ösztönét bon
colja ez a hatalmas regény. A hatalmas regény 
fordításának munkáját ismert müfordtónk, 
Kiss Dezső a legtökéletesebben oldotta meg. A 
három kötetes nagy regény a Franklin-társu- 
lal kiadásában jelent meg.

— A Hadviseltek Országos Pártjának gyű
lése. A Hadviseltek Országos Pártja Miskol
con vasárnap délután népes gyűlést tartott. A 
gyűlés szónokai rámutattak arra, hogy a had
viseltek nz állam részéről semminemű támoga
tásban nem részesülnek, holott erre a legna
gyobb mértékben rcászorulnak. A gyűlés elha
tározta, hogy feliratot intéz a népjóléti minisz
tériumhoz, amelyben feltárja n hadviseltek ín
séges helyzetét és a kormányzat támogatását 
kéri.

— Srmrrc.sányl I.a|os-kiláiótorony épül Eger 
melleit. Mint Egerből jelentik, a Magyar Tu
rista Egyesület egri (bükk) osztálya vasárnapi 
tisztújító közgyűlésén Okolicsányi Imre alispánt 
választotta elnökévé s elhatározta .hogy az Eger 
melletti Várhegyen Szmrccsányi Lajos-kilátó- 
tornyát, Bánkullclőn pedig menedékházat épít.
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A rendőrség Nikics István bűntársait keresi, 
mert a sikkasztó nem követhette el egyedül a bűncselekményt

Vasárnap délelőtt tovább folytatták a fő

kapitányság intellektuális osztályán a Han
gya szövetkezeiben történt nagyarányú 
sikkasztás bűnügyében a nyomozást

Nikics István a vasárnap délelőtti kihall
gatás alkalmával ismét határozottan állí
totta, hogy segítőtársa nem voltl de rendkí
vül zavarba jött akkor, amikor felszólítot
ták, hogy az általa sikkasztott százezer pen
gőről számoljon el. Először azt állította, 
hogy havi 10 -15 millió koronát költött a 
háztartására, azonfelül pedig ékszereket, be
rendezési tárgyakat és drága ruhaneműt 
vásárolt rgy sajátmaga, mint a felesége ré
szére. Csákányi László dr. rcndőrfogalmazó 
ezzel szemben elébe tárta a nyomozati ada
tokat és a lakásban talált értéktárgyakról 
szóló hivatalos feljegyzéseket, amelyek hom
lokegyenest megcáfolták Nikics vallomását, 
mire a pénztárnok, teljesen belezavarodva 
vallomásába, olyan kijelentéseket is tett, 
amelyeknek következtében már

a közeli napokban rendkívül érdekes 
fordulat várható ebben az ügyben.

Ugyanekkor a szövetkezet több tisztviselő
jét is felkérték bizonyos információk meg
adására és

— Kiss István bevallotta a pénzhamisí
tást. Szegedről jelentik: Mint ismeretes, az 
utóbbi napokban ötvenpengös bankjegyek 
hamisítása ügyében folytatott a szegedi 
rendőrség nyomozást. A gyanú Kiss István 
kereskedő ellen irányult, akinek lakásán 
nagyértékü hamis ötvenpengőst foglaltak le. 
A nyomozás tegnap kétségtelenül megálla
pította, hogy a pénzhamisítást a már két
szer büntetett Kiss István követte el, aki a 
tárgyi bizonyítékok terhe alatt be is val
lotta tettét. Kiss Istvánt ma délután a sze
gedi ügyészség fogházába szállították.

— A Pesti Futár uj száma szenzációs 
tartalommal ma jelent meg.

A Pénzintézetek Egyesülése a propaganda
napért. A Pénzintézetek Országos Egyesülése 
vasárnap a kereskedelmi kanjara dísztermében 
értekezletet tartott, amelyen Hantos Elemér ál
lamtitkár elnöki megnyitója után Tormái Béla 
a Postatakarékpénztár igazgatója tartotta meg 
beszámolóiát az országos takarékossági nap 
előkészítéséről. Utána Katona Lajos dr., a PK 
igazgatója a betéti üzlet közgazdasági jelentő
ségéről, Nyári Pál dr. a takarékbetétekre vo
natkozó jogszabályokról, Jármai Pál dr. a ta
karékossági propagandáról tartottak előadást.

— Dohnányl-koncert Birsben. Bécsből jekn- 
lik: Dohnányi Ernő ma délelőtt a bécsi filhar
monikusok élén hangversenyt adott, mely fé
nyes lefolyású volt. A terem az utolsó helyig 
megtelt.

— Lázadás Északalbánlúban. A Chicago 
Ttribune belgrádi jelentést közöl, mely sze
rint Eszakalbániu fellázadt Achmed Zogu 

ellen. A kormánycsapatok harcban állnak 
a felkelőkkel.

— A husfogyasztási adó eltörlését és a köz
ségi üzemek megszüntetését követelték a hús
iparosok. A Husiparosok Országos Szövetsége 
vasárnap a Ferencvárosi Polgári Kaszinó he
lyiségében értekezletet tartott Bisztránczky Jó
zsef elnökletével. Dr. Usctty Béla országgyűlési 
képviselő a husfogyasztási adó eltörlésének 
szükségességét hangoztatta. A gyűlés elhatá
rozta, hogy a husfogyasztási adó sürgős eltör
lését kérelmezi.

— Az érzékeny láb számára a Salamnnder cipőgyár 
„Fussarzt" elnevezéssel most egy speciális célokat szol
gáló cípótipust hoz forgalomba, amely méltán nevez
hető a cipőgyártás remekművének. A gyár szakembe
reinek évtizedes tapasztalatai alapján készül ez a tipus. 
A „Fussarzt" úgy készül, hogy a cipó biztosan tá
masztja alá a bokát és nz ízületeket. A Salamnnder 
eladási üzemei Erzsébct-körut 30. í-s Andrássy-ut 37. 
sz. alatt vannak.

— Kiesett a vonat ablakán egy iskolaigazgató. 
Vasárnap este súlyos sérülésekkel szállították 
a mentők a Keleti pályaudvarról a Hókus-kór- 
házba Margóczy Emil kereskedelmi iskolai igaz
gatót. Margóczy, aki a Budapest felé haladó 
ötös számú bécsi gyorsvonat második osztályú 
fülkéjében utazott, Hegyeshalom és oTorbágy 
között oly mélyen hajolt ki nz ablakon, hogy 
elvesztette egyensúlyát és kizuhant a robogó 
vonatból. Szerencsére az utasok azonnal észre
vették, megállították a vonalot, beemelték 
Margóczyt és Budapestre szállították. A sze
rencsétlenül járt kereskedelmi iskolai igazgató 
állapota súlyos.

