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Rejtélyes haláleset a Ferenc József kórházban 
Gömbót Gyula vasárnap Erdöcsokanián 
szaniiclös boszfidot mondott a Nagyatádi 
Szabó emlékére rendezett Ünnepségen

————

Betűsen mliilszteroinSK aevtnaa üljeientene. hogy nem ismer társa
dalmi oszlhiyokat. csak tagságot Eraenes kijelentések a HHretormrti 
légvételén ünnepség zuhogd esőben Nagyatádi sírjánál

Erdőcsokonya, okt. 27.
"(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap reggel zuhqgó esőben 
érkezett meg Erdőcsokonyára az egységes
párt küldöttsége, hogy lerója kegyeletét né
hai nagyatádi Szabó István emlékezetének. 
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter és Ma
yer János főldmivelési miniszter vezették a 
küldöttséget, amelynek tagjai között ott 
voltak Rubinek István, Borbély-Macky Emil, 
Éhn Kálmán, Neubauer Ferenc, Szabó Sán
dor, Csontos Imre, Krúdy Ferenc, Csizma
dia András, Péntek Pál képviselők. A felső
ház kisgazda csoportját Szijj Bálint és Sá- 
mik József képviselték. Az emlékünnepélyt 
a szokástól eltérően a rossz időjárás miatt 
a községházán tartották meg.

Gömbös Gyula és Mayer János minisz
terek, valamint a kisgazda képviselők 
kimentek a temetőbe és megkoszorúz

ták nagyatádi Szabó István sírját.
Innen visszahajtattak a községházára, ahol 
nagyszámú közönség gyűlt egybe.

özvegy nagyatádi Szabó Istvánná és a 
családtagok megérkezése után Halka Sándor 
református esperes megható imájával kez
dődött meg az ünnepély, majd

GÖMBÖS GYULA 
honvédelmi miniszter 

mondott a kormány nevében beszédet.
— Nekem jutott az a megtisztelő megbí

zatás, — mondotta — hogy a kormány ne
vében kegyelettel áldozzak nagyatádi Szabó 
István emlékének. Különös megtiszteltetés 
ez reám nézve azért,, mert nemcsak mint 
politikai harcostárs állottam mellette, ha
nem baráti kötelékek is fűztek hozzá.

— Nagyatádi Szabó István a mngyar föld
ből nőtt ki, tehát a magyar föld minden 
erejével rendelkezett. Nagyatádi Szabó Ist
ván olyan korban jött, amely nem ismerte 
a magyar nép fájdalmát. S ebbe a magyar 
éjszakába belekiáltott egy egyszerű magyar 
parasztember.

—- Az ö kiáltása nyomán visszhang tá
madt, amely összehozta a magyar lelkeket 
egy táborba, hogy kivívjanak két nagy gon
dolatot. Két nagy gondolata volt: a magyar 
függetlenség és a földbirtokreform gondo
lnia. Ösztönösen felismerte, hogy csak nz 
a nemzet életképes, amely kivívja a maga 
teljes közjogi függetlenségét. Évszázadokon 
keresztül harcolt ezért a magyar nemzet és 
nagyatádi Szabó István megérte azt, hogy 
megvalósulhatott az az eszme, amelyért 
valamikor bitóin járt. A másik eszméje a 
földbirtokreform volt Nagyatádi Szabó Ist
ván úgy járt el, mint >» méhész, aki észre
veszi, hogy megszaporodott a kaptárban a 
család. Uj kaptárt, uj helyet akart adni a 
magyarnak, nehogy elszakadjon idegei 
földre, mert érezte, hogv itt a Duna-meden- 
cében testvér nélki(l csak akkor tudja meg- 
állani a helyét ez a nemzet a nacv harcban, 
ha sokan vagyunk és boldogok vagyunk. 
hz a sokasság és bo'd igsán összenőve a föld
del, hatalmas erőt jelent akkor is, ha szám
ban nem is tudunk versenyezni más né
pekkel.

— A földreformot sokan forradalomnak 
nézték, a józan megítélés egy evolúciós fej
lődés folyamatának tekintette csupán. Ha 
szaporodik a nép, heieyt kell adni, ez a logi
kus. Nagyatádi Szabó István megérte azt, 
hogy életében éppen az ö minisztersége 
alatt a megvalósulás stádiumába lépett az, 
amiért társaival együtt 1B éven keresztül 
harcolt.

— Sokan vannak, akik ma is szeretnék 
öt kihasználni olyan eszmék zászlajául, 
amelyeket ő sohasem vallott.

— Ezt nem lehet megtanulni, ezt érezni kell 
és megérezni csak az tudja, aki ebből a föld
ből sarjadt, aki érzi, hogy a föld nemcsak 
kenyeret ad, hanem történelmi erő sugárzik 
ki belőle, aki ihletszerüen meglátja a vér- 
csöppeket és a verejtékeket, amit ezért a 
földért ontottak. Nagyatádi Szabó István a 
nagy magyar sziklán tölgy volt a vándor 
számára, aki nem ismert az utakat, ö volt és 
ö lesz az irányadója minden magyar gazdá
nak, aki a közéletben részt kíván venni. Az 
ö bölcsessége arra kényszeríti a történelmi

Aki a fajiság kérdését hangoztatja, az nem 
ismer társadalmi osztályt

Garami e héten hazaérkezik és 
fellép a pilisvörösvári kerületben

Garami Ernő és Buchinger Manó haza
érkezéséről még mindig nincs pozitív érte
sülés. Györki Imre, aki Garamiék hazaérke
zésének a formaságait intézte el, már haza
érkezett Bécsből, de Garami és Buchinger 
egyelőre még Bécsben maradtak, ahonnan 
csak bútoraik eladása és egyéb ügyeik el
intézése után térnek haza. Szociáldemokrata 
vezetőségi körökben úgy tudják, hogy

Garami és Buchinger a jövő hét folya
mán feltétlenül hazaérkeznek, 

annál is inkább, mert már is tárgyalások 
folynak a szociáldemokrata párt vezetősége 
és illetékes kormánytényezők között Garami 
Ernőnek a magyar politikai életbe leendő

Ifjú Horthy Miklós vasárnap 
már teljes eszméleténél volt

Ifjú Horthy Miklós mára már túl van az 
életveszedelmen s állapotában ujabb jelen
tős javulás állott be.

A vasárnapra virradó éjszakát nyugod
tan, mély és egészséges álomban töltötte a 
kormányzó nagybeteg fia, akit ma reggel 
ismét megvizsgált Ádám professzor és Szöl- 
lőssy egészségügyi főtanácsos, a kormány
zói család háziorvosa. Az orvosok mqgálla- 
pitása szerint ifjú Horthy Miklós, ha előre

Nagyatád! Szabó István nem volt sem 
radikális, sem forradalmár; konnerva- 

tiv magyar volt,
aki átérezve fajának erejét, meglátva fajá
nak érdekeit, megismerve a nemzet céljait, 
azokkal akart haladni, akik ezer éven át 
vezették ezt a nemzetet. S ezáltal

Nagyatádi Szabó neve történelmi név 
lett s ő történelmi szerépet töltött be.

Nagy időkben, forradalmi időkben józanul 
meglátni az eseményeket és az utakat, nagy 
tudomány.

osztályt, hogy elsősorban a falu és a kis
gazda társadalom érdekeivel foglalkozzék.

— Aki a fajlság kérdését hangoztatja, 
mint én, az nem ismer társadalmi osz

tályt.
Nagyatádi Szabó István sem ismert társa
dalmi osztályt, teljesen összeolvadt a nem
zettel. Nemcsak kisgazda volt ö, hanem 
magyar államférfim aki beírta nevét a tör
ténelembe olyan korban* amikor csak a 
sziklából sarjadt tölgy tudott a viharral 
dacolni

aktív bekapcsolódásáról. Arról van szó 
ugyanis, hogy

a Weichert Miklós elhalálozásával meg
üresedett pllisvörösvárl kerületben 

Garami Ernő Is fellépne.
Teljesen megbízható helyről szereztük azt 

az értesülésünket, hogy Garami Ernő vá
laszthatóságának a megállapítása érdekében 
szociáldemokrata politikusok eljártak több 
hatóságnál és pedig — hir szerint — ered
ménnyel. Garami Ernő még nem döntött 
arról, hogy mindjárt hazaérkezése után 
vállal-e mandátumot, a pártvezetőség azon
ban szeretné, ha Garami Ernő máris beke
rülhetne a parlamentbe.

nem látható komplikációk nem következ
nek be, ami most már nem is valószínű

a javulás biztos ntján van.
A délelőtt folyamán elsők között érdeklőd
tek állapota felől a szanatóriumban: Al
másy László, a képviselőház elnöke és fe
lesége, Puky Endre, a képviselőház alel
nöke és neje, Scitovszky Béláné, herceg 
Montenuovo Nándor, Majthényl János csá
szári és királyi kamarás, Ujfalusy Gábor, 

— E beszédemet a miniszterelnök urnák, 
gróf Bethlen Istvánnak, megbízásából 

mondottam.
ö is hangoztatja azt, hogy nem ismer társa
dalmi osztályokat, a magyar történelmi osz
tály haladó részének és a magyar gazdatár
sadalomnak, az alulról jövő nemzetnek 
össze kell olvadnia. Nincsenek köztünk vá
laszfalak. Legyen valakinek kérges a tenyere* 
legyen előkelő, kastélyban lakó, egy köte
lessége van: mindenét feláldozni a nemzet 
oltárán. Nagyatádi Szabó István nem ugy( 
halt meg, mint más ember, harcban esett el«

— Egy nemzet, amelynek egyszerű tár
sadalma ilyen férfiakat termel, örökké élni 
jogi

A honvédelmi miniszter után Rubinek 
István, az egységespárt ügyvezető elnöke 
mohdott beszédet. Hangoztatta, hogy nagy
atádi Szabó István nem a Dózsa Györgyök, 
hanem a Deák Fcrcncek közül való volt. 
Forgács Miklós, az ország kisgazda társa
dalma, Kálmán Jenő képviselő pedig a so- 
mogymegyei kisgazdák nevében mondott 
emlékbeszédct. Az ünnepély a Himnusz 
hangjai mellett fejeződött be.

Gömbös Gyula és Mayer János miniszte
rek a kíséretükben volt képviselőkkel együtt 
vasárnap este érkeztek vissza Budapestre.

Mátyás Sándor, Shvoy István tábornokok, 
továbbá a társadalmi, politikai és a diplomá
ciai világ számos reprezentánsa kereste fel 
személyesen a szanatóriumot.

A déli orvosi vizsgálat megállapításai sze
rint

■ beteg a további javulás útján van, 
hőmérséklete, pulzusa, légzése, valamint a 
közérzete kielégítő.

Délután négy órakor megérkezett ■
Fasor szanatóriumba Horthy Miklós 

kormányzó,
aki feleségével együtt egészen az esti órákig 
fia betegszobájában tartózkodott és hosz- 
szan elbeszélgetett Ádám Lajos professzor
ral, Szöllösy egészségügyi főtanácsossal, <lr. 
Freud igazgató főorvossal és a többi orvo
sokkal. A kormányzó nagy örömmel hall
gatta az orvosok délutáni jelentését, amely 
arról számolt be, hogy

■ beteg állapota most már tartósan 
javul.

Délután a beteg néhány percet beszélgetett 
hozzátartozóival, majd ujabb álomba me
rült.

Délutáni órákban is az első érdeklődők 
között volt Izabella föhercegAsszony, majd 
Vass József népjóléti miniszter, Pesthy Pál, 
az egységespárt elnöke, Rubinek István, Ta
kács Géza országgyűlési képviselők. Az esti 
órákban személyesen jelent meg a szanató
riumban Mr. Sapéne. a Malin Budapesten 
tartózkodó főszerkesztője feleségével, Clau- 
dia Víctrix-ol. A mai nap folyamán össze
sen kétszázan érdeklődtek ifjú Horthy Mik
lós udupota (ránt.
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Zuhogó esőben tízezrek vettek részt 
a katholikus nagygyűlés körmenetén
Klebelsberg kultuszminiszter az egyház és az állam kapcsolatai
ról beszélt — Serédi hercegprímás szentbeszéde szakadó zápor

ban a parlament előtt
Fényes külsőségek közölt nyitották meg va

sárnap délelőtt nz idei katholikus nagygyűlést.
A pápai himnusz elhangzása után 

gróf Zichy János, 
az Országos Katholikus Szövetség elnöke r 
tóttá meg az első nyilvános diszgyülést a s 
kásos katholikus köszöntéssel: Dicsértessék 
Jézus Krisztust Ezután az elnöki székből . 
lentette be gróf Zichy János, hogy gróf Appo- 
nyi Albert gyengélkedése miatt nem jelenhetett 
meg nz Idei nagygyűlésen, hogy annak elnöki 
tisztét ellássa, megnyitó beszédét azonban el- 
küldötte és azt az elnöklő Zichy János gróf fel 
irt olvasta Gróf Apponyi Albert megnyitójában 
a katholikus hitélet kötelességeiről elmélkedik.

A nagy tetszéssel fogadott elnöki megnyitó 
elhangzása ulán az elnöklő gróf Zichy János 
javaslatára a nagygyűlés közönsége üdvözlő 
sürgönyöket küldött a pápához, Zita királyné
hős és a kormányzóhoz.

Lelkes őváclóban részesítette a közönség 
ORSENIGO CESARE

apostoli nunciust, aki uz elnök felszólítására 
lépett nz előadói asztalhoz, hogy elmondja ün
nepi beszédéi. A pápa követe ezúttal is magyar 
nyelven intézte hallgatóságához szózatát, amely
ben a pápa isteni küldetéséről beszélt.