— Vonatok huláiosvégü összeütközése. A 
Barri-Locorodondo vasútvonalon egy különvonat 
és egy személyvonat összeütközött. Az összeüt
közés következtében a különvonat kocsijai fel
borultak, a romok alól eddig hat halottat és 
nyolcvan sebesültet húztak ki. A fasiszta emlék
ünnepségeket a gyász jeléül félbeszakították

ezekből nz adatokból élénken kiviláglik, 
hogy Nikics István semmi körülmények 
között sein követhette el egyedül a so

rozatos csalásait és sikkasztásait.

Ezt igazolja az a körülmény is, hogy a pénz
tári könyvek és az elszámolások rendkívül 
sok kézen mennek keresztül és szinte lehe
tetlenség az, hogy évek hosszú során át Ni
kics visszaélése ki ne derült volna.

Nikics Istvánt vasárnap délelőtti kihall
gatása után ismét visszavezették a rendőr
ség cellájába és már intézkedés történt, 
hogy hétfőn délben átszállítsák az ügyész
ség Markó-utcai fogházába, de a rendőrség 
ez ügyben nagy apparátussal és rendkívül 
bizalmas módon tovább folytatja a nyomo
zást, mert

a délutáni órákban sikerült olyan ada
tok birtokába jutni,

amelyek beigazolják az eddigi feltevéseket 
és igy a bűnügy már határozottabb formá
ban kezd kijegeccsedni. így előreláthatólag 
a rendőrség kénytelen lesz újabb letartózta
tásokat eszközölni a Hangya szövetkezetnél 
történt sikkasztás ügyében.

— A danaharaszti és soroksári hősi emlék
mű leleplezése. * Vasárnap délelőtt ünnepélyes 
keretek közt leplezték le a dunaharaszti hősi 
halottak emlékét megörökítő emlékművet. A 
kcgycletes ünnepségen megjelent József kirá
lyi herceg is. aki magasszárnyalásu beszédben 
méltatta a dunaharaszti hős katonák hősi tel
jesítményeit. Vass József miniszter a kormány 
képviseletében mondott beszédet. — Ugyan
csak vasárnap leplezték le Soroksár községben 
a 280 hősi halált halt soroksári katona emlé
két megörökitő emlékoszlopot. Preszly Elemér 
főispán felolvasta a kormányzó üdvözlő leira
tát, majd József kir. herceg, utána Vass József 
miniszter mondott beszédet.

— A morflnista boltitoivaj. Elmer Ferenc 
Klauzál-téri texlilkereskedö üzletébe néhány 
nappal ezelőtt Beállított egy fiatalember szövet
vásárlás ürügye alatt s válogatni kezdett, levá
gatott három méter szövetet és egy óvatlan pil
lanatban megszökött az üzletből az áruval. A 
kereskedő vasárnap délután a Nagydiófa-utca 
22. számú ház előtt szembetalálta magát a bolti
tolvajjal. Rendőrt hivott, aki igazoltatta a fiatal
embert, akiről kiderült, hogy Glück Imre a 
neve, magánhivatalnok. Igazoltatás közben hir
telen a szivéhez kapott és hangos sikoltással 
összerogyolt. FrtesiteltBk a mentőket és m«g- 
állapították, hogy szivgörcsőt kapott és az Er- 
zsébel-körut 40. számú házban levő lakására 
viték. Elmer időközben besietett a főkapitány
ságra és feljelentést tett. A rendőrségen megál
lapították, hogy Glück Imre hasonló bűncselek
mény miatt már büntetve volt, kiderült az is, 
hogy Szenvedélyes morfinista. Detektívek men
tek ki a lakására, hogy clőállitsák a fiatalem
bert, azonban már nem találták otthon, idő
közben magához tért és elment hazulról. A 
rendőrség keresi.

— Ismeretlen hullát fogtak ki a Dunából. 
Vasárnap délelőtt a lágymányosi Dunaág- 
ban a hajósok egy 25—30 év körüli, mun- 
káskülsejü fiatalember oszlásnak induló 
holttestét fogták ki. A holttestet a bonctani 
intézetbe szállították, a rendőrség pedig 
megindította a nyomozást.

— A robogó vonat elé vetette magát. Va
sárnap délelőtt a kőbányai alsópályaudva
ron egy ismeretlen munkáskúlsejü férfi ön
gyilkossági szándékból a vonat elé ugrott, 
melynek kerekei teljesen összeroncsolták a 
szerencsétlen embert, akinek holttestét a 
bonctani intézetbe szállították.

— Hlinka a magyarországi tótokhoz. A 
Budapesti Kathoükus Tót Munkáskor va
sárnap ünnepelte fennállásának negyedszá
zados jubileumát, amelyen Rabenseifer 
Alfréd főtisztelendő, a Kör elnöke felol
vasta Hlinka András képviselő, a felvidéki 
tótok vezérének üdvözlő levelét, amelyben 
hazaflságra, a magyar földhöz való ragasz
kodásra buzdította a Kör tagjait.

— Szenes Fülöp nagy gyűjteményes kiüli- 
lása. November első felében nyílik meg a Nem
zeti Szalonban Szenes Fülöpnek, az ország ha
tárain túl is becsült, kiváló festőművésznek 
kollektív tárlata. Azok a közéleti férfiak, akik
ről Szenes évtizedek során át portrét készitett, 
készséggel bocsátották a müveket a kiállítás 
rendelkezésére.

— Egy lró élethalálharca egy aranybányáért 
Ncwyorkból jelntik: Rocky Mauntens környé
kéről, ahol most vágják a vasúti töltés útját 
az irdatlan rengetegben, fantasztikus dráma 
hírét hozza a táviró. John Aldons iró, aki nem
rég vette el feleségül Joanna Grayt, élethalál
harcot folytat egy aranybányáért Ez a Joanna 
Gray előzőleg egy kalandor: Rann Culver fe
lesége volt és azért ment feleségül másodszor 
is, mert első ura évekkel ezelőtt eltűnt nyom
talanul. De Rann Culver él, egy rablóbanda 
vezére és ezek hárman Észak-Amerika legna
gyobb kiaknázatlan aranyterülete felkutatására 
indulnak. Hogy hármuk harcából ki kerül ki 
győztesen, és kié lesz az asszony és a bánya,
— azt James Olivér Curvood, a legnagyobb 
amerikai iró meséli el a Színházi Életben. A 
Színházi Élet ezentúl harminckétoldalas re
génymelléklettel bővül és az első regénye 
J. O. Curwood „Aranybányá" -ja.

— Márkus Lajos ezredes síremlékének le
leplezése. Vasárnap délelőtt megható ünnepség 
keretében leplezték le néhai Márkus Lajos ez
redes, a K. M. A. C. sportbizottság volt elnöké
nek emlékére a kerepesi temetőben a Királyi 
Magyar Automobil Club elnökségének kezde
ményezésére felállított pompás síremléket, 
mely alkalommal az elhunyt és köztiszteletben 
óllő erzedes nagyszámú hozzátartozóin és ba
rátain kívül testületileg jelent meg a KMAC el
nöksége is.

— Vitézi ünnepség. Heves községből jelentik, 
hogy vasárnap fényes ünnepség közölt iktatták 
be vitézi telkébe Heves vármegye hét vitézét. 
A kormányzó képviseletében vitéz Zalán Antal 
tábornok iktatta be a vitézeket vitézi telkeikbe. 
Az ünnepségen nagyszámú, előkelő közönség 
vett részt.

— Halálos országúti szerencsétlenség Sze
ged közelében. Szegedről jelentik: Szombat
ról vasárnapra virradó éjjel halálos szeren
csétlenség történt a Szeged-kisteleki or
szágúton. Szőke Mihály hatvanötéves kis
gazda, aki Szegedről a szombati vásár után 
késő éjszakáig tartó mulatozás után a haj
nali órákban Kistelek felé haladt szekeré
vel, ittas állapotban Kistelek közelében le
esett a kocsiról és halálra zúzta magát. A1 
szerencsétlenséget csak a reggeli órákban 
vették észre a járókelők.

Az egyik legnagyobb angol 
bankkoncern jelentős érdekelt
séget vállalt az Angol-Magyar 

Bankban
Az Angol-Magyar Bank olyan nagyjelentő

ségű tranzakciót vitt keresztül, amit a magyar 
gazdasági élet bizonyára élénk érdeklődéssel 
fog kisérni. A tranzakció révén a bank össze
köttetésbe került a British Overseas Bank kon- 
ccrnjével, ami nagy nyereséget jelent nemcsak 
a bank, hanem az egész magyar pénzpiac szá
mára is. Ez az előkelő angol bankkoncern már 
évek óta kivételes érdeklődést tanúsít a ma- 
gyár hitelkérdésck iránt. A tranzakcióról a kö-< 
vetkező hivatalos közlést adták ki:

Az Angol-Magyar Bank Rt. igazgatósága no- 
vember 11-éré rendkívüli közgyűlést hivott 
egybe az alaptőkének 120.000 darab uj rész
vény kibocsátása utján való felemelése és az 
igazgatóság kiegészítése céljából. Ezt a 120.000 
darab, az 1928. évtől kezdve osztalékjogosult 
részvényt a Helbert, Wagg & Co. Ltd. londoni 
bankcég veszi át részvényenként 86 pengő 
áron. A részvények szavazati jogát a vevők az 
eddig is fennállott magyar részvénytöbbségi 
csoport vezetőségére ruházták át. Az igazgató
ság uj tagjaiul leendő megválasztása a Britisli 
Overseas Bank képviselői: Dudlev Ward és 
Willian Dcan igazgatók, ezenkívül Th. M. van 
dér Beugel, az amsterdami Labouchcre & Co. 
cég társtulajdonosa, fognak jelöltetni. A bank' 
saját tőkéi e tranzakció révén 31 millió pen
gőre emelkednek.

— A „Hermes“ Magyar Általános Váltóüzlet rt. 
Igazgatósága a november 3-ra egybehívandó közgyűlés
nek javasolni fogja, hogy az 1027 junius 30-ra lezárt 
mérleg 5(77.008.25 penpöt feltüntető tiszta nyereségből 
részvényenként 2.40 pengő (a mull évivel egyenlő) osz
talék, összesen tehát — annak tekintetbevételével, hogy 
az 1027. évi kibocsátású részvények az osztalékban csak 
1927. január 1-től junius 30-ig terjedő időre részesednek
— 302.400 pengő fizettessék ki. A rendes tartalékalap 
javára az igazgatósági előterjesztés szerint 62.000 pengőt, 
nyugdíjalapra és jótékony célokra 70.000 pengőt fogo.ik 
fordítani.

— Ab Unión Naaic október 22-i közgyűlése 1,534.540.02 
svájci frank nyereséget és 7 svájci frank osztalékot ál
lapított meg az 1926/27. üzletévre. A szelvényeket a Ha
zai Bank Rt. és a Batiqua de Paris et des Pays-Bas 
genfi fiókja váltja be november 2-től kezdődőleg a 
3%-os svájci szelvényadó levonásával.

Dr.KAJDACSY szakorvos 
rendel 10-4 éa 7-8-1

Villái Jósaet-kKrut S. na. térti- éa női hetedeim

A Városi Szinház olcsó opera-bérlete rendkívüli ked
vezményt nyújt hazai és külföldi opera-előadásokra.
A tömeges jelentkezésre való tekintettel — megszakítás nélkül - 
egész napon át tart hivatalos órát a bénóközörség részire a 

Városi Szinház gazdasági hivatala.

A páratlan, az egyetlen

csokoládéi
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S Z IN HA Z — TI O Z I
A két 26 éves! A szombatesti hölgy

A Városi Színházban e héten lesz a „Mesék 
az Írógépről" cimü operett 25-ik előadása. Az 
operett, a színházak versenyében két egészen 
fiatal, jóformán ismeretlen szerzővel hendike
péivé indul! — és outsiderként mégi* elsőnek 
futott be. Mindenütt a világon hasonló körül
mények között már életrajzokat közölnének erről 
a két nagyon tehetsége* fiatalemberről, de itt 
Pesten valahogyan természetesnek veszik azt, 
ha két if,u ember olyan izinpadi munkát alkot, 
amelyet a legöregebb bécsi, párizsi és londoni 
operettgyárosok is megirigyelnek. Igazi A két 
szerző: ifj. BékefTy István a librcttista Lajthai 
Lajos a zeneszerző. íme a kettős Interjú:

BÉKEFFY (fekete hajú, nyúlánk barna fia
talember, férje Turay Idának, a pompás, fiatal 
noivának): Azt kérdezed, mit csináltam eddig? 
Semmit! Kabaréti Százegynéhány kabarédara
bot és kupiét! Az első müvem az érettségi után 
egy „Alkmayon" cimü görög sorstragédia volt 
Azt mondták tanáraim (1920-banl), hogy vi
gyem a Nemzetihez, vagy az Akadémiához. Út
közben Boross Gézával találkoztam, aki meg
kérdezte, hogy nem tudnék-e két kupiét írni a 
cipőzsinorról és a telefonról. Én minden átme
net nélkül kuplékat kezdtem Írni és mivel meg
csináltam azt az anyagi egyenleget, hogy a 
kuplékkal többet kerestem, mint a sorstragé- 
diával — a kabarénál maradtam.