Haász István tábori püspök tartotta meg ez
után ünnepi beszédét, amelyben a Szentbéne- 
dekrend 1400 éves jubileumával foglalkozott.

A délelőtti diszgyülésen utolsónak 
gróf KLEBELSBERG KUNÓ vallás- 

közoktalásligyl miniszter 
tartott előadást a vallási és nemzeti gondolat
ról, amelyet több ízben szakított félbe a közön
ség tetszésnyilvánítása.

— Mindig aggoduloin tölti el leikéinél, — 
mondotta u kultuszminiszter — ha olyan beszé
det, olynn politikai okoskodóst hallok, hogy 
egy szép napon a világ irányadó nemzeteinek 
Jóakarata, rokonszenve olyan mértékben fordul 
majd felénk, hogy egy kedvező népszövetségi 
határozattal megváltoztatják az. igazságtalan 
trianoni határokat. A dolog nem fog ilyen 
könnyen menni. Bár hiszem, hogy

helyzetünk megjavítása nem fegyveres utón 
történik,

mégis azzal tisztában kell lennünk, hogy ez 
nem kővetkezhelik be nagy erőfeszítések, nagy 
megpróbáltatások, nagy áldozatok, nagy szen
vedések nélkül. Képes lesz-e a magyar nemzet 
minderre? — ez a sorsdöntő kérdés. Ez első
sorban a nemzet erkölcsi egészségétől füyy.

— Gyakran szólunk most már nemcsak mi, 
hanem más felekezethez tartozó objektív fér
fink is a katholikus reneszánszról, amely év
tizedek belső munkájának a gyümölcse. Gyö
nyörű harmóniában együttműködtek itt vezetők 
és közkatonák. Orgnnizátorok. mint Csanád 
püspöke, mint Fehérvár elhunyt püspöke, akit 
a világhírre szert tett nagy francia püspökök: 
Bossuet, Fénelon és Dupanloup mellett, söl fe
lett emlegethetünk. Ott látjuk kint a plébánia-

nyi-
S7.O- 
í a 

je-

és

papságunkat, amelyhez erköl- 
és hazaflságban fogható alig 
ott látjuk tanitórendeinket.

kon lelkészkcdő 
esi tartalomban 
van Európában; ... 
Ezek azok a személyi erők és intézmények, me 
Igék erkölcsi egészségben tartják meg a magyar 
nemzetet nagy erőfeszítésekre, amelyekre ké
pessé tesz bennünket az a tudat, az a biztos 
meggyőződés, hogy gyenge erőinket a nagy 
megpróbáltatások napjain majd meghatványozza 
az, aki a népek sorsát megfellebbezhetetlen 
szavával Intézi

A kultuszminiszter zajos tetszéssel fogadott 
beszéde után a közönség elénekelte a magyar 
Himnuszt, majd csendesen és példás rendben 
elhagyta a Vigadó épületét.

Körmenet szakadó esőben
A Bazilika előtt már délután két órakor gyü

lekezni kezdett az ünneplő közönség. A gyüle
kezés másfél órán át tartott. Háromnegyed négy 
órakor érkezett a hercegprimás.

Az előkelőségek érkezése alatt állandóan szi
tált az cső és ezért a rendezőség már azon gon
dolkozott, hogy a körmeneiet nem tartja meg, 
de felsőbb helyről kapta azt az utasítást, hogy 
mivel a több tizezer főnyi tömeget a Baziliká
ban elhelyezni nem lehet, feltétlenül tartsák 
meg a körmenetet.

A díszes menetet a budapesti cserkészcsapa
tok nyitották meg.

Amikor a könnenet a Bazilikából elindult, a 
főváros valamennyi templomában megkondul- 
tak a harangok. A körmenet a Vilmos császár- 
utra kanyarodott és az útvonal házainak abla
kában mindenütt gyertyák égtek. Az úttest két 
oldalán ezrekre menő tömeg tolongott a rendőr
kordonok mögött.

öt óra volt, amikor a Bazilikából az oltár
szentséggel elindult körmenet a Vilmos császár
ul és az Alkotmány-utca sarkára ért.

A parlament főbejáratának lépcsőjén Kara 
fláth Jenő, a képviselőház háznagya, fogadta a 
menettel érkező előkelőségeket.

A dalárdák énekének elhangzása utón 
SERÉDI JUSZTINJÁN bibornok-hcrcegprimás 
szontbeszédet mondott:

— Mi tagadás benne, volt idő, amikor mi ma
gyarok is hütlcnül elfordultunk Istentől és 
Őhelyette emberekbe helyeztük bizodalfinunkat 
De most,

az egyre nyomasztóbb gazdasági, társadalmi 
é« nemzetközi bizonytalanságban méltán 
megrendült az emberekbe veteti reményünk.
— És amikor igy nyíltan Krisztus mellett fog

lalunk állást, senki se féltse tőlünk a hazát. Mi
nél buzgóbb katolikus életet élünk, annál kü
lönb hazafiak is vagyunk.

— Mi, magyar katolikusok, mint hazafiak, 
hisszük, hogy nincs még veszve minden.

Ml hisszük, hogy lehet még feltámadás.
A hercegprimás szent beszédének befejezése 

után egyházi ruhákat öltött magára és áldást 
adott a téren egybegyült sokezer főnyi tömegre.

Tizenkét tanyát gyújtott 
tel egy pirománfóban 

szenvedő gazda
Nagykanizsa, okt 27.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A zalamegyei Szülök községet 
két hét óta rejtélyes gyújtogatás tartja izga
lomban. Két hét óta több földműves szérűs- 
kertje gyulladt ki a községben és égett le. 
Tegnap délután Hebrand József gazda ud
varán keletkezett tűz, amely elpusztította az 
egybegyült nagymennyiségű takarmányt. 
Néhány nappal később Semsy János gaz
dálkodó udvarában keletkezett tűz, amely 
elpusztította a gazda szérüskertjét. A csend
őrség erélyes nyomozás után vasárnap

elfogta a titokzatos gyújtogat ót, 
Pauer János 74 éves gazdálkodó személyé
ben. Az idős gazdálkodó beismerte, hogy az 
utóbbi időben

tizenkét földműves tanyáját gyújtotta 
fel.

A piromániában szenvedő öreg gazdát le
tartóztatták és átkisérték a kaposvári 
ügyészség fog házába.

A
Színes Regenvtsr

55. kötete:

C. Poole

A téhozió Hí 
cimü rendkívül érdekes 

regénye 
holnap jelenik meg.

ÁRA 30 FILLÉR,
Kapható trafikokban 
és vasútállomásokon.

Szegeden vasárnap feloszlatta 
a rendőrség az ellenzéki gyűlést

Szeged, október 27.

Hétfői Napló tudósítójától.) Az Egye- 
ellenzéki pártok vasárnap délelőtt viha

ros nagygyűlést tartottak a Széchényi mozi
ban. A választások idejére ugyanis a városi 
balpárt egyesült az egész ellenzékkel és nép- 
gyülésre meghívta Pakots József és Propper 
Sándor képviselőket. Az érdeklődő közön
ség zsúfolásig megtöltötte a mozit és Pakots 
József beszéde alatt nyugodtan is viselke
dett, mikor azonban Propper Sándor fogott 
hozzá beszédéhez, kitört a vihar. Propper 
beszédében

(A
sült <

olyan képviselőket követelt, akiket nem 
a főszolgabirák és a főispánok nevez 
nek ki, hanem olyanokat, akik nincse

nek átitatva a panamától.
Mikor Propper beszéde során ehhez a kité
telhez elérkezett, felállott helyéről vitéz dr. 
Petkóczi Lajos rendőrtanácsos és megvonta 
a szót Proppertól, majd

feloszlatta a gyűlést
Emiatt óriási botrány tört ki, Propper be
jelentette, hogy mentelmi jogának megsér
tését látja és feljelentést fog tenni a rendőr- 
tisztviselő ellen.

Ujabb kétszáz volt felkelő kapott 
Prónay-érmet vasárnap

Vasárnap este a Tiszti Kaszinó nyilvános 
éttermében Prónay Pál nyugalmazott alez
redes többszáz terítékes bankett keretében 
hívta össze azokat a volt nyugatmagyaror- 
szági felkelőket, akik eddig még nem része
sültek az ő kitüntetésében. Mint ismeretes 
ugyanis, Prónay Szent István napján 

többszáz kitüntetést osztott szét
Az éremkiosztás a mai banketten folytató

dott. Mintegy 350 főnyi volt felkelő gyfllf 
egybe a banketten, amelyen Prónay Pál buz
dító beszédet intézett az egybegyűltekhez. 
Ezután

megkezdődött az éremkiosztás.
Prónay, Budaházy Miklós és Collos Tibor 
báró osztották szét az éremeket, összesen 
kétszáz volt nyugatmagyarországi felkelő 
kapott ujabb kitüntetést.

Egy 81 éves gazdálkodó unokáira gyúj
totta Ila házát, maid felakasztotta magát

Nagykanizsa, okt. 27.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A zala- 

megyei Monostorapáti községben szombaton 
késő este tűz ütött ki ifj. Török-Fodor Ká
roly és Németh István gazdálkodó házában. 
Minthogy a község férfilakóinak nagyrésze 
a szőlőhegyekben szüretelt, csak nagynehe- 
zen foghattak hozzá az oltási munkálatok
hoz. A tűz tovaterjedését sikerült meggá
tolni, de

ifj .Török-Fodor Károly és Németh 
Istváén gazdálkodó háza n hozzátartozó 
istállókkal és szérüskertekkel együtt 
teljesen leégett s csak az utolsó pilla
natban sikerült kimenteni az égő ház
ból Ifj. Török-Fodor Károly gazdálkodó 

húrom apró gyermekét.
A hntósági nyomozás megállapította, hogy 

a tüzet id. Török-Fodor Károly 81 éves gaz
dálkodó okozta. Szombaton este Id. Török-

Fodor Károly hirtelen elmezavarában fiának 
gyermekeit bezárta a házba, amelyben ak
kor senki sem tartózkodott. Létrán felmá
szott a zsupfödeles ház tetejére s tüzcsóvá- 
val felgyújtotta a nádfödelet, mely pillana
tok alatt lángba borította az épületet. Az 
idős gazdálkodót még szombaton este elfog
ták.

örjüngeni kezdett, erre meg akarták 
kötözni, de egy óvatlan pillanatban si
került elmenekülnie a csendőrök elől 

s nyoma veszett.
Vasárnap délelőtt azután a közeli erdőség
ben egy fára akasztva megtalálták id. Tö
rök-Fodor Károly holttestét. A megháboro
dott elméjű idős gazdálkodó

felakasztotta magát.
Zsebében cédulát találtak, melyben azt irta, 
hogy azért lett öngyilkos, mert nem tudja 
elviselni unokái borzalmas tűzhalálát.

Százhatuanket embert vessek 
őrizetbe a szombati kommá* 
nista zavargók kSzbi Becsben

Bécs, október 27.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Szombaton 

a késő esti órákban izgalmas események 
zajlottak le a Deutsches Volkstheater előtt 
A kommunisták ugyanis még az előző na
pokban engedélyt kértek arra, hogy a Hel- 
denplatzon tűntető felvonulást rendezhesse
nek. A rendőrség ezt nem engedélyezte. A 
Hote Fahneban megjelent felhívásra azon
ban

a kommunisták mégis összegyűltek.
A nagy számban kivonult rendőrség igyeke
zett a többszáz főnyi tömeget szétoszlatni. 
Ugylátszott, hogy a tüntetők hajlandók is 
a rendőrség felszólítására, egy nagyobb 'cso
port azonban zárt sorokban vonult el és a 
Deutsches Volkstheater elé ment, ahol akkor 
történetesen

mindössze három rendőr tartózkodott. 
A kommunisták vezetője, Ottó Benedict fcl-

ugrott a Raimund-szobor talapzatára és ott 
izgató beszédbe kezdett. A rendőrök meg
akadályozták a beszéd folytatásában és 

elő akarták állítani a legközelebbi őr
szobára.

A tömeg erre a rendőrökre vetette magát, 
hogy vezérüket kiszabadítsa.

A tumultuózus jelenetek során 
a rendőrök Igen komoly veszedelembe 

kerültek
és egyiküket az egyik tüntető valami isme
retlen tárggyal úgy fejbesujtotta, hogy Ao* 
moly sérüléseket szenvedett. Az utolsó pilla
natban nagy rendőrtartalék vonult ki meg
támadott társaik segítségére, és ezeknek 

gumibotjaikkal sikerült végre a tömeget 
szétoszlatni.

A tüntetők közül a Heldenplatzon és a 
Deutsches Volkstheater előtt összesen 

százhatvankét embert

r '*
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Reittlyes kOrDimányek között 
váratlanul meghalt egy felülvizsga 
latra lelentkezett beteg a Ferenc 

József kórházban
A különös halálesetben meglartott törvényszéki orvosi vizsgalat 

nem tudta felderíteni a halai okát
A

Rejtélyes haláleset foglalkoztatja néhány 
nap óta a hatóságokat. A Bethlcn-téri Fe
renc József kereskedelmi kórházban rejté
lyes körülmények között meghalt Dcutsch 
Sándor 23 esztendős kereskedelmi alkalma
zott.