Lajthay (rózsáslcépü, erősen molett és egy 
bankár fiára emlékeztető fiatalember közbe
szól): Hagyjál engemet is beszélni!

B.s
cimü . . -
künknek sem volt pénze. Már a második finá
lénál tartottunk, amikor Lajthai megemlitette, 
hogy ezután írjuk meg operettnek Szomaházy- 
nak „Mesék az írógépről" cimü regényét:

L.: Erre BékefTy azt mondta, hogy sohasem 
Írjuk meg a Legyen a feleségem" második fi
náléját. Elmentünk Szórna mesterhez.

B.: A mester, amikor előadtuk kérelmünket, 
röviden azt mondta: Marhaság! De azért bele
egyezett, hogy regényéből majdan operettet 
készítsünk.

L.: Benyújtottuk a „Legyen a felcségem"-et 
a Városihoz. Sebestyén Géza direktornak na
gyon tetszett, amit felolvastunk. Éppen mondta 
itt törülni, itt huzni, itt törülni ... amikor 
megemlítem: A következő operettünk a Mesék 
az írógépről" lesz.

B.: Géza direktor ekkor összepakolta a „Le
gyen a feleségem" kéziratát, szó nélkül vissza 
adta: ne is lássalak titeket addig, amíg nem 
jöttök a Szoma-operettel! — mondta erélyesen.

L.: Képzelheted, hogy odavoltunk. Se előleg, 
se operettl

Elkezdtük írni a „Leljen a feleségem" 
operettet Gyorsan késxült. hiszen cgyi-

este

FEDÁK

B.: Végre elkészült az is. A Borcsa nagy si
kere miatt iszonyú drukkot álltunk ki. Mikor 
kerülünk már színre? Soha! De eljött ennek is 
az ideje. A siker nagysága pedig minket is 
meglepett ...

L.: Már nem mosolyognak az emberek mö
göttem. Ismeretlen ösmeröseim születnek foly
ton. Gratulálnak, ölelgetnek ... Otthon is 
rendben van a dolog. Nem vagyok többé fan
taszta!

B.: A premier utáni napon a kővetkezők tör
téntek velünk: Lázár igazgató felhivatott a Ki
rály Színházhoz, Beöthy László magához kért 
a Belvárosi Színházhoz. Fedák kért, hogy ír
junk egyfelvonásos operettet a számára. Más
nap: Bécs. Berlin, London és Skandináv álla
mok lekötötték az operettünket. Amerika is ér
deklődik. Éreztük, hogy megnyíltak a kapuk. 
Bemehetünk oda, ahová akarunkI

— Hány évesek vagytok?
Egyszerre: Huszonhat!

Stób Zoltán.

SÁKI
Belvárosi Színház

SZÍNHÁZI napló
Vasárnap délután nagybetegen jött haza 

Bécsböl

............. .  _„o_____ . Tehát: 
Bécsben 1919-ben a közgazdasági egyetem hall
gatója voltam. Ott irtani az első slágert „leh 
suche ciné Dame", azóta mindig keresem a 
Múzsának nevezett dámát. 1923-ban, miután 
több bécsi és berlini kottám megjelent, Bordi 
István társaságában irt operettemet „Asszo
nyok bolondja" cimen előadja a Budai Szín
kör. Azután a Városi előadja az „Ártatlan öz
vegy" cimü operettemet — amire sajnos, 40 
milliót fizettem rá. Otthon ették a húsomat! 
Nem lesz tiszteséges ember belőled!..,

B.: No, hát nincs igazuk?
L.: Azt mondták bolond fantaszta vagyok! 

'A kávéházban összesúgtak mögöttem. Éreztem, 
hogy röhögnek. Pedig már két sikeres operet
tet és egy sereg slágerkottát irtain. Ez mind 
semmi Pestnek! Az anyám mindig azt hajto
gatta: egészen elzüllesz! Nem lesz belőled em
ber! Hagyd abba a muzsikát! Én azonban 
egyre csak Írtam és kétségbeesetten küzdöttem 
tovább. Megmosolyoglak! ... És ime itt van a 
Mesék az Írógépről. Ezt már, kérlek szépen, 
nem lehet letagadni Pesten sem.

B.: Hogyan kerültünk össze? Tavaly egy tré
fát vittem az Andrássy-utinak. Felakarom 
venni az érte járó szokásos 8 „melőnt", erre az 
igazgató kijelenti, hogy nem ad. egy v®^ sem, 
mert éppen annyi előlegem van. 
sújtva távoztam. Ekkor a villamoson 
tam Lajthaival.. .

L.: Pardon, én ültem a villamoson, te gyalo
goltál ...

B-: Ez mindegy! ... Felintettem neki, ma 
sem tudom, hogy miért. Erre Lajthai leugrott 
a robogó kocsiról és megkérdezte, mit akarok. 
Megmondtam. Azt, hogy írjunk közösen egy 
operettet. Ekként tehát az operett alapötlete tő
lem származott.

L,: Én pedig tovább fejlesztettem az ötletet. 
Ajánlottam, hogy egy nagy operettet kellene 
Írni, egy jó operettet és lehetőleg olyant, amit 
elő is adnak.

HOTEL NAPÓLEON
Legvidámabb bohózat 

Legjobb előadás 
Legolcsóbb szinház

Fővárosi Operettszínház!
Laura la Plante-ot
egy bűnszövetkezet csak azért, hogy ez a gyö
nyörű szőke színésznő elveszítse egy óriási 
örökséghez való jogát. Frederic Boutet, a fran
cia Evers fantáziája tud csak kitalálni olyan 
borzalmakat és titokzatos dolgokat, mint ami
lyeneket a

Kísértetek háza
rejt magában s amelynek közepette Laura la 
Plante-on kivül mindenki más elvesztené a fe-

meg akarja őrjíteni
jót. De Laura la Planle józan marad, elnyeri 
nz örökséget s ami még fontosabb, a közönség 
tetszését, amely előtt a könnyű vígjátékok e 
nagyszerű színésznője tehetségének egészen uj 
oldaláról mutatkozik be. Frederic Boutet izgal
makkal telített grand guignolját csütörtökön 
mutatják be az Omnia és Orion filmszínházak, 
amelyek műsorán ezenkívül egy remek vígjá
ték is szerepel, amelynek vidáman száguldó je
leneteit senki sem állhatja meg nevetés nélkül.

Gallay Nándor
aki egy hónapot töltött a régi császárváros
ban. Gallay súlyos bélinfekciója miatt egye
lőre kénytelen volt feladni bécsi angazsmán- 
jait, amelyek a Johann Strauss Theaterhez 
és a Moulin Rougéhez kötötték.

A Belvárosi Szinház délelőtt és délután pró
bál annak ellenére, hogy változatlan sikerrel 
fut a Szombatesti hölgy.

Három darabot
Beöthy László, akinek úgy 
hogy jobb három darabbal 
eggyel sem elkészülni. Az első Henequin éne
kes vigjátéka, amelyet Molnár Jenő fordított 
magyarra és amelynek Honfi Hanna lesz a fő
szereplője. A másik Biaritz királynője Márkus 
Emíliával a főszerepben. Márkus Emília egye
lőre gyengélkedik és igy nem vehet részt a 
próbákon, de ígéretet tett arra vonatkozóan, 
hogy a hét végén már rendesen bejárt a pró
bákra. A harmadik újdonság a Gazdag lány 
reprize lesz, Makay Margittal és Túrái Idával 
a főszerepben. A szinház a Gazdag lány rep- 
rizét már előadásra teljesen előkészítette cs 
igy nagyon valószínű, hogy a Szombatesti hölgy 
után közvetlenül a Gazdag lány következik. Itt 
említjük meg, hogy Fedák Sárit annyira kime
rítették a Borcsa Amerikában és újabban a 
Szombalesti hölgy sorozatos előadásai, hogy 
egész napját a János szanatóriumban tölti és 
csak este az előadásra jön be a Belvárosi Szín
házba.

készit elő
látszik az az elve, 
készen lenni, mint

Kozzásztá. Jn';. j 
toson találkoz-

a legszerelmesebh film

^satráTTa^csok íz attraKcitya* 
a magyar színházban

1. Yvaln zenéje n legjobb opcrettmuzslka.
2. Minden száma sláger.
3. Biller Irén éneke és tánca.
4. Csortos Gyula párisi pincére.
5. Fejes Teri.
0. Biller—Csortos charlestonja.
7. Sarkad! Aladár, Kertész Dezső.
8. Gombaszögi Ella, Dénes György, 

Z. Molnár..
9. A második felvonás fináléját négyszer 

Ismétlik meg.
10. Cirkusz-qulntelt, férü-sestelt.
11. A néger Harry Fleinlng és Erica Dancer 

a párisi Mistinguett-revü művészei tán
colnak. (Táncpaíota.)

12. Néger jazz-band (Witters—Stomp) kí
séri Biller, Fejes, Csortos, Sarkad!, Ker
tész táncait.

ma 25-ik jubileumi eioaess i

Barbara Ford titka
Főszerepben: Leatrlce Joy 

az amerikai etonfrizuraverseny győztese 
és a

Primadonna részletre
slágervigjáték

csütörtöktől a

PALACEBAX

Sikermiisor a Vígszínházban
A Nem nősülök 100-adszor.

A Vígszínház fövő hetét is a szezón legfrissebb szen
zációja

A levél
dominálja, amely a hét négy estéién szerepel a mű
soron. Hétfőn, kedden, pénteken és szombaton, vala
mint a következő vasárnap is adják Maugham világ
hírű drámáját. A jövő vasárnapi, november 6-ikl elő
adást

Rákosi Jenő 
ünnepi beszéde vezeti be. amelyben az illusztris lró 
Kcssulh Lajosról fog megemlékezni.

Szerdán, november 2-ón a
Nem nősülök ! aUzadszor 

kerül színre, ezúttal megtoldva
Szene* Béla tréfájával

a Nem nőefllök 1 negyedik felvonásával, 
repelt Varsányi ’ ’ " ” ” “
játsszák.

Csütörtökön.

. -- -------- —------------ - amelynek szé
lién, Gaál Franciska és Rajnai Gábor

november 3-án
A zenélő őrá

folytatja fényes pályáját, amely a jövő héttőn érkezik 
a huszonötödik előadás jubileumához.

Most vasárrap délután a Nem nősülök!, kedden dél
után A* Edénkért mulattatja az ünnopi közönséget. 
(Mérsékelt helvárnk.)

A Vígszínház heti műsora:
Hétfő: A levél. — Kedd d. u.: Az Edénkért. Este: 

A levél. — Szerda: Nem nősülök! (szAzadszor), — Csü
törtök: A zenélő óra. — Péntek: A levél, — Vasárnap 
d. u.: A Noszty-fiu esete Tóth Marival. Este: Rákosi 
Jenő ünnepi beszéde Kossuth Lajosról. A levél.

Az Andrássy úti Színház
20 éves jubileuma

November 4-én, pénteken ünnepi díszelőadás 
keretében ünnepli meg az Andrássy úti Szinház 
fennállásának 20 éves jubileumát. A szenzációs 
műsor előtt Beöthy László, “ ' 
Szövetségének elnöke tart 
Hagy Endre konferál és Medgyaszay

a Színigazgatók 
ünnepi beszédet. 

__ . ------- „ Vilma
régi, nagysikerű dalaiból ad elő. Jegyek rendes 
áron már válthatók.

Belvárosi Színház
Minden este

Fedák Sá-íval
i“°l?,ba*cs,i h6,í-v- Vasárnap u előadásokA ussti!.:! 

Itclvár).
Jövő vasárnap: 
 Az ügyvéd ás ;t férje.

(rnérs.

mersz-e Hlary 11...
Rendkívül mulatságos, kedves szöveg, nagy
szerű, modern zene, legalább 14 slágerszám. 
9 ragyogó díszlet. 270 szebbnél-szebb ruha. 
40 válogatott szép girl. 36 tagú jazz-zenekar.

Vilma, Bársony Rózsi, 
ty, J. Piddock, Pártos,

Főszereplők: Pécliy Erzsi. Vaály Ilona, Orosz Vilit 
Rátkay, Solthy, Latabár, Szlrmay, J« 
Várad), Major

Bemutató: nov. 5 Király Színház

Bevallhatjuk, hogy a Fővárosi Opcrctlszin- 
ház újdonsága, a

Hotel Napóleon
azon clvilázhntatlan érdemén felül, hogy sokat 
kacagtat, nem sokat nyom a latban. A köze
pes francia bohózatot közepesen játszották 
azok a sztrárok is, akik pedig a szinház előbbi 
darabjában brillíroztak. Van ebben a darab
ban egy kis szereplő, aki három jelenetével 
nagyot lendlitelt a bohózaton és aki a Broad- 
ivayban Hegedűs Gyula helyettesítésénél mu
tatta meg, hogy nagyobb szerepekre is alkal
mas. Ez a színész: Fodor Artúr.