Deutsch, aki Varga Arnold Kossuth Lajos- 
utcai kötszövöttárukereskedésben volt tiz év 
óta alkalmazásban, néhány Ítéltei ezelőtt 
gyomorbaja miatt orvosi tanácsra befeküdt 
a Ferenc József kórházba, ahonnan

két heti gyógykezelés után gyógyultan 
bocsátottéit el,

azzal, hogy néhány hét múltán jelentkezzék 
felülvizsgálatra. Deutsch Sándor a kórház
ból való távozása után rendesen bejárt az 
üzletbe, ahol alkalmazásban volt, majd ok
tóber 16-án délután jelentkezett a kórház
ban felülvizsgálás céljából. Dr. Petőcz Ákos 
alorvos, akinek

feltűnt, hogy Dcutsch nagyon csuklik, 
azt tanácsolta Deutschnak, hogy feküdjön 
be ismét a kórházba. A fiatalember be is 
feküdt a kórházba, ahol csuklási rohama 
folytonosan erősbödött és gyomorbántal- 
makról panaszkodott. Mire az alorvos köte- 
lességszerfileg morfiuminjekciót adott a be
tegnek. Miután Deutsch állapota óráról- 
órára rosszabbodott, a kezelőorvos két órán
ként megfelelő újabb morfiuminjekciókat 
adott a betegnek — összesen hat centi- 
gramot, — majd orvostársával is megvizs
gáltatta a beteget, aki azonban az esti órák
ban elvesztette eszméletét és

közel húsz órán át tartó, heves csuklási 
roham után másuap a reggeli órákban 

a kórházi ágyon elhunyt.
A kórházban Deutsch Sándor hirtelen 

halála meglehetős feltűnést keltett s
miután a halál pontos okát megállapí
tani nem lehetett, a kórház szükséges*

Méhes Ignác dr. törvényszéki 
tanácselnök autókarambolja

A sofíőrvizsgára készülő ia rácselnök nekivezetie gépét 
egy másik autónak

A büntetőtörvényszék birái közül tizen- 
ketten két héttel ezelőtt az igazságügyminis- 
ter hozzájárulásával elhatározták, hogy meg
tanulják az autóvezetést Töreky Géza dr., 
kúriai biró, a büntetőtörvényszék elnöke 
maga is a soffőrvizsgára készülők közé állt. 
Hozzáfogott az autóvezetés tudományának 
elsajátításához a Töreky-tanács minden tag
ja és természetesen a tanfolyamon résztve
vők között szerepel Krayzell Miklós tanács
elnök is, aki főként autógázolási ügyekkel 
szokott foglalkozni. Az ő tanácsa elé kerül
nek a gázoló autóvezetők és az ő tanácsa bí
rálja el, hogy a tárgyalás alá kerülő ügyben 
az elgázolt volt-e a hibás, vagy pedig az autó 
vezetője. A német kollégák példájára hivat
koztak a bírák és az volt a főérvük, hogy

ha megtanulják az autóvezetést akkor 
az autószerencsétlenség ügyében kimon
dandó ítéleteknél hasznosítani tudják 

elméleti és tárgyi ismereteiket
A bírák külön soíTőrtanfolyamának megnyi
tásán együttesen vett részt mind a tizenkét 
bíró. Attól kezdve azután a bírák szabadide
jüket használták fel arra, hogy az autóveze
tés tudományában előrehaladjanak. Amelyik 
napon nem tárgyaltak és a hivatalos ügyek 
nem kötötték őket különösebben a törvény
székhez, 

MI A DÍVA?
A „DÍVA*4 egy szervezet, amelybe nem kell belépni 

és ahol nem kell tagsági dijat fizetni.
szervezet, 
nem kell

Iöbb száz isméit budapesti kereskedő tartozik a „DÍVA" kötelékébe és ha Ön renden 
megszokott vásárlásai alkalmával vásárlásainak összegét ezeknél a kereskedőkné 

feljegyezteti a
„DÍVA4’ iil. VÁS Íitl.ÁSI KÖNYVBE.
> W W W W A • színházjegyet, hirlapelőfizetést, vasúti jegyet, sváb 

hegyi week-endet, siófoki nyaralást tejes ellátássá 
Vásároljon tehát mlndlo „DÍVA** BEVÁSÁRLÁSI KÖNYVVEL, 

nem ad ki egy fillérrel se többet és mégis értékes ajándékhoz jut 111 
Kérjen „DIVA“ VÁSÁRLÁSI KÖNYVET a dohánytőzadében, a szállodai portástól 
a DÍVA kötelékébe tartozó kereskedőktől és a DÍVA központjától, Budapest, Város 

ház-utca 14 szám. Telefon: 890—88.
A DÍVA BEVÁSÁRLÁSI KÖNYV egy pengőbe kerül, de ezt az egy pengőt mái 
első bevásárlása alkalmával a DÍVA központja a kiutalt kedvezménjen kivül 

készpénzben visszafizeti önnek.

nek tartotta a hatósági boncolás meg- 
ejtését.

Az elhunyt hozzátartozói kérésére hatósági 
vizsgálat indult meg, amelynek eredménye
képpen

dr. Kenyeres Balázs és dr. Minich Ká
roly orvosprofesszorok megejtették a 

törvényszéki orvosi boncolást.
Miután a boncolás során sem sikerült 

megállapítani a halál okát
a halott cgjes testrészeit átszállították 

az állami vegyvizsgáló Intézetbe, 
hogy vegy vizsgálattal próbáljak tisztázni 
Deutsch Sándor halálának rejtélyét. A vegy 
vizsgálat most folyik, mihelyt befejeződik, 
az erről szóló szakvéleményt a boncolási 
jegyzőkönyvvel együtt a királyi ügyészség 
elé terjesztik, amely ezután fog csak intéz
kedni, hogy milyen lépéseket tesz a rejtélyes 
haláleset ügyében.

A Hétfői Napló munkatársa érdeklődött 
Deutsch Sándor halála ügyében a Ferenc 
József kórházban, ahol a következő felvilá
gosítási kapta.

— Deutsch Sándort itt kezelték a kórház
ban. Az eddigi orvosi vélemény szerint a 
halál vagy a heves csuklási roham követ
keztében beállott szivelgyengülés, vagy pe
dig egy tulgyorsan fellépett általános vér
mérgezés (sepsis) okozhatta. Mi magunk is 
kíváncsian várjuk a vizsgálat eredményét, 
melyről hivatalos értesítést még nem kap
tunk.

Beszéltünk a tragikusan elhunyt Deutsch 
Sándor hozzátartozóival is. A kétségbeesett 
családtagok elmondották, hogy Dcutsch Sán
dor jókedvűen indult el hazulról a kórházi 
felülvizsgálatra és arra kérte őket, hogy 
szmokingját hozzák rendbe, mert néhány 
nap múlva vőfélyként kellett volna megje
lennie egy esküvőn.

Román Kálmán.

állandóan résztvettek a soffőrképző tan
folyamokon.

Nem mulasztottak el egyetlen alkalmat sem, 
hogy minél gyorsabban tökéletes autóveze
tőkké képezhessék ki magukat. Eddig simán 
cs rendben ment minden, szorgalmasan ha
ladtak előre, úgy hogy most már nincs mesz- 
sze a nap, amikor az ítélkező bírák a vizs
gáztató bizottság elé állhatnak.

Közben csak egy baleset történt, Méhes 
Ignác dr., törvényszéki biró, aki a Töreky- 
tanácsban az elnök távollétében elnökölni 
is szokott, pénteken

a víztorony környékén ncktvezette a ta- 
tanuló autót egy mérnök gépkocsijának.

Méhes Ignác dr. a legszorgalmasabban ké
szült a sofTörvizsgára és az alig tiz napi el
méleti előkészítés után már megpróbálkozott 
a gyakorlattal. A gépkocsi volónja mellé en
gedték ülni Mellette ült a Töreky-tanács 
egyik szavazóbirája, Pósa Lajos dr., tör
vényszéki biró, mögöttük pedig a soffőrtan- 
folyam oktatója magyarázott és figyelte Mé
hes tanácselnök koesivezetését. A víztorony 
mellett a gépkocsi meg akart fordulni, már 
félig meg is fordult, amikor szembetalálko
zott egy másik autóval, amelyet egy ugyan
csak a soffőrvizsgára készülő mérnök veze-

-ért megvásárol.

az Albus kézmosószappan a legfinomabb pipere- 
raggyuból készül. Kiváló összetételénél fogva 
gyorsan habzik, a szennyet feloldja és a bőrt 
tisztává és bársonyos simává teszi. A legdrá
gább luxus pipereszappanoktól csak abban 
különbözik, hogy nincs festve és illatosítva 
és ezért az Albus kézmosószappan az arcnak 
is mint enyhe és kiváló mosdószappan ajánl
ható. Minden üzletben kapható az

Ezután már nemcsak a kiváltságosak, a gaz
dagok előjoga lesz a tiszta kéz, hanem min
denkié, aki egy darab Albus kézmosószappant

ALBUS
KÉZMOSÓSZAPPAN

tett. A tanácselnök hirtelen csavart egyet a 
kormánykeréken, de nem olyan lendülete
sen, hogy ezzel az összeütközést kikerül
hette voina. A két lassan mozgó autó össze
ütközött és abban a pillanatban meg is ál
lott. Komolyabb baleset nem történt, csak a 
szélvédők törtek össze és

az Üvegcserepek összekarcolták Méhes

Letartóztatták egy gyárigaz
gató fiát, aki sikkasztott, csalt, 

lopott, hogy mulathasson
Nem tudott ellentállni a vágynak, hogy nagyvilági 

életei éljen
Jó

nésü .... .... ... _____ .... _r _
főkapitányságon. Vass Lászlót, a Vöm-féle 
budapesti dobozgyár igazgató-tulajdonosá
nak a fiát

tömegesen jelentették fel az elmúlt na
pokban a legkülönbözőbb lopások, csa

lások és szélhámosságok miatt.
A nagylábon élő, az éjszakai mulatóhelye
ken sűrűn megjelenő fiatalember hat hét
tel ezelőtt vált ki édesapjának a gyárából 
és azóta bűnös módon szerezte meg a meg
szokott jólét eszközeit. A hat hét alatt sorra 
járta a család összes gazdag ismerőseit, ba
rátait és

a látogatás után mindig magával vitt 
valami értékes ékszertárgyat: 

aranyórákat, brilliánsgyürüket, aranylárcá- 
kat és egyéb ékszertárgyakat, amelyeket 
azután részben eladott, részben elzálogosí
tott.

A károsultak sorra, a főkapitánysághoz 
fordultak panaszaikkal, de ugyanekkor egy
másután tettek feljelentést ellene a buda
pesti soffőrök is. Vass László egész napra 
bérelt ki autókat é.s este hol egy szinház, 
hol egy mulatóhely elé állította a kocsit, ő 
maga pedig egy

másik kijáraton megszökött a soffőrök 
elől.

A szélhámosságok sorozatában szerepel több 
oly eset is, amikor hölgyeket vitt vacsorázni 
előkelő és drága lokálokba, pezsgőzött és 
pazar vacsorákat rendelt, közben

egy percre magukra hagyta a hölgyeket 
o azután nem Is tért többé vissza.

Megtette azt il, hogy kitűnő siijülú.ó.

családból származó, elegáns megjcle- 
fiatalembcrt tartóztattak le vasárnap a 

tanácselnök és Pósa Lajos dr. törvény
széki bíró arcát.

A baleset véget vetett a pénteki tanulásnak. 
A két megsérült biró autótaxin a mentőkhöz 
sietett, ahol kimosták a jelentéktelen sebe
ket. Nem sokkal később Méhes tanácselnök 
már tárgyalt is és összekarmolt arccal ült a 
tanácselnöki székben.

összeköttetéseire hivatkozva tömegesen veti 
át pénzt kedvezményes színházjegyekre és 
az igy kicsalt pénzt is mulatozásaira köl
tötte.

Amikor megindult a feljelentések lavinája 
Vass László ellen, a főkapitányságon egész 
detektivcsóportot mozgósítottak felkutatá
sára. Ez azonban nem ment egykönnyen, 
mert Vass László naponta más szállóban la
kott. Végül szombaton délután

egy Rákóczi-uti ékszerész üzletében el
fogták a detektívek,

mikor éppen egy ismerősénél ellopott arany
órát akart értékesíteni. A rendőrségen min
den bűnét beismerte a bűnös útra tért fia
talember, aki azzal védekezett, hogy nem 
tudott ellenállni a vágynak, hogy nagyvilági 
életet éljen. Beismerő vallomása után letar
tóztatták.
Butorvelourok 

Butorbrokátok 
Epinglék, Rfpszek

Padlófilcek, Szőnyegek 
függönyök és azövetujdónságok óriási 

választékban érkeztek 

céghez
Budapest, IV., Hajó-utca 12—14 (Belváros) 
Raját érdeke, hogy mielőtt szük
ségletét beszerzi, raktárunkat 

•nektek1 ntse
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ATHENAEUM
KÖNYVTÁR
REMEK ÚJ SOROZAT

LEGOLCSÓBB
ÁRBAN

LEGJOBB
TARTALOM MAL

LEGSZEBB
KIÁLLÍTÁSBAN

ÁRA
EírttVASZONKÍTÉSBEM

2’40 P
ÁRA
KARTONALVA

tm p

FIGYELJEN IDE!
RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYI 

HA ELŐFIZET
AZ ALÁBBI 12 KÖTETRE, AKKOR 

egíszvfczonkítésben nem 2 40 P, kartonéivá nem 160 P, hanem

p T20p
csak az ATHENAEUM KÖNYVI AR minden egyes kötete

KÖTETENKÉNT 280-360 OLDAL TERJEDELEMBEN

AZ ELSŐ TIZENKÉT KÖTETI
1. 
2.
3.
4.
6.

«.
7.

8.
10.
11. 
12.