Lukács Pál elvált felesége, a szép szőke

Thea Worth 
filmszinésznő kedden, mint színpadi színésznő 
fog bemutatkozni a Royal Orfeumban. Dénes 
Oszkárral lesz egy pompás száma.

A Csattan a csók I előadásánál a tehetséges 
,,Sisters-nővérck“ közül az egyik, a szőke Szé
kely Ibolya ugylátszik nemcsak a színpadon, 
de

a nézőtéren is sikert arat
A Magyar Szinház pénzlúránál a premier nap* 
játóJ kezdve minden délelőtt megjelenik a 
Nemzeti Kaszinó egyik komornyikja és átveszi 
a huszonöt előadásra előre megrendelt egy-egy 
darab zenekari ülésre szóló jegyet. Ugyanakkor 
naponta egy csodaszép vörös szekfii jelenik 
meg Székely Ibolya öltözőjének asztalán, egy 
üres ötágú koronával diszitelt névjegy kísére
tében. Tegnap a névjegyen már név is állott. 
Az inkognitóját letelő Halni arisztokrata azon
ban még mindig nem jelentkezett. Pedig sür
gős lenne a dolog, mert a szőke. Ibolyának 
a jövő hónapban már a berlini Ufa készíti a 
filmjeit — természetesen Berlinben.

Telefonilók előnyben. Az Opera, Nemzeti, 
Kamara és valamennyi többi szinház jegyeit 
eredeti pénztári áron árusítja, a telefonon 
megrendelt jegyeket díjmentesen házhoz szál
lítja Aurora szinházjegyiroda, Kossuth Lajos- 
utca 5. (Pfeifcr-féle könyvkereskedés.) Telefo
nok: J. 329-21 és J. 419-18. Fiókiroda: And- 
rássy-ut 4 (Zipser és König.)
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Hárommillió dollárbakerült 
a Királyok Királya

SPORT
A Sabaria legyőzte a Ferencvárost

A néző szeme előtt nyel el a szétnyíló föld háromszáz embert 
Háromezer statiszta, félszáz főszereplő

bemutatni a Royal Apollo a 
cimü Cecil B. de Mille film 
n vHág legelső filmrendezője

E héten fogja 
Királyok Királya 
remekel, amelyet „ „
egy sereg scgitőlársával két év kitarló munká
jával hozott léire. A nagy amerikai filmrendező 
Amerika legnagyobb és leghíresebb művészei
vel megkísérelte a lehetetlent: való életre kel
tette az Ember Fiának, Jézusnak éleiét és a na
turalizmus tiszta eszközeivel a filmen keresz
tül elénk vclitellc a Csodát. Ha a filmet lát
juk, clhisszük és újraéljük a Csodát, átéljük a 
Golgotát, a keresztrafeszitést. Lázár feltámasz
tását, a betegek gyógyítását és n mennybe
menetel evangéliumi misztériumát. Ez a film 
az. amely felséges sziizséjénél és monumenta
litásánál fogva lenyűgözi, megdöbbenti és föl
emeli u nézőt.

Európában először a salzburgi ünnepi játé
kok alkalmával jelent meg ez a film, ahol a 
Királyok Királyát Salzburg egyik templomában 
mutatták be. Ez a film volt

I ■ salzburgi Ünnepi játékok legnagyobb mii- 
vészi élménye,

amelyet azonban csak kiválasztott, kevésszámú 
közönség élvezhetett végig. Európai tömegek
hez most ujlott el Berlinen keresztül ez a film, 
amelynek nagysága, monumentalitása minden 
felekezetet és határokat áthágó közös emberi 
tulajdonságokkal telt értéke lenyűgözte Ber
lint és le fogja nyűgözni most minden valószí
nűség szerint Budapestet is.

A modem technika minden ereje összefogott, 
hogy minél hatalmasabb, minél megrózóbb 
képekben hozza elénk a nagy történetet: Jézus 
életének történelmi múltját. A film előállítási 
költsége a legnagyobb, amit még flhnrc adtak;

hárommillió dollár.
A templom és a Golgota építkezéséhez hasonlót 
még nem produkált a filmgyártás. Mérnökök 
százai törték a fejüket, hogy lehet megoldani 
a golgotái földrengést filmen, amikor

■ néző szeme előtt háromszáz embert nyel

el a szétnyíló föld, az alábulló földtöme
gek éa sziklák.

A pénz mindent elér, igy ez a probléma is si
került. A golgotái jelenetnél inegrázóbbat meg 
nem produkált film. A Golgota kiterjedése 
tizenötezer négyzetméter, a templom negy
venöt méter magas. Négyszázötven világi tótest, 
harmincötezer ninpére fénnyel vetítette a nap
pali fényt arra

a háromezer statisztára,
aki a templom körül nyüzsög. Mindezek te
tejébe pedig félszáz a főszereplők száma.

Cecil B. de Mille nagyon jól értette össze
válogatni a főszereplőket. A legkisebb szere
pet is nagy művészre bízta, hogy a film har
móniája teljes legyen. Krisztust egy //. B. 
Warner nevű angol szinész játssza, akit két
ezer jelentkező közül választottak ki erre a 
szerepre, Kajafást Rudolf Schildkraut, Judást 
a fiatal Josef Schildkraut játssza. Magyaroknak 
külön érdekességszámba megy az, hogy Pon
tius Pilátust Várkonyi Mihály alakítja.

A Royal Apolló természetesen a filmet meg
illető ünnepi keretben hozza csütörtöki bemu
tatóján vászonra a Királyok Királya, amely 
minden bizonnyal sokáig fogja uralni a Royal 
Apolló műsorát. 

Holnap kedden, november 1-en 
az Uj 

szenzációs 
novemberi 

miisor!
Jhoulin&otifff*

A Hungária is győzött a IH. kerület ellen — Ujoe3t legyőzte 
a Nemzetit, a Bocskay a Budai 33-ast 

veretlen az első profiligábanCsak Szombathely csapata

Budapest szenzációja
ít„A levél

a Vígszínházban

Vasárnap tartották meg Miskolcon 
az első automobil-kongresszust

Nagy sikerrel folyt le a Miskolc melletti uj pályán meg
tartott kisérieti motorkerékpár-verseny

Amitől a Ferencváros hatalmas tábora leg
jobban féli, az bekövetkezett: A zöld-fehér baj
nokegyüttes nem tudott ellentáHani a feltörő 
szombathelyi tizenegy rohamainak és az el
múlt gyönyörű őszi vasárnapon

a bajnokcsapat 3:1 arányú vereséggel vo
nult le a pályáról.

Ez a lezajlott bajnoki vasárnap hatalmas 
szenzációja. A Sabaria csapata ezzel a gyö
nyörű teljesítményével betakarította megfe
szített munkájának érett gyümölcsét. Ameny- 
nyire fájdalmas az egyetemes magyar fulball- 
sporl szempontjából kifelé a bajnokcsapat első 
veresége, annyira örvendetes az, hogy a vidék 
úttörő, nagy együttese, a Sabaria a bajnokcsa
pat fölött aratott pompás győzelmével nevét 
nranybetükkel irta be a magyar futball histő- 
i iájába.

Talán szokatlannak fog feltűnni, hogy 
szűkre szabott hasábjainkon a csapaton és já
tékosokon kívül másoknak is juttatunk a ba
bérokból, de nem lehet elhallgatnunk, hogy a 
Sabaria dicsőségéből ~
rátermettebb magyar 
vint.

A Hungáriának is 
szereznie, miután a ------
pett III. kér. FC-t 3:l-re győzte le.

3:1 arányú győzelmet aratott Újpest csapata 
a Nemzeti fölött, óiig a Bocskay otthonában 
4:l-re győzte le a Harminchármasokat.

A vasárnapi bajnoki napról az alábbiakban 
számolunk be:

Sabárla—Ferencváros 3:1 (0:1).
A Bukovi és Amsei helyén tartalékokkal küz

dő bajnokcsapat reálisan szenvedett vereséget 
a pompás futballt játszó Sabariától. A meccs 
sorsa azon fordult meg, hogy a szombathelyi 
együttesnek Stoftán személyében akadt olyan 
szemfüles csatára, aki az adott helyzetekből 
hármat góllá tudott értékesiteni, mig a zöld
fehérek a legbizosabb gólhelyzeteket is kínos 
tehetetlenséggel elügyetlenkedték. A fővárosi ti
zenegy jóval többel volt frontban, mint vidéki 
ellenfele, mégis egyetlen gólját tizenegyes bűn- 
tetörugásból érte el, Szedlacsek révén. Boron 
kay bíró a II. félidő közepén Turait durva já
ték miatt kiállította. A meccsen, amelyen hu
szonötezer néző jelent meg, a Sabaria részéről 
különösen a csatársor, élén Sfofidnnttt, a véde
lemben Prlfjftntel, fiiig a zöld-teK&rökiöl ta
kács 1. és Hungler II. tüntették ki magukat.

Hangária—IH. kér. FC 3:1 (0:0).
A Hungária a nagy „ágyuk": Orth és Konrád 

11. nélkül állt ki és lényegesen jobb játékot 
produkált, mint legutóbbi meccsén, a Nemzeti 
ellen. A III. kér. FC csatárai, Konyort kivéve, 
meglehetősen álmosan mozoglak, s igy jó- 
néhány gólsánszot hagytak kiaknázatlanul. A 
gólokat Haár (2) és Hirzer, illetve Horváth 
rúgta. A Hungáriában Fehér, Kiéber és Hirzer 
voltak a legjobbak, az óbudai csapatban “ 
kcy I., Werner és Konyor produkáltak jó 
kot.

histő-

oroszlánrész Illeti a leg- 
szervezőt, Herczog Ed-

sikerült vasárnap pontot 
már-már favorittá előlé-

Sen-
játé-

Miskolc, október 30.

(A Hétfői Napló tudósit ójától.) A Bükk- és 
Mátravidéki Automobilklub vasárnap délelőtt 
nutomobilkongrcsszust tartott Miskolcon. Cson- 
ka-Magyarország terűidén ez volt a legelső 
automobilista kongresszus.

A kongresszust Vay Arthur gróf elnök nyi
totta meg Megnyitóbeszédé után Halmay Béla 
dr. polgármester-helyettes üdvözölte a megje
lenteket, Sipek Géza klubigazgató indítványára 
n kongresszus tárgynltn az automobil luxus
adójának ügyét s állást foglalt ez adónem eltör
lése mellett Egyben elhatározta, hogy feliratot 
intéz a kormányhoz, hogy az automobilizmus 
támogatása érdekében tegye lehetővé vidéken 
a megfelelő automobiliskolák felállítását, tö
rölje el a kövezetvámokat s helyette vezessen 
be egységes útadót.

A kongresszus tagjai felszólalásaikban kifo
gásolták az. egyes vidéki városok, igy Székes
fehérvár tulmayas kövezett vámtételeit. Soltész 
Imre dr. indítványára a kongresszus elhatá
rozta. hogy üdvözletét fejezi ki a magyar saj
tónak, amely egyedüli támogatója a magyar 
automobilizmusnak.

A kongresszus befejezése ulán a kongresszus 
tagjai kivonultak a Miskolc és Konga község 
közötti országúton levő uj autópályához, ame
lyen délután két órai kezdettel kisérieti mo
torkerékpárversenyt folyt le.

Ebben a versenyben harminckilenc motor
kerékpár indult. A kísérleti versenyeredmé
nyek meglepetést keltettek. Kitűnt, hogy a ti
zenhat kilométer hosszú, háromszögalaku uj 
autópálya kiválóan alkalmas nagyjelentőségű 
automobilvcrscnyck megtartására, igy a Grand 
Prlx lefutására is.

A vasárnapi versenyen olyan eredményt ér
tek cl, amilyent magyar viszonylatban,’ ma- 
gynr pályán eddig versenyző még el nem ért.

Deli Lajos n tizenhat kilométeres pályán
— amelyet tizenhat perc alatt futott le — 
óránkénti 90 kilométeres átlagsebességet 

ért el,
ami magyar pályán eddig elérhető nem volt. 
A kisérieti versenyben nagyszerű eredményt 
ért cl Puch János, Urbach László, Hanzmann 
Oszkár, Stummcst Lipót, Elefíd János és Va
lentint Gusztáv.