KATAJEV VALIMTINi A sikkasztok 
HELTAI JBNSi Álmák háza 
MAUSHAM SOMORSETi Az ürdBg 

sarkantyúja

KRObY BYULAi Baldogult úrflkorom 
SMBLJOV IVÁN, A pl noér

BIBÁ LAJMi K Misik* szerelem 
BRJBR JBHANi A nagy éhség 
BBURBET FÁUL, A lelkllsmeret

OLCSÓVÁ TETTOK A KÖNYVET
Az éló magyar Irodalom s a modern világirodalom legszebb alkotásai, kivé
tel nélkül ÚJ regények alsó magyar kiadásban, a legjobb famentes 
fehér papiroson, valédl angol egészvászonkótésben vagy díszesen kartonéivá.

at* Athtnatum kOnyvkiadihloattlínak, Budapest,
Rrssébet körút 7 

■sennol oMflsetok M Athenaeum Könyvtár új eerozatám 
11 kötetben

ogórovAozon kötésben kötotonként... P 2.40 helyett P 1.80 
fíit ó kötotonként---------------- P l.«o helyett P 1.20

óidAibtöil Árun.
Ai oi.Mlaotóol dijat kötet ónk ónt óidra beküldőm, Illetve 

kézbesítéskor űzetem.
K4r*m akötetüket havonként utánvét mellett mogküldoat. 
A póni olözotes beküldése esetén a kiadóvállalat a köny

veket bónnontve, utánvétel esőién a megrendelő költsé
gént küldi

(A neia kívánt törlendő)
Név:------------------------------------------------------------

x

N

INGYEN
kapja meg minden elő

fizető az

ATHENAEUM
ALMANACHJA
1930. évi pompás köte
tét az ATHENAEUM 
KÖNYVTÁR alakjában

30 magyar író 
■ •■újabb

Pógl'ük'uáa t -------------- -----------  -

Lakóim:..................... ................. ......

Váratlanul elhalasztották Parisban a 
Blumenstein-ügy mai tárgyalását

November 20-án kerülnek a íellebbviteli bíróság elé 
a kötvényhamisítók

Párizsban a szajnamenti törvényszék né
hány hónappal ezelőtt Ítélkezett a Blumen- 
stem-féie nagyszabású kötvény hamisítás 
ügyében. Blumenstein József bankárt, a pör 
fővádlottját 2 évre Ítélték. Enyhítő körül
ménynek vették, hogy kártérítés fejében 
egymillió pengőt fizetett a magyar kincstár
nak. Blumensteincn kívül sulyos büntetéssel 
sújtották az ügy még néhány szereplőjét, 
igy a Rizzi testvéreket és a Torbini testvé
reket is. Fellebbezés folytán a per a felsőbb 
bíróság elé került, ahol

hétfőre, október 28-ára tűzték ki a tár
gyalást.

Blumenstein két védője a francia Moutet és 
a magyar dr. Csati Ferenc már meg is tet
ték a szükséges előkészületeket, de tegnap 
távirat érkezett Budapestre, amelyben a fran
cia védő közölte, hogy

a tárgyalást váratlanul elhalasztották. 
Az elhalasztásnak oka az, hogy ennek a ta
nácsnak az elnökét amelyik az ügyet tár
gyalta volna előléptettek és az igazságügy, 
minisztériumba rendelték szolgálatra, 1™ 
most az utódjának újból tanulmányozni kel! 
a pör iratait.

A tárgyalás! ezért november húszadikán 
tartják meg.

Mostanában különben érdekes fordulat 
előtt áll az ügy. Blumenstein után

a vádlottak másik csoportja a Rlzrf- 
fivérekkel az élükön, szintén meg akar

ják téríteni az általuk okozott kárt.
A védőik egyezkedni akarnak a magyar 
kincstárral, hogy teljes egészében megtérít, 
sék a veszteséget, amely a hamisítás révéit 
érte a kincstárt.

Nagy érdeklődés kisérte Krausz 
Simon képeinek, miitárgyainak és 
bútorainak vasárnapi aukcióját

Vasárnap délelőtt nyílt meg a Lónyai-utcal 
állami árverési csarnokban rz az aukció, ame
lyet Krausz Simon képeiből, bútoraiból és mű
tárgyaiból rendeztek. A nsgyértékü, sokezer 
pengőt reprezentáló holmikat

három hatalmas társzekéren szállították 
a csendes, finom tónusa Stefánia-üti villából oe 
árverési csarnok aukciós termébe, amely a va
sárnapi megnyitón már kora délelőtt tele volt 
érdeklődőkkel

A pénzm-lsziokrácla néhány reprezentánsán 
kívül főképpen műkereskedőket és mübará- 

tokat látni a kiállításon,
amely ügyesen és stílusosan külön-külön cso
portosítja a nagy értékeket.

Nyolc szobára osztották szét a hatalmas kiál
lítási termet. Mindegyik szobi kompletten be 
van rendezve Krausz Simon drága bútoraival. 
A bútordarabokon helyezték el a sok porcelánt, 
műtárgyat, a vendég falakon pedig ott lógnak 
az aukció legnagyobb kincsei: a képek.

Egy falat csaknem teljesen elfoglal Alexan
der Lcgrand közel nyolcméteres gobelinje, 

amely Nagy Sándor harci jeleneteit ábrázolja. 
A gobelin 45.000 pengős kikiáltási áron kerül 
majd kalapács alá A festmények közül a lég. 
drágább árral szerepel egy Munkácsy-kép, a 
„Naplemente- cimfl hatalmas vászon: 26.000 
pengő a kikiáltási ára. Benczúr Gyula „Akt a 
likőrrel' című festménye 18.000 pengős áron 
van kiállítva A bu»orok, porccllánok, szobrok 
komoly értékeiből is kiemelkednek a szőnye
gek, amelyek között

ott szerepelnek a világ összes szőnyegfajtfl.
A november 4-ikén kezdődő árverést nagy 

érdeklődés előzi meg s azt remélik, hogy nagv 
áron sikerül értékesíteni Krausz Simon érte
keit, amelyek össoe.'en körülbelül féimillií 
pengőben vannak felvéve. Azt mondják,

maga Krausz Simon Is vásároltatni fog ni
hány eifelejthetetlen darabot

egykori képei, porcellánjai és szobrai közül..,

Még a télen lebontják 
a Rákóczi-uti Kis-Rókust

A Gázgyár igazgatósági székházának 
ügye végleges megoldásra jutott. A Gázmü
vek igazgatóságának, miután már végleg el
dőlt, hogy az uj Rókus-kórház a Tisza Kál
mán térre kerül, a legrövidebb időn belül 
ki kell hurcolkódnia régi székházából. Az 
uj igazgatósági palotát a Rákóczi úti Kis- 
Rókus helyén építik fel s erre a célra

négy millió pengőt Irányoztak elő.
Ebben az épületben kap elhelyezést a Víz
műnek igazgatósága is, amely a Reáltanoda 
utcai bérelt épületben már sehogyan sem 
fér el. A Vízmüvek mint bérlők költözköd

nének be az uj Rákóczi úti épületbe, ci 
nincs kizárva, hegy megállapodnak oly 
irányban, hogy a két üzem közös költségen 
építi fel a palotát.

A Rákóczi úti építkezésre egy évet szói 
az üzem, tehát leghamarabb 1931 tavaszául 
történhetik a beköltözés. A tervek szerint

még a télen kik 81 tőrt étik az üzlettulaj
donosokat

a Kis-Rékus épületéből és megkezdik at 
épület lebontását, hogy kora tavasszal sem
mi akadálya se legyen az építkezés megint 
dulásának.

A hozománnyal együtt megszokott feleségétől 
nászutján a fiatal férj

A kétségbeesett asszony vasárnap feljelentette hűtlen urát
Miskolc, október 27.

Szombaton este egy kétségbeesett fiatal
asszony jelent meg a rendőrség központi 
ügyeletén és keserves zokogás közben adta 
elő érdekes panaszát.

Elmondta, hagy eperjesi kereskedő lánya 
és három héttel ezelőtt Eperjesen férjhez 
ment K. Béla fiatal magántisztviselőhöz. 
Budapestre jöttek nászutra és a fiatal férj 
magával hozta úgyszólván a teljes hozomá
nyát, körülbelül 100 ezer csehkoronát. Nagy
szerűen éltek a fővárosban, csupán az za
varta meg a nászút kellemességeit, hogy a 
férje sokszor érákra magára hagyta.

Most már hazafelé indultak Eperjesre, de 
útközben elhatározták, hogy két napot Mis
kolcon töltenek. Egyik szállodában vettek ki 
lakást és megnézték péntek este a miskolci 
szinház előadását. Szinház után lefeküdtek. 
A fiatalasszony csak délelőtt 10 órakor éb
redt fel és ekkor megdöbbenve vette észre, 
hogy

a szomszédos ágy. amelyben férje 
aludt, üres.

Először arra gondolt, hogy a férje most is 
magéra hagyta, mint már többször Buda
pesten és majd ebédidőre visszatér. De csa
ládéit. mert a férj sem délben, sem este nem 
tért vissza.

A fiatalasszony erre gyanút fogott, átku- i 
tolta a poggyászát és megdöbbenve állapi- 
tolta meg, hogy egész hozománya eltűnt. | 
Ezek után nem kételkedett többé, hogy | 

a férje a hammdiuiyal ogyfitt meg- I

S Bökött.
A rendőrség nyomban a feljelentés után 

megindította a nyomozást és a pontos sz* 
mélyleirás alapján a detektivek megállapí
tották, hogy a fiatal férj az egy óra után 
Budapest felé induló gyorsvonaton hagyta el 
Miskolcot. A férjszökésről értesítették a bu
dapesti főkapitányságot is, amely most szin
tén keresi a mézeshetek elől megszökött 
eperjesi magántisztviselőt.

Az állandó 
árdoklődés következtében 

a 

Divatrevüt 
oki 28 h4t«MI, okt. 31-11 oOtSttOkl) 

naponta d. u. 4 órakor 

megismételjük

natív ■ vi.vi
CORVIN-ÁRUHÁZ
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GjHlKolnl fossz - mondotta a 
lúsnS és lufidi László agyonlőtte 

16 6ves menyasszonyát
A lenes azzal uedekezik, Ittogy a issiai hasasa alatt 

ellenállhatatlan ítényszemi gyiikoít
Miskolc, október 27.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Néhány 
héttel ezelőtt véres szerelmi dráma játszó
dott le Borsosnádasd községben. Ivádi László 
ózdi gyári munkás két revolvcrlövéssel le- 
teritette menyasszonyát, a 16 esztendős 
Érsek Olgát, mert a leány kiadta az útját.

Mialatt a haldokló leányt vették ápolás 
alá, Ivádi konyhakéssel mellbeszurta magát, 
de néhány hét múltán felgyógyult. Több Íz
ben próbálkoztak már kihallgatásával, rész
ben a csendőrök, részben a vizsgálóbíró, de 
sem a tragédia előzményeiről, sem annak a 
részleteiről nem akart bővebb felvilágosítást 
adni. Csupán annyit mondott, hogy a leány 
kikosarazta és felingcrelt állapotában kö
vette el tettét.

Most érdekes fordulat állott be Ivádi 
László bűnügyében.

Kihallgatásra jelentkezett a törvényszék 
vizsgálóbírójánál és egészen különös vallo
mást tett a gyilkosság motívumait illetőleg. 
Valomása után a bűnügy teljesen uj meg
világításba került, olyan megvilágításba, 
amelyhez a pszihopatológiának is sok köze 
van.

Azt vallotta Ivádi a vizsgálóbíró előtt, 
hogy meggyilkolt menyasszonyát rajongásig 
szerelte. A bajok, amelyek végeredményben 
a gyilkossághoz vezetlek, akkor kezdődtek, 
amikor pár hónappal a gyilkosságot meg
előzőleg Sajószentpéferen járt egy járás
bírósági tárgyaláson és a vonat indulásáig 
hátralevő idő alatt

egy kömyékszerte híres jósnőhöz ment.
Négyszemközt a jósnő olyan dolgokat ho- bíróság elé.

Potyautasok kard- és késpárbaja 
a rendőrrel és a taxisofőrrela taxisofőrrel

Tegnap este Sitkéig György és Sitkay Mi
hály borbélysegédek taxin vitették haza ma
gukat Budapestről Pesterzsébetre. Amikor a 
taxi a ház előtt megállolt és a soffőr a dijat 
követelte,

a két testvér nekiesett ■ soffőmek és

'A taxisoffőr rendőrért futott és ez alatt a 
borbélysegédek a taxiból minden leszerel
hető tárgyat a lakásukra vittek.

Időközben a soffőr visszaérkezett a rend
őrrel, aki felelősségre akarta vonni a potya-

Hogyan veszett el és került meg
30 perc alatt egy bécsi nagykeres
kedő ötezer dollárja Budapesten

A taxisoffőr vad hajsza után juttatta vissza tulajdonosának 
a trafikban felejtett táskáját

Valósággal a film vásznára illő, izgalmas, de 
szerencsére happy-enddel végződő história zaj
lott le szombaton Budapesten A mozidráma 
gyorsaságával lepergő események egy Buda
pesten átutazóban lévő bécsi szőnyegnagy
kereskedő és annak elveszett, majd különös 
módon megkerült

ötezer dollárja
Lörül játszódtak le.

Egy Bergner nevű bécsi nagykereskedő ér
kezett szombaton délben egy óra tiz perckor a 
Keleti pályaudvarra a bécsi gyorssal. Az volt a 
szándéka, hogy rövid pór óráig a magyar fő
városban tartózkodik, hogy egynémely üzleti 
ügyét elintézze, azután pedig este tovább uta
zik a Balkánra. A szőnyegnagykereskedő egye 
üiil érkezett, társaságában csak egy kis sárga 
nesszeszer volt, amely

ie-

ANGLIA
a legtöbb teát fogyasztó or
szág. A brit sziget Jakói fe
jenként átlag napi 8 csésze 
teát isznak. Es Anglia büsz
kélkedik a legtetterősebb 
férfiakkal, az angol nők pe
dig gyönyörűen karcsúnk. 
Az angol a nagyon erős teát 
kedveli. Az ő Ízlésének fe
lel meg a mi 
öritannia- 
keverékünk
10 di* Ara P 3.— 
^sinFsyula rí. 
teabehozatala 

zott a tudomására, hogy megdöbbenve, le
törve és szinte öntudatlanul, tántorogva 
hagyta el a jósnő félhomályos szobáját. Azt 
közölte vele a sajószentpéteri jósnö, hogy 

nagyon vigyázzon magúra, mert rövi
desen emberéletet fog kioltuni. Meg

mondta azt Is. hogy revolverrel.
Teljesen ennek a jóslatnak a hatása alá 

került. Egyre jobban elvesztette az ítélő
képességét és valósággal fcldultan járt-kelt 
az emberek között. Folytonosan csak a 
borzalmas jóslat foglalkoztatta. Mindig csak 
erre gondolt és

teljesen rabja lett annak a hitnek, hogy 
neki végzetszerűen gyilkolni kell.

Ilyen beteges állapotában szerezte meg a 
revolvert is, amelyet azontúl állandóan ma
gánál hordott és amelyről nem tudta még, 
hogy kinek az életét fogja kioltani. A jós
lat hatása alatt menyasszonyával is állan-, 
dóan revolverről és gyilkosságról beszélt. A 
fiatal lányt érthetöleg nyugtalanította, ide
gesítette, majd végeredményben elhidegi- 
lette ez a borzalmas beszédtéma.

Innen kezdődtek az összekülönbözések, a 
nézeteltérések, amelyek a kikosarazáshoz 
vezettek. Mikor idejutott, már tudta, hogy 
kit fog meggyilkolni.

— Ellenállhatatlan lelki kényszer alatt 
cselekedtem,

— sírta a vizsgálóbíró előtt Ivádi László, 
szokatlanul érdekes bünpör vádlottja.

Ivádit most orvosi megfigyelésnek vetik 
alá és csak az orvossznkérlök véleménye 
után kerül a borsodnádasdi véres dráma a

a

utasokat

A Sltkay-flvéreh késsel támadtak a 
rendőrre és a soffűrre, úgyhogy a rend

őr kénytelen volt kardját előrántani 
és úgy védekezni a dühösen támadó borbély
segédek* ellen. Az autőtaxi körül vívott pest
erzsébeti éjszakai csatában azonban sem a 
rendőr és a vele küzdő soffőr, sem a bor
bélysegédek nem sérültek meg. Végül is 

sikerült a Sltkay-flvéreket lefegyverezni 
és a pesterzsébeti kapitányságra előállítani.

a legszükségesebb ruhadarabokon kivül öt
ezer dollár készpénzt rejtett magában.

A nagykereskedő minden több poggyászát előre 
feladta — Bukarestbe. A javakorabeli osztrák 
ur Budapestre érkezve taxiba fiit, hogy egyik 
üzletfeléhez hajtasson. Útközben azonban 
észrevette, hogy szivartárcája üres, a legköze
lebbi trafiknál megállittatta hát a kocsit és be
fért az üzletbe vásárolni A fizetés alkalmával a 
pultra tette kis táskáját és azt

ott Is felejtette.
A trafikos néhány másodperccel később észre
vette, hogy vevője otí felejtette táskáját, mivel 
azonban nem hagyhatta magára a trafikot, az 
üzletben tartózkodó egy másik vevőjét kérte 
meg arra, hogy vigye az osztrák ur után tás
káját.

A szóban forgó vevő. — egy fiatal, tizennyolc
éves borbélytanonc, — ki is sietett az üzletből, 
mikor azonban látta hegy nz Idegen ur autója 
eltávozott az üzlet elő’., a táskát, anélkül, hogy 
annak tartalmát megnézte volna,

hóna alá kapta és Igyekezett clődnlognf.
Ezt a szándékát észrevette egy, az üzlet előtti

Értesítem mélyen tisztelt vevői
met., hogy kemény és puha kalap
újdonságaim megérkeztek.

MOLNÁR BÉLA
VIL. Erzsébet körút 4.

Ön is szőrmatracon alhat!
Háromrészes szőrmatrac 6 havi részletre 65

Sándor „Ideál“ paplangyár fSTISSSZí ..líftí?
pengő J

taxistandon várnkozó autó soffőrje, — a derék 
ember megérdemli, hogy a nevét is kiírjuk: 
Varga Istvánnak hívják — és egy másodperc 
alatt áttekintve a helyzetet, odaugrott a fiúhoz, 

kikapta annak hóna alól a nagyértékű ösz- 
szeget tartalmazó táslát és autójába ugorva, 

a másik kocsi ntán iramodott.
Vad hajsza kezdődött most meg a Nagy

körúton. A taxisoffőr utolérni igyekezett a meg
lehetős sebességgel haladó másik kocsit. Közel 
huszperces vad vágtatás után — a Margit-kör- 
utón érte utol a másik automobilt és azt meg
állásra szólítva fel, végre átnyújthatta a csodál

Inkognitóban Budapesten volt 
Haberlin dr. svájci miniszter, 

aki a parlament s a bíróságok tárgya 
lásait hallgatta

Igen érdekes vendége volt Budapestnek az 
elmúlt héten. Az előkelő külföldi látogató

Hüberlin dr. Svájc igazságügyminlsztcre
volt,

aki pontosan egy héttel ezelőtt, a múlt hét
főn érkezett a fővárosba. A svájci igazság
ügyminiszter

a legszigorúbb Inkognitóban jött Buda
pestre

svájci konzulátus vezetőjé-s csupán a pesti
vei: dr. Kienast Ferenc főkonzullal érintke
zett. Kienast főkonzul kalauzolta Pesten egy 
héten át Haberlin minisztert, aki nemcsak 
Svájcban ismert ember, hanem egész Nyu- 
gat-Európában jól ismerik a nevét, mint ki
tűnő és komoly nemzetközi jogászét.

Hűbériéin dr. pesti tartózkodása első nap
jaiban felkereste a parlamentet s a közönség

Lóversenyen megnyerte az elsikkasztott pénzt, 
de elvesztette nyerő tikettjét

A főkapitányságra feljelentés érkezett Re- 
zsek János, egy gyógyáru nagykereskedés 
tisztviselője ellen, akit azzal gyanúsítottak, 
hogy a cég kárára sikkasztást követett el. 
Megindult a vizsgálat és Rezseket előállítot
ták a rendőrségre. Kihallgatása során

törredelmes beismerő vallomást tett.

Elmondotta, hogy bár a mai viszonyokhoz 
mérten meglehetősen szép fizetése volt, egy 
alkalommal a cég által rábízott pénzből 
mégis elvett kisebb összeget. Arra számított, 
hogy rövidesen pótolni tudja az elvett ösz- 
szeget, mert más forrásból várt pénzt. Ezt 
a pénzt azonban nem kapta meg, mire

elhatározta, hogy ezt a lóversenyen 
fogja visszaszerezni.

A rablotl pénzzel kiment a lóversenyre és 
játszani kezdett. A balszerencse üldözte és 
rövidesen már nagyobb összeget vesztett. 
Kint a pályán megismerkedett egy emberrel, 
akitől „titkos tippet" kapott. Á nála levő 
pénzt az utolsó fillérig á titkos tippre tette 
és drukkolva várta az eredményt. A tipp be 
is vált,

a ló befutott.
A nyereségből éppen fedezhette volna az el-

^lessék
pályázni ?

kozástól majdnem sóbálvánnyá merevedő bécs! 
kereskedőnek kézitáskáját. A kereskedő

csak most vette észre, hogy a kocsiból 
hiányzik a koffer,

könnyes meghatottsággal szorongatta meg 
derék soffőr kezét és fáradtsága jutalmául —< 
háromszáz dollárt nyújtott át Vargának, akt 
ekkor tudta meg, hogy milyen nagy érték pihent 
a kézitáska fenekén

A dollárvagyont mentő soffőr boldogan tért 
vissza állomáshelyére és mutatta meg a három
száz dollár, amelyet ilyen „nehéz munkával'4' 
keresett.

minden délelőtt
számára fenntartott emeleti karzatról nagy, 
érdeklődéssel figyelte a képviselőház üléseit^ 
Budapest minden nevezetességét megtekin
tette a svájci igazságügyminiszter és 

inkognitóban ellátogatott csaknem min
den délelőtt a törvényszék, a Tábla és 

a Kurta tárgyalásaira.
Majd Pest környékére tett kirándulást Há- 
berlin dr. s nagy elragadtatással nyilatkozott 
a város természeti szépségeiről. Megígérte* 
hogy

amint ideje lesz. Ismét eljön Buda
pestre,

mert Közép-Etirópa egyik legszebb városát 
ismerte meg Budapestben, ahol most volt: 
először.

Haberlin igazságügyminiszter tegnap déh 
után utazott el Budapestről Svájciba

várakozás izgalmában, 
a zsebéből. Órákon át 

pályán mindenfelé,

sikkasztott pénzt. Boldogan, megkönnyeb
bülve rohant a kasszához, de mikor odaért* 
legnagyobb rémületére észrevette, hogy 

a nyerő tikettet elvesztette.
Valószínű, hogy a 
véletlenül kirántotta 
kutatott-keresett a 
amerre megfordult,

de a tikett — amivel megmenthette 
volna magát — nem került elő.

Beismerő vallomása után megállapították, 
hogy ötezer pengőt sikkasztott és a pénz a1 
lóversenyen úszott el. Rezseket, a peches ló
versenyjátékost letartóztatták és az ügyész
ség fogházába szállították.
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hirkk
Két ellenzéki gyűlés 

Debrecenben
A nagy zivatar szétzavarta 

Hegymegi Kiss Pál nagygyűlését
Debrecen, október 27.

(A Hétfői Napló tudósítójának telejonjelen- 
tése.) Vasárnap két népgyülést tartott az egye
sült ellenzéki párt. Hegymegl Kiss Pál polgári 
ellenzéki pártja ugyanis a törvény hatósági vá
lasztásokra szövetkezett a szociáldemokrata 
párttal. A polgári ellenzéki pártok délelölt 
tizenegy órakor tartottak népgyülést, amit a 
hirtelen támadt fergeteges zivatar szétzavart.

Sürfl mcnykőcsapások között, borzalmas 
vihar dühöngött az egész városban, 

hgyhogy a többezer főnyi közönség rohamlépé- 
sekben szaladt a függetlenségi pártkörbe, ahol 
azonban mindössze hat szoba van és igy a tö
meg legnagyobb része kinnrekedt. Hegymegl 
Kiss Pál volt az első szónok, aki élesen támadta 
az egységespárt városi politikáját, amely

Debrecen városát másfél millió pengős de
ficitbe kényazerltetle.

Jánosi Zoltán református lelkész volt a követ
kező szónok, aki azokról az okokról beszélt, 
•melyek miatt a református Debrecen városa 
sohnsem részesült a kormánytól olyan támoga
tásban, mint például Szeged, vagy Pécs.

Délután a szociáldemokraták tartottak nép- 
gyfílést a Munkásotthon nagytermében, ahol dr. 
Györki Imre országgyűlési képviselő tiltakozott 
■z ellen a vád ellen, hogy pártja feladta volna 
az osztálvhnrcot, amikor a polgári párttal lé
pett szövetségre.

A válaszfalakat ■ polgárság és ■ munkás
ság között Bethlen István gróf döntötte le, 
mert politikai rendszere egyformán nyo
morba döntötte a lakosság minden rétegét.

János Zoltán itt is felszólalt, a munkásság elha
láson ünnepelte és vállára kapva hordozta kö
rül a teremben.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap az időjárásról a következő prognó
zist tette közzé: Továbbra is eső és igen 
'hűvös idő várható.

— Ravasz László ünneplése. A' reformá
tus egyház vasárnap este meleg ünneplés
ben részesítette az Amerikából visszatéri 
Ravasz László püspököt. Ugyancsak tegnap 
este bucsiiztalták Gödé Lajos másodlelkészt, 
kit Nagykőrösre választoltak meg. Petri Pál 
államtitkár üdvözölte a jelenvoltakat. 
Azután Némethg Károly az egyházközség 
főgondnokn köszöntötte fel a püspököt. 
"Ravasz László válaszolt ezután az ünneplésre 
lés amerikai élményeiről számolt be. Az ün
nepélyt hangverseny követte.

— Hans Friedrich dr. előadása a Nürnbergi 
Hétről. Vasárnap délelőtt Hans Friedrich dr., 
• Nürnbergi Hét előkészületeiről tartott szabad 
előadási, amelyen a nagyszámú hallgató közön
ségen kívül az idegenforgalmi szervek vezetői 
ii számosán vettek részt. Az előadás előtt Liber 
Endre tanácsnok üdvözölte Friedrich dr.-t, aki 
adatokat sorolt fel a Nürnberg és Magyarország 
közötti kapcsolatokról. Beszélt Dürer Albertröl, 
n német reneszánsz magyar származású nagy 
festőjéről, majd bejelentette, hogy Kupeczky 
"Adómnak II Rákóczi Ferenc fejedelem Nüm- 
bergbe származott udvari festőjének két képét 
is elhozták a kiállításra. Reprezentatív kiállítás 
keretében bemutatásra kerülnek még a nürn
bergi képzőművészek alkotásai. Budapestre jön 
Maurach János dr. főlnlendáns vezetése alatt a 
nürnbergi opera és drúmni színház is. Igen ér
dekes része volt Hans Friedrich dr. előadásának 
mikor arról beszélt, hogy nemcsak a kiállítás 
résztvevői, hanem külön vonattal számos nürn
bergi vendég is érkezik Budapestre. Az előadást 
Nürnberg nevezetességeit mutató film követte.