HUNGÁRIA-UTI PÁLYA
Vasárnap, fél 3 órakor

HungArla-ílttlIa
előtte fél 1 órakor

Ferencvaros-Nemzetl
I. 11 gabc'i mérkőzések

uj klubjába a már legendássá vált szerencse, 
amely ezúttal inkább a debreceni csapatnak 
kedvezett. A győztes debreceniek góljain Sei- 
den, Markos, Molnár (tizenegyesből) és Vam- 
pctics osztoztak, mig a Harminchármasok 
egyetlen gólját Czumpft lőtte.
A Ferencváros már csak viszonylagosan vezet 

a bajnoki táblázaton,
miután a Sabaria eddig csak 1 pontot veszí
tett. Javult a Hungária helyzete, amely a ki
lencedik helyről a hetedikre került. A bajnok
ság vasárnap este igy

1. Ferencváros
2. Sabaria
3. Újpest
4. Nemzeti
5. III. kér. FC
6. Kispest
7. Hungária
8. Bocskay
9. Bástya 

10. Attila 
11 Budai „33 ‘ 
12. Vasas

Pesterzsébet csapata ;
A második liga egyetlen mérkőzését vasár

nap a Pesterzsébet játszotta az Erzsébetváros 
ellen. A győztes erzsétbetfalvai csapat úgyszól
ván ellentállás nélkül gázolt keresztül gyöngd 
ellenfelén, amelyet 4:0-ra végződött, félidő után 
5:0-ra győzött le Jeckl, Kalmár, Kovács II., 
Lyka és Lakner góljaival. Pesterzsébet csapata 
ezzel éllovasa lett a második ligának, amely
nek bajnoki sorrendje most már a következő;
I. Pesterzsébet 12, II. Rákospalota 11, III. Tu-< 
rul 9, IV. Somogy 9 ponttal.

Kanizsa veretlenül vezet a H B) ligájában.
A vasárnapi eredmények a következők: Ka-< 

nizsa—Szemere 2 : 1. Pécs-Baranya—Salgó 3 :1.
II. kér. FC—Józsefváros 1:1. Wekerle—Lipót
város 2:1.

A BSE-t legyőzte az MTK.
Ez az amatőrbajnokság vasárnapi meglepem 

tése. Vasárnapi balsikerével katasztrofálissá' 
vált a BEAC helyzete. A vezető-csapatok ered
ményei: MTK—BSE 2:1. Törekvés—MAFC
4 : 0. III. kér.—Postás 2 : 2. Testvériség—Húsos 
2:1. OTE—NSC 3 : 1. TTC—33FC 6: 1. A BEAC
5 :3-ra kapott ki a BRSC-töl .
A Bástya és az Attila mérkőzése döntetlenül 

végződött.
Szeged, október 30.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelea- 
lése.) X Lét csapat a Vidéki Kupáért mérkő
zött vasárnap. Félidőben a Bástya vezetett 
Solti és Hőss góljaival 2:í-re Dankó góljával 
szemben, mig az Attila a második félidőben1 
Gyuricskó révén kiegyenlített.

Újpest—Nemzeti 3:1 (1:0).
A Nemzeti csapata nem volt méltó ellenfele 

Újpest jeles együttesének, amely elejétől végig 
ura volt a mérkőzésnek. Pompás teljesítményt 
végzett az újpesti védelem, míg a csatársor kü
lönösen az első félidőben formáján alul ját
szott. A Nemzeti erősen megérezte Volentik 
gyönge játékát. A félidő egyetlen gólját Száger

FTC. UllOf-utl ■porttelepe

Kedden, november 1-én d. il V.3 órakor

FERENCVÁROS-ADMIRA
nemzetközi mérkőzés.
Előzőleg fél 1 órakor

Hungária-Bocskay
I. ligabell bajnoki mérkőzés

lőtte, majd a második félidő elején Wilhelm 
II. szerezte meg Újpest második gólját. Ezután 
Bihámi juttatja gólhoz a Nemzetit, mig Új
pest harmadik gólját ismét Száger lőtte.

Bocskay—Budai „38" 4:1 (2:0).
Debrecen, október 30.

(A Hétfői Napló tudósítójának tclefnnjelen- 
lése.) A Harminchármasok a beteg Zsák he
lyett Gallowicbot Állították a kapuba, a bu
daiak ui szerzeményét azonban nem

alukul:
14 pont (22—8)
13 pont (21—1) 

pont (14—8)
6 pont (11-13)
5 pont (11-12)
5 pont (14—16)
5 pont (12-15)
5 pont (10—13)
5 pont CfP-13)
4 pont (10-15)
4 pont (4—13)
3 pont (13-20) 

második profiliga élén.

A IH. kér. TVE úszói domináltak 
a stafétaversenyen

A III. kér. TVE úszói az öszes stafétákat megnyerték 
a MUSz versenyén. Részletes eredmény: 4X40 méteres 
gyorsuszóstaféta Honvéd, min. dija: 1. III. kér. TVE 
(Hóiba. Dobos, Cselle. Susztrovich) 2 p. 03.2 mp. 2. 
MTK. #0x100x140 méteres staféta Gr. Fürstenberg dila:
1. III. kér. TVE (Hóiba, Czelle, Susztrovich) 3 p. 35 mp,
2. UTE 3. MTK. 4X100 méteres vegyesstaléta Dfimtey- 
dija: 11 III. kér. TVE (Susztovlch, Hollós, Hóiba, Do
bos) 6 1». 10 mp. 3x100 méteres gyorsuszóstaféta: 1. 
III. kér. IVE (Czelle. Susztrovicb. Czelle Bank) 3 P. 
34 mp. 2. MTK.

VUlpóló: III. kér. TVE-FTC 3 :2 (2:1). Szövetségi 
dijmérkőzés.

Vasárnapi sporthírek
X A Sparta könnyen győzte le a Rapidot. 

(A Hétfői Napló prágai tudósítójának táv
irata.) A Középeurópai Kupa első döntő
mérkőzése vasárnap folyt le Prágában 
28.000 néző jelenlétében. A mérkőzést a 
Sparta 6:2 (3:2) arányban könnyen nyerte 
meg.

X Vasas—Kispest 2:2 (1:0). A két első liga
beli proflegyüttes vasárnapi barátságos mér
kőzése a fenti eredménnyel végződött.

X Nagy Béla dr.-nak, a Vlvószövetség elnö
kének síremlékét vasárnap délben avatták fel 
a Kerepesi-uti temetőben. Az avató-beszédet 
Pallavicini György őrgróf tartotta.

X Vasárnapi gyephokki-eredmények. MACI—
BUCI 6:1 (4:0). — MACII.—BHCII 6:0 (3 :0).

x A munkás kézilabda bajnokság vasárnapi 
eredményei: Glóbus—EMTK 1:1 (1:0). —
UMTE—Ágoston harisnyngyár 4:0 (2:0).

A izerke»ztésér< és kiadásért felelt 
Dr. ELEK HUGÓ 
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