— Leleplezték a nyíregyházai vértanú 
Hxobrát. Vasárnap nagyszabású ünnepség 
keretében leplezték le Nyíregyházán Kovács 
István nemzetőr főhadnagy szobrát, akit 
1919 április 22-én a kommunisták kivégez
tek. A szobrot a Bajtársi Szövetség emelte a 
vármegye és Nyíregyháza városának támo
gatásával. Az ünnepség a Hiszekegy elének- 
lésével kezdődött, majd Szolor Pál főjegyző, 
Kuttncr Sándor báró és Rakovszky Iván, 
Nyíregyháza képviselője beszéltek. Ezután 
Bencs Kálmán polgármester a város nevé
ben átvette a szobrot, amely előtt diszmenet- 
ben vonullak el a cserkészek.

— Felavatták ■ dombóvári ref. templomot. 
Dombóvárról jelentik: A dombóvári református 
egyház, amelynek eddig nem volt önálló temp
loma, vasárnap szentelte fel uj templomát, 
amelynek létrehozásában sokat fáradozott Köri 
Szabó Dezső volt nemzetgyűlési képviselő, a 
dombóvári reformátusok lelkésze. A templomot 
Ravasz László püspök képviseletében Kováts J. 
István dr. püspök-helyettes szentelte fel. Bara 
bás Samu esperes, országgyűlési képviselő, 
nagyszabású beszédei mondott, amelyben ki
emelte ez összetartás szükségességét és a val
lási türclmesség fontosságát.

— A legelőkelőbb közönség találkozóhelye 
az újonnan megnyílt Parisette kávéháx, amely 
minden kultur igénynek mindenben megfelel.

ÚRI FEHERflEMUnEK
épp olyan jól kell kidolgozva len
nie. mint a ruhának. Próbálja meg 
uj férfifehérnemü-osztályunkat. In
gek készen és mérték után. A leg
divatosabb és legszebb szinek. Leg
jobb kivitel. NEUMANN M., Buda
pest, IV., Muzcuui-körút 1.

Kasszaturóh garázdálkodtak 
egv műszaki Üzletben vasárnap

Egvik betörőt elfogták, a másik elmenekült
László Ferenc, a Vilmos császár-ut és 

Hajós-utca sarkán lévő Salgó Imre műszaki 
kereskedelmi cég üzletvezetője, vasárnap 
délben sürgős Írásbeli teendői ellátására 
bement az üzletbe. Midőn az üzlet redőnyét 
felhúzta, megdöbbenve vette észre, hogy

as Irodában két Ismeretlen férfi a 
Werfheim-Rzekrényt feszegeti.

A kasszafuró betörők, mikor az üzletveze
tőt megpillantották, az iroda felbontott pad
lózatán keresztül a pincébe, onnan pedig a 
Hajós-utcába menekültek. László segítsé
gért kiáltozott, mire

a járókelők nagy tömege üldözőbe 
vette u menekülő betörőket, 

akik közül az egyiket Herbály Lajos gép
kocsi vezető a Dessewffy-utca sarkán el
fogta és a földreteperte. A másik betörőnek 
azonban sikerült egér utat nyernie és el
menekült üldözői elől.

Azonnal értesítették a történtekről a fő
kapitányságot, rendőri bizottság jelent meg

az ottani választási eredményekről 
szórványosan érkeznek jelentések. Az 

részleges eredmények azt a 
keltik, hogy a 
számai erősen

— Csehszlovákiai választások. Prágából jelen
tik: Tekintettel arra, hogy a vihar következté
ben a Felvidékkel és az Erdős-Kárpátokkal a 
táviró- és távbeszélőösszeköttetés részben szü
netel, 
csak 
eddig ismeretes . . „ _ 
benyomást keltik, hogy a kommunista 
szavazatok számai erősen csökkentek. 
Éjszaka 11 órakor az egyes prágai választó
kerületok eredményeinek áttekintése után az 
egyes pártokra leadott szavazatok száma igy 
alakul: cseh nemzeti szocialisták 46033, cseh 
szociáldemokraták 28.189, nemzeti demokraták 
37.150, Stribmy-liga 17971, kommunisták 
16.536, cseh néppárt 12.931, cseh iparospárt 
10.668, köztársasági párt 7116, lengyel és zsidó 
párt 4864, német választási liga 9234, német 
szociáldemokraták 2303, német keresztény szo
cialisták 1322, német nemzetiek 885, német 
nemzeti szocialisták 660.

— A Helmwchr zászlóavatása. Bécsből je
lentik: A Heimwehr mai zászlólóavatásán 
Steidle beszélt. Beszédében hangoztatta, hogy 
Ausztria arculatáról le kell mosni a vörös 
festéket. A szociáldemokrata szakszervezetek 
ma gyűlést tartót lak és megbeszélték az uj 
alkotmány elleni intézkedéseiket.

— Ferenczi Ferenc állapota javult. Né
hány nappal ezelőtt súlyos influenzás meg
betegedéssel szállitották be a Herzog-klini- 
kára Ferenczi Ferenc miniszteri tanácsost, 
az ismert színműírót. Ferenczi állapota teg
nap válságosra fordult, vasárnapra azon
ban javulás állott be betegségében, úgyhogy 
orvosai biztosra veszik felgyógyulását.

— Az olcsó és a jó könyv: mindenkié! Az 
idei könyvpiacnak igazán megvan a szenzá
ciója, amelyet: az ATHENAEUM KÖNYVTÁR 
uj sorozatának megindítását, örömmel vesz tu
domásul az egész magyar közönség. Ez a gyűj
temény a magyar és a világirodalom legpom
pásabb alkotásait tartalmazza, a legszebb és 
legragyogóbb kiállításban jelenik meg. Nagy
szerű és gyönyörű 280—360 oldalas regényeket 
kartonálva 1.60, egészvászonkölésben 2.40 pen
gőért hoz forgalomba. Előfizetés esetén vászon- 
kötésüeké 1.80 pengő. Móricz Zsigmond nagy 
uj regénye a Forró mezők, Katajev, a kiváló 
orosz iró remekműve A sikkasztók és a Nobel- 
dijas regény A tavasz, Sigrid Undset müve 
a három első kötet. A további kötetek 
hasonló értékek: Heltai Jenő, Krúdy Gyula. 
Bibó Lajos egy-egy uj regénye, mind
három uj kincse a magyar irodalomnak, 
Prévost, Bourget, a két nagy francia regényíró, 
Smeljov, a kiváló orosz regényíró, az amerikai 
Sherwood Anderson, az angol Somcrset Maug- 
ham, a norvégek világhírű nagysága, Bojer. 
jönnek egy-egy hatalmas, lebilincselő, érdek- 
feszítő alkotásukkal az Athenaeum Könyvtár 
uj sorozatában.

Pálpusziasajt világmárka
— Gimnáziumi alapkőletételt ünnepség Aszó

don. Vasárnap díszes ünnepség keretében he
lyezték el az aszódi Petöfl-főgimnázium uj épü
letének alapkövét. Raffay Sándor dr. püspök 
beszédében vázolta az uj evangélikus főgimná
zium felépítésének nagy jelentőségét. Majd el
helyezte az alapkövet. Az alapkő letétell ün
nepség után az aszódi teánvnevclö intézetben 
ünnepi ebéd volt, amelyen Raffay püspök

UnS' !"int.fórJ. “ valamint jtyennekei, Jancsi és Laci, atyja
íe,hébe?k“’ “'”'ÓS“’ s6«“'-nöi és sógorai és az egész kiterjedt rokoniéit
ánva hílXn “ T7'. I"?1'’ h°*y “ ,'l'jobb hilv"' “ legönfeláldozóbb 
anya, hűséges gyermek, testvér és rokon, a mi legdrágább kincsünk.

szül. Kohl? Margit
Jo1',6 26 ín’ 40., legboldogaebb hálás.áginak 20. évében rövid mü
vedéi utón nemes lelkét átadta az Örökkévalónak.

A drága hatolt hült tetemét folyó hó 28-án délután télhárom órakor Buda
pesten. a rákoskeresztúri izraelita temetőben fogjuk őrök nyugalomra helyezni.

Nincs többé anyukánk, de szelleme örökké élni fog közöttünk és követni 
lógjuk mint ragyogó vezéresillugunkat a szomorú, sötét éjszakában.

Nagykanizsa—Budapest, 1929. október havában.

Minden külön értesítés helyett.

a helyszínen, amely megállapította, hogy a 
két vakmerő betörö kibontotta a műszaki 
kereskedéssel szomszédos cég pincéjét, azon 
át behatolt a cég nyitva lévő pincéjébe, ame
lyet kibontva, bejutottak az irodába. Ellop
ták a kézi pénztárban lévő 400 pengő kész
pénzt,

két helyen megfúrták a Wertheim- 
kassza páncélfalát,

mielőtt azonban azt kirabolhatták volna, 
megzavarta őket az üzletbe lépő cégvezető.

Az előállitott Sebesi Ferencről megálla
pították a főkapitányságon, hogy többszörö
sen büntetett rovottmultu betörö, aki több 
nagyobb stilü betörést és kasszafurást ki
vetett el. A főkapitányságon megindult a 
nyomozás annak kiderítésére, hogy Sebesi 
Ferenc nem vett-e részt a Rökk Szilárd
utcai postahivatalban történt betörésben, va
lamint nem tettestársa-e a Lédermann-ti\e 
posztókereskedésben legutóbb történt kasz- 
szafurásnak.

— Mussolini káplár! egyenruhában szónokolt 
a fasizmus hetedik évfordulóján. Rómából Je
lentik: A fasizmus hetedik évfordulóján a Piazza 
Venezián felállított emelvényről káplárt egyen
ruhában szónokolt Mussolini a tömegnek. Hang
súlyozta Olaszország szereletét a dinasztia 
iránt, majd arról beszélt, hogy a fasizmusnak 
még mindig van hozzá elég bátorsága hét év 
után is golyót küldeni a hazaárulók hátába. 
Azután bejelentette, hogy négy milliárd lira 
költséggel tízezer közmunkát adna ki. A tömeg 
Mussolini felhívására megesküdött, hogy ké
szek bárhová vele menni as olasz nép érdeké
ben. Este a középületeket, emlékműveket és a 
Colosseumot is kivilágították.

— 48-as vértanuk emlékezete. Az Országos 
Rákóczi Szövetség és a Magyar Nemzeti Szö
vetség a 48-as vértanuk kivégzésének nyolcvan
éves évfordulóján, vasárnap délelőtt Perényi 
Zsigmond báró és a halálfejes légió sírjánál 
emlékünnepet rendezett, amely alkalommal a 
nemzetgyűlés mindkét háza koszorút helyezett 
el a mártírok sírjára.

■— Iparosköri jubileum. Vasárnap a budai 
Vigadóban tartotta meg jubiláris díszközgyű
lését az I. Kerületi Iparoskör nagyszámú, elő
kelő közönség jelenlétében. Kollár Gábor el
nöki megnyitója után Máté István diszelnök 
hosszabb beszédben mutatott rá az Iparoskör 
nagy múltjára.

CSAK MA
HÉTFŐN ÉS nOI.VAP KEDDEN

Aki kevés pénzért 
jól akar ruházkodni!

keresse fel Lífezló Lajos kitűnő 

férflruhaüzletét, Vilmos császár-ut 

ahol az előző Idényről visszamaradt, azon

ban nem divatját múlt saját kéraltményfi 

divatos férfiöltönyök, remek szabásban, ki

fogástalan kivitelben, sötétkék, fekete, barna, 

kékesszürke kamgarnszövetből és posztóból 

vagy Doubl átmeneti felöltők kerülnek el- 

adásra csaknem félárban, amíg a készlet tart

hírnevű
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— Lederer Sándor emlékünnepély. Vasárnap 
este kegyeletes ünnepséggel ülték meg Lederer 
Sándornak, a pesti izraelita hitközség elhunyt 
elnökének, a templom1 körzetek megalapítójá
nak emlékezetét. Blum Ödön dr. bevezető be
széde után Dési Géza dr. országgyűlési képvi
selő méltatta, kezében a Léderer Sándor emlék
serleggel az elhunyt nagynevű hitközségi elnök 
kiváló érdemeit.

— A ve 32-es gyalogezred lisztjeinek baj
társi egyesülete közgyűlést tartott. Az Országos 
Tiszti Kaszinóban vasárnap délelőtt a volt 
32-es gyalogezred tisztjel Tinódi Vargha Sán
dor ny. tábornok elnöklésével közgyűlést tar
tottak. Az elnök beszámolt arról, hogy 1930-ban 
az egyesület fel fogja állítani a 32-es szobrot, 
valószínűleg a Maria Terézia-tér előtt. Decem
ber 4-én az egyesület megtartja második ezred- 
kegyeletiinnepét, mely után diszgyülésre gyűl- 
nek össze a Tiszti Kaszinóban.

Koalíciós kormányt 
sürgetett vasárnap a 

román a néppárt 
kongresszusa

Bukarest, okt 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon, 

jelentése.) A bukaresti néppárt vasárnap 
tartotta meg országos kongresszusát, am®. 
lyet nagy demonstratív felvonulással kap. 
cselt össze. A kongresszuson mintegy huu. 
huszonötezer ember jelent meg, akik négy 
oszlopba fejlődve vonultak az Athenaeum 
kertje elé, ahol

Avarcsen tábornok pártelnök és Goga 
Oktávián fogadták a párthlveket.

A felvonulás után nagygyűlést tartottak és 
az ott elfogadott határozati javaslat

távozásra szólítja fel a kormányt és kö
vetelik a koalíciós kabinet megalakítá

sát
Ha a koalíció meghiúsulna, úgy a néppárt a 
maga számára követeli a hatalmat és annak 
gyakorlásáért a teljes felelősséget vállalja.

— A Fanto-müvek és a BodenkredltaiutiM 
kényszerfuziója. Multheti számunkban foglak 
koztunk a Bodenkreditanstalt kényszerűiziójá- 
val kapcsolatban azokkal a magyarországi vál
lalatokkal, amelyek a bécsi bank részvénytár
sasággal valamelyes kapcsolatban állottak. 
Ennek kapcsán megemlítettük a Fanto-müvek 
részvénytársaságot is. A cikkünkben foglaltakra 
vonatkozólag ezen részvénytársaság helyreiga
zító nyilatkozat közzétételére kért fel bennün
ket és ezen kívánságának mi készséggel eleget 
óhajtottunk tenni. Ennek megtörténte előtt 
azonban mi magunk is szükségesnek tartottuk, 
hagy a vállalat részéről nyert felvilágosítások 
alapján az ügy felderítése céljából további el
járásokat folytassunk le és ennek során meg
állapítottuk, hogy multheti cikkünkben a Fanto- 
müvek részvénytársaságra vonatkozólag közölt 
adataink tévedésen alapultak, mert nevezett 
vállalat rendes üzletmenetét a Bodenkredit- 
anstalt kényszerfuziója egy pillanatra sem za
varta meg és továbbmüködésére a legcsekélvebb 
kihatást sem gyakorolta. Kötelességünknek 
tartjuk tehát, hogy múlt heti cikkünknek ide
vonatkozó megállapításait ily értelemben hely
reigazítsuk.

— „Hermes* Magyar Általános Váltóflzlet Rt 
közgyűlése az 1928—29. üzletév 703287.72 pen
gőt kitevő tiszta nyereségéből 2.40 pengő (11 
százalék) osztalék kifizetését határoata el.

45 pengőért Finom fekete vagy •ötét- 

szürke férfi télikabát bársony gallérral 55 
pengőért mindem nagyságban készen kap
ható. A cég nem a haszon elérésére törek

szik, hanem főcélja a jó hírnév kiépítése ét 
ezért a vevő sokkal többet kap, mint amit 

remélt Felhívjuk t. olvasóink figyelmét ezea 

3® év óta fennálló, megbízható cégre.

— Pályázat, amelyen mindenki nyer. Lapud? 
ma! számában megjelent a Meister szappangyáf 
hirdetési szövegpályázatínak illusztrációja. Aki 
az illusztrációhoz a hiányzó szöveg helyébe • 
legötletesebb szöveget Írja, az 60 kg. valódi 
Meister-szappant kap, ingyen és bérmentre. 
Ezenkívül még két ötletes szöveget jutalmai a 
Meister szappangyár (Budapest, IX., Soroksári
ul 47/49.) 36—30 kg. valódi Meister-szappannsL 
Aki a rajzban levő hibát megtalálja, « — <«• 
kiatet nélkül arra, hogy a hirdetési szöveg
pályázaton részt vesz-e, vagy sem — 1 darab 
Meister kézmosószappant kap, ingyen és bér
mentve ajándékba.

— A Royal Pálmakertben minden délután 
— Budapesten először — Steiner Böske mű
vész kvartettje uzsornahangversenyt *d. "- 
Kávéházi árak.

— Ne szopogassunk gyomrunkat feleslegesen 
terhelő cukorkákat, sőt mellőzhetjük a £ 
toreköblilcst is, ha naponta néhány „MEIU> 
üdítő cigarettát megszokott cigarettánk mellen 
elszívunk.

— Főorvosi kinevezések. Dr. Ripka Ferenc 
főpolgármester kinevette dr. Búd György 
Mihalkovits Elemér orvosokat nőgyógyász 
orvosokká.

— Etjegyséfc Schwar, Vérit. Schwati L«J<* 
a Palma rt. Igazgatójának leányát, 
Monath Oszkár. (Minden külön értesítés ne 
lyett.) — Dr. Gellérl Miklós fővárosi ügyvéd • 
neje, Berkovtts Eugénia leányát, Mancit,
hó 17-én eljegyezte Ehrenreich Dániel föy“r. 
oki. gépészmérnök. (Minden külön értesítés n 
,Vett,) nr.

— As Orvosssővetség ülése. Az Országos 
vosszzvetség vasárnap tartotta igazgató tan* 
ülését Csilléry András elnöklésével. A« 
gató tanácsi ülés tárgyalta az orvosi rendien 
végrehajtásának ügyét, majd elhatározta,
ni Országos Orvosszövetség Világsiővetw 
1931-n Magyaromógra hívja aaog-
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Egy ismert budapesti mérnök meg
döbbentő haldia a svaid Alpok között
Dr. Karnű Zoltán szüleit vasárnap sürpönyiiag er.esiiattox. hogy 

íiuk lezuhant es szörnyethalt
Megdöbbentő turistaszerencsétlenség híre 

érkezett az elmúlt éjszaka a fővárosba. A 
budapesti társaságok egyik közismert fiatal 
tagja, dr. Karnó Zoltán mérnök,

a svájci Alpok között halálos baleset 
áldozata

lett.
A fiatal, mindössze huszonhatéves mérnök 

minden esztendőben hosszabb turistakirán
dulásokat szokott tenni. Alpinista körökben 
jól ismerik nevét, úgyszólván kora fiatalsá
gától kezdve a legbuzgóbb és legvakmerőbb 
turistáink közé tartozott. Diákkorában édes
apjával: Karné Márton nyugalmazott minisz
tériumi segédhivatali igazgatóval járt kül
földi túrákra, a legutóbbi években azonban 
már csak egyedül kereste fel az európai 
hegységek legveszedelmesebb pontjait. Karné 
dr. mindig

vezető nélkül vágott neki a meredek 
sziklafalaknak

és nem egyszer csak a véletlennek köszön
hette, hogy nem zuhant alá a többszáz mé
teres mélységbe. Csodálatosképpen azonban 
eddig mindig ép bőrrel menekült a legvesze
delmesebb helyzetekből is, úgyhogy akár-, 
hányszor haláltkisértő vakmerősége szóba 
került, nevetve hangoztatta, hogy Ő sérthe
tetlen.

Sajnos, erre most rácáfolt a sors: a fiatal 
mérnök túlzó szenvedélyének áldozata lett. 
Karnó Zoltán dr.

ebben az évben Is elindult szokásos 
alpinista kőrútjára,

hegy ezúttal a svájci hegyek között hódol
jon a turisztikának. A gladbachi Alpok közé 
indult ez évben régi turista barátjával: egy 
bécsi mérnökkel. Ebben az időben már a 
különben járható hegyi ösvények és utak is 
igen veszélyesek, mert a korán lehulló hó 
síkossá és jegessé tesz minden közlekedési 
lehetőséget. A két fiatal turista mégis vak
merőén nekivágott az útnak.

Két héttel ezelőtt indult el Budapestről a 
fiatal mérnök, tegnap éjszaka azután a bé- 

aesi mérnök szűkszavú távirata közölte 
megdöbbentő eseményeket.

„Zoltán leesett, azonnal szörnyethalt. 
Hazaszállításra vagy itteni eltemetésére 
vonatkozólag utasítást kérek. Ham."
A szerencsétlen apa ebből a szűkszavú 

táviratból értesült fia tragédiájáról. A het
venkilenc esztendős, nyugalmazott igazgató 
már ma reggel vonatra ült, hogy a szeren
csétlenség színhelyére utazzon és intézked
jék fia holttestének hazaszállítására vonat
kozólag. Karné Zoltán dr.

holttestét ugyanis Budapestre hozzák és 
itt fogják eltemetni a kerepes! temető

ben lévő régi családi sírboltba. 
Halálát a szülőkön kívül

menyasszonya gyászolja, 
akivel néhány hét múlva lett volna meg 
esküvője.

A francia szocialisták hajlan
dók résztvenni a kormányban
36 szavazattal 12 ellen elfogadták Daladier elnök Javaslatát

nők Javaslatát,

amely a szooialistákaak a kormányban való 
részvételére irányul, megerősíti a végre
hajtó-bizottságnak adott megbízatást és (el 
szólitja a párt veztíóscgH, hívja össze a 
nemzeti tanácsot, hogy azt részletesen tájé
koztassa.

A szocialista párt nemzeti tanácsa holnap 
ül össze, hogy a kamarai frakció határoza
tával foglalkozzék.

Párizs, október 27.
A kamara szocialista frakciója vasárnap 

(délelőtt értekezletet tartett, hogy meghall
gassa vezetőségének Daladier dezignált mi
niszterelnökkel folytatott tárgyalásairól 
szóló jelentést. Az értekezlet 36 szavazattal 
12 szavazat ellenében a következő határoza
tot hozta:

A kamara szocialista frakciója 
elfogadja Daladier radikális párti el-

Uj nyomozást indított 
a rendőrség 

a 16 évvel ezelőtt titokzatos 
módon eltűnt Havas Zsigmond 

cégvezető ügyében

Az 50.000 frankos horribilis jutalomdij meg
mozgatta a világ minden rendőrségét, minden 
magánnyomozó irodáját és hónapokon keresz
tül

százszámra érkeztek a jelentések
a budapesti főkapitányságra a világ minden 
részéből, a rejtélyes bűnügyekről, amelyeket 
mind összefüggésbe akartak hozni a magyar 
bankcégvezelő titokzatos eltűnésével. Egy lon
doni magánnyomozó iroda még

egy kémkedés! ügyet Is a magyar hatósá
gok elé tárt,

amelybe dr. Havas az angol magándetektívek 
szerint tudtán és akaratán kívül keveredett bele 
és az angol jelentés feltevései szerint azok tet
ték volna el láb alól, akik a magyar cégvezetőt 
ebbe a rendkívül bonyolult és szövevényes ügy
be behálózták A nyomozás azonban kiderítette, 
hogy ehhez a háború előtti nagyszabású kém
kedési ügyhöz semmi néven nevezendő köze 
nem volt az eltűnt magyar embernek. Ez a 
nyom is megdőlt, de megdőlt a többi feltevés, 
kombináció is.

Közben kitört a világháború,
a világszerte folyo nyomozás megakadt és noha 
még 1915. táján is érkeztek különböző semleges 
államokból jelentések és megkeresések a buda
pesti főkapitányságra, az egész világ óriási ér
deklődése mellett folytatott nagy nyomozás 
minden eredmény nélkül holtpontra jutott.

A háború lezajlása után sem érkezett újabb 
hir dr. Havas Zsigmond Ernőről és a lesújtott 
előkelő család kénytelen volt belenyugodni abba 
a gondolatba, hogy a nagy tehetségű, fiatal, hu
szonnyolcadik életévét még be sem töltött

dr. Havas Zsigmond Ernő titokzatos bűn
ténynek esett áldozatni.

Miután a legmesszebbmenő nyomozás és kuta
tás ellenére sem sikerült semmiféle nyomrave
zető jelet találni, a legvalószínűbbnek az a ma
gyar és francia rendőri feltevés látszik, hogy

dr. Havast valahol a nizzai tengerparton ki
rabolták, meggyilkolták és holttestét a ten

gerbe vetették.
Havas Emil udv. tanácsos, a Leszámítoló Bank 
igazgatója, aki egyik kitűnősége ma is a magyar 
pénzügyi életnek, egy

hagyatéki üggyel kapcsolatosan
bízta meg ügyvédjeit, hogy tegyék meg a lépé
seket tizenhat évvel ezelőtt eltűnt fia holltányil- 
vánitására.

A főkapitányságon vasárnap délelőtt megtet
ték a szükséges intézkedéseket és

újabb nagyszabású nyomozás indult meg az 
ügyben.

A budapesti főkapitányság újabb megkeresést 
intéz Európa és a többi kontinens összes rend
őrhatóságaihoz, annak megállapítása céljából, 
hogy az elmúlt esztendők során nem akadt-e 
olyan nyom, amely dr. Havas Zsigmond Ernő 
•orcának a megállapítására vezethetne.

A megkeresésekre sürgős választ kért a buda
pesti főkapitányság és ezeknek a világ minden 
részéből beérkező jelentéseknek az alapján tör
ténik majd meg az eldöntése annak, hogy 

holttá lehet-e nyilvánítani
a francia Riviérán másfél évtizeddel ezelőtt el
tűnt magyar fiatalembert.

FENYVES
BUOAPEST.IX.CALVIN-TÉR ESZ.

ULSTEREK 
különböző divatos min
tázatú doubl kelmékből, 
rajz szerinti fazonban

78
pengő

Gróf Széchenyi Gyula titkárát 
mellbe szúrta egy ügynök, 
mert nem engedte be a grófhoz

Kutatják, hogy mi történt Havas Emil udvari 
tanácsos Iiával, aki 1913-ban eltűnt a Riviérán

Vasárnap a budapesti főkapitányságon egy 
másfél évtizedes, magyar vonatkozású világ
szenzációnak az emlékei keltek uj életre. 1913. 
márciusában egész Európában óriási feltűnést 
és izgalmat keltett

dr. Havas Zsigmond Ernő magyar bankeég- 
vezetőnek nizzai eltűnése.

'Az eltűnt bankcégvezető fla veit Havas Emil 
udvari tanácsosnak, a Leszámítoló- és Pénz
váltó Bank igazgatójának, aki fia rejtélyes eltű
nése után horribilis összeget: 50.000 francia 
frankot tűzött ki jutalmul annak, aki fla nyo
mára vezeti a nyomozó hatóságokat, de sem a 
horribilis nagy jutalom, sem a világ minden 
rendőrségének nyomozása nem vezetett ered
ményre, nem sikerült megtudni, mi történt dr. 
Havas Zsigmond Ernővel, aki üdülni ment a 
francia Riviérára s aki minden valószínűség 
szerint

bűnténynek esett áldozatul.
Vasárnap délelőtt megjelentek a főkapitány

ságon dr. Varró Endre és dr. Mangold József 
ügyvédek, akik Havas Emil udvari tanácsosnak, 
a Leszámítoló Bank igazgatójának a megbízá
sából a tizenhat esztendővel ezelőtt eltűnt dr. 
Havas Zsigmond Ernőnek — esaládi örökség! 
ügy miatt holttányilvánitását kérték és ez

ügyben beadványt nyújtottak be a rendőrségen. 
A főkapitányság irattárának a mélyéből 
előszedték az eltűnési ügy hatalmasra nőtt 

porlepte aktacsomóját.
Ebben a nagy paksamétában egymás mellett fe
küdtek az érdekesebbnél érdekesebb nyomozási 
jegyzőkönyvek, a világ minden részéből érkező 
bejelentések, egész sereg fénykép, az osztrák
magyar monarchia összes külföldi követségei
nek és konzulátusainak a jelentései. A nagy 
aktacsomó tanúsága szerint

a monarchiának mind a 456 diplomáciai 
képviselete

Kerestette a világ minden részében plakátok és 
hirdetmények utján az eltűnt budapesti bank
cégvezetőt, de a Dél-Amerikábél, Ausztráliából, 
Afrikából és a világ minden más tájáról befutó 
jelentések csak eredménytelenségről számoltak 
be

A merénylő ügynököt vasárnap letartóztatta az aszódi 
csendörség

Péntek éjszaka éta az iillöi-uli Verebéty-I — Péntek délutín éta őrizetben tartjuk 
klinikán ápolják Micsinay Eleket, gróf Szé- x..--
chenyi Gyula 33 éves titkárát, aki a gróf 
aszódi kastélyában teljesített szolgálatot és 
akit pénteken egy budapesti könyvügynök 
összeszólalkozás közben zsebkéssel mellbe- 
szurt. Micsinay Eleket automobilon hozták 
fel Budapestre, mert sebesülése rendkívül 
sulyos volt,

az éles zsebkés pengéje felhasltotta 
tüdejét

és sürgős műtétet kellett rajta végrehajtani. 
A Verebély-klinikán Matolay György egye
temi magántanár operálta meg a beteget, 
összevarrta a tüdejét és azóta remény van 
rá, hogy a grófi titkár életben marad.

A Hétfői Napló munkatársa érdeklődött 
az aszódi csendőrségen a történtek felöl és 
a következő felvilágosítást kapta:

Kornemann Barnabás 34 éves budapesti 
könyvügynököt, aki a késelést elkövette. Az 
eddigi megállapítások és Kornemann részle
ges beismerő vallomása szerint az eset ugy 
lörtént, hogy a Budapestről Aszódra érkező 
könyvügynök gróf Széchenyi Gyula aszódi 
kastélyában különféle könyveket akart el
adni. Micsinay titkár közölte a könyvügy
nökkel, hogy a kastélyban senki sem szán 
dékezik könyvet vásárolni és ebből kelet
kezett a szóváltás. A könyvűgynök éles han
gon válaszolt a titkárnak, aki kiutasította 
szobájából Kornemnnnt. A szóváltás hevé
ben a könyvügynök előrántotta hossza, he
gyes pengéjű zsebkését, hirtelen kinyitotta 
és Micsinay titkár

mellébe szúrt vele.

ÁBRIS lm 
című Paramount hangosfilmről.

A Fox hangos híradóban muSSOllnl KOSZÉI. Csak ROYAL APOLLO

A' szurkáló könyvügynököt a csendőrsé 
gén vasárnap délelőtt letartóztatták és a 
hétfői nap folyamán adják át a pestvidéki 
ügyészségnek.

Érdeklődtünk a Verebély-klinikán Micsi- 
nay Elek állapota felől és azt a felvilágosí
tást kaptuk, hogy a rendkívül sulyos, de 
sikeres operáció után a beteg állapota ki
elégítő, eszméletre ugyan még nem tért, de 
meg van a remény felépülésére.

^b —Jfcaaa—» iMlMB.JB.intJ—XMBB.1JJB. Sikerült a kar'olea ki-5Z0rlnl!raC*prap9H9IIB8.
ronda cMjííbóT tOOO úgv Mrerrr<'Azea nzőrlüa'rácot maínnhftztamioknál elhelyeznünk Ezen akcióval akarjuk 

bebizeny tan1, hogy • ezőrmatnta Ilyen olcno <v<>n mA« aohn aem került forgalomba. 1 Agybn való 
3 rAazea azórmatrAc. ■ leztaBQD CB ■Elegendő a» A"V hoa-za 6a ezcle»itage bokOl-
lengrádllval áthúzva I typua W• ■ n. typua OW ■ déao .PrapagSnűa-tzSrmatrSC" tnegjogyrtaeel 
wPLIJMA PAPLAW<íYÁl€'* (Belvárosi Váaaonára Rt) 
ÍV. kertllcl, Kaaaoaeraaayar Károly ucea 2. azáiu. Szervita tér earok DoroUjra-wca •

DÁIN BURDA
I bauUuguol kuUuuő
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TI < > Z I Ráthai
Diplomáciai bonyodalom egy 

magyar daljáték körül

Bajor
Az Andrássá uíi Színház mason a szezon nagy eseménye!

Eddig 23 előadás! - 23 táblás íiází

Az olasz követség hivatalosan tiltakozott a „Victória grófnő" elő
adása ellen — Cerutti grófné, Paulay Erzsi csalódta is levelet 
intézett Földes Imréhez, mert Paulay Erzsi házasságára ismernek 
az operett szüzséjében — Zichy livi gróf az operettszinpadon

A színházi világban nagy meglepetést kel
tett az az egészen különös affér, amely egy 
készülő magyar daljáték, a Victoria grófnő 
körül kerekedett.

Néhány héttel ezelőtt hírül adták a lapok, 
hogy Földes Imre Harmatit Imrével tár
sulva, befejezte legújabb operettjét, a „Vic
toria grófnő"-!, amelynek zenéjét a kitűnő 
fiatal muzsikus. Ábrahám Pál szerzi. Ugyan
akkor egy lap hasábjain az egyik szerző el
mondotta a „Victoria grófnő" szüzséjét A 
„Victoria grófnő", az operett hősnője, va
laha ünnepelt színésznő volt, később azon 
bán grófnő telt, majd grófi férjétől elvált. 
Ekkor kezdődik a cselekmény. Egy

amerikai nagykövet heiészeret a grófnő
be, aki viszonozza érzelmeit. Az ameri
kai nagykövet feleségül veszi Victoria 
grófnőt és diplomáciai állomására, Pe

ti Ingbe viszi.
Ez a darab vázlatos meséje, amelyet azon

ban a lap azzal a megjegyzéssel közölt, hogy 
ez •

a mese veszedelmesen hasonlít Paulay 
Erzsi, a Nemzeti Színház volt kitűnő 

művésznőjének életregényére,
Paulay Erzsi, a Nemzeti Szinház ünnepelt 

nagy művésznője volt, későbben Gorán gróf
né lett, majd férjhez ment gróf Cerutti, olasz 
nagykövethez, aki feleségét legújabb állo
máshelyére, Pckjngbe vitte nászúira.

Gróf Geruttiné Pesten élő családja szintén 
olvasta ezt a híradást és ennek következté
ben levelet irt Földes Imrének, majd Marton 
Sándor dr., színházi kiadónak, aki a darab 
előadási joga fölött rendelkezik.

A család Paulay Erzsi nevében a legeré
lyesebben tiltakozott az operett bemuta

tása ellen
és erősen kifogásolta, hogy a nagykövet fe
leségét operettben bármilyen módon is apo
sztrofálják. Marton Sándor dr. udvarias 
hangú levélben válaszolt Paulay Erzsi csa
ládjának és kijelentette, hogy a szerzőktől 
távolt állt az a szándék, hogy a Nemzeti

Színház egykori kitűnő művésznőjének sze
mélyét operettbe állítsák. Teljesen másról 
van szó és legfeljebb csak a hasonló körül
mények véletlen találkozása és egy rosszul 
közöli interjú szövege engedett célzást a 
grófnő személyére. A család azonban úgy 
látszik, nem elégedett meg ezzel a válasszal, 
mert néhány nappal ezelőtt

n bndnpcati olasz követség is tiltakozá
sát fejezte ki a darab szinrehozása el

len,
mert nem engedheti meg, hogy egyik nagy
követének családi viszonyait operettben per- 
traktálják.

A szerzők hiába titakoznak a vád ellen 
és hiába hangoztatták, hogy a „Victoria gróf- 
nő"-nek semmi köze sincs Cerutti grófné 
személyéhez, úgy a nagykövetség, mint Pau- 
lay Erzsi családja, törvényes lépéseket he
lyeztek kilátásba az operett előadása esetén.

A szerzők tehát nem tehetnek egyebet, 
minthogy a kész és kitűnő operett librettó
ján némi változtatást eszközöljenek, amelyet 
pedig egyik operett színházunk már elfoga
dott előadásra és azt januárban be is akarja 
mutatni Péchy Elzsivel a főszerepben. Péchy 
Erzsi lenne a Victoria grófnő, az amerikai
kínai nagykövet szerepére pedig egyelőre 
két művészt kombinálnak. Az egyik Hegedűs 
Gyula, a másik

Beregi Oszkár, akivel az erre vonatkozó 
tárgyalások máris folyamatban vannak.
Az operettnek van még egy szereplője: 

egy mulatós, könnyelmű, kedves gróf-flu. 
Ezt a szerepet egy valóságos gróffal akarják 
játszatni, még pedig

gróf Zichy Tivadarral,
akinek nemrégiben árverezték el a Disz-tér 
6. számú palotáját, miután csődöt hirdettek 
ellene és aki jelenleg is Berlinben próbál a 
filmnél elhelyezkedni. Gróf Zichy Tivadarral 
levélbcli tárgyalások folynak és nagyon va
lószínű, hogy a fiatal gróf táncos-natur- 
bursch szerepkörben „grófot" fog alakítani 
egy operettben. SMb .Cnitín.

Vllágaltrahclá! AKROBAT,
OH!

Vllátjafiralitlft!

jtaBTieaigS
A világ legszebb filmje a

,1 ÁRNYAK
még csak 0 napig a Rádiusban

Mindenki:
Aki hadifogoly volt. Akinek apja, bátyja, fia hadifogoly volt. 

Aki végigigélte a háborút a fronton, vagy n front mögött,

NÉZZE MI E «
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ANAGY BÖRTÖN,
a Fővárosi Operettsziiaiiázban

SZÍNHÁZI napló
fjíre járt annak, hogy Szomory Dezső be- 

fejezte uj színdarabját. A régen és nagy 
érdeklődéssel várt Szomory-darub modern 
miliőben játszódik, elleniéiben a Sába ki
rálynőjével, amelyet éppen az óriási költ
ségeket megemésztő kosztümtömegek miatt 
nem tudtak előadni eddig a pesti színpadon. 
Úgy értesülünk, hogy Szomorynak mind a 
kel alkolasa a Vígszínházban kerül szinre. 
.1 tárgyalusok folynuk.

gy színigazgató karrierje! Ezt a címet 
lehetne adni ennek a kis történetnek. A 

tehetséges, de fiatal színigazgató az uj szín
házi részvénytársaság alakulásakor a folyosó 
végében egy kis szobában kapott ideiglenes 
otthont. Rövidesen megvált a titkár a szín
háztól és két ajtóval közelebb az ‘eltávozott 
titkár szobájában rendezték be az ui igaz
gató irodáját. Nemrégiben a szinház egyik 
gazdasági igozgatója is kivált és most már 
ennek tághs „lépcsőházi bejáratú" szobáján 
diszlett a fiatal igazgató cimtdblája. Most, 
amint hírlik, távozóban van a másik művé
szeti igazgató is, igy rövid idő kérdése, hogy 
ennek legjobb, legtágasabb szobáját foglalja 
el az ambiciózus színigazgató.
C* trauss Oszkár legújabb operettje, a 
& „Marietta" tegnap este óriási sikert ara
tott a bécsi Johann Strauss Theaterben. A 
darab 111. Napóleon és egy színésznő szerel
méről szól. Nagyon érdekes, hogy a darab 
végén a primadonna száz éves lesz. Az uj 
Strauss-operettet Faludi Sándor vette meg a 
Fővárosi Operettszinház részére._______

eltérően az utóbbi években megszokott uzustól, 
valószínűleg Budapesten fog először színre- 
kerülni és csak azután mutatják be a bécsi 
Theater an dér Wienben.
ff özmunkatanács már döntött a Bethlen-téri 

■** Színház ügyében. Ennek megfelelően a szín
házépület tulajdonosa, Rákosi Tibor Fekete Jó
zsefnek, a nagysikerű „talkie-kabaré" igazgató
jának adta bérbe a színházat Fekete József, 
aki kitűnő színházi ember, Dezsőfi László és 
Korcsmáros Nándor művészi vezetésével fogja 
irányítani Budapest legújabb színházát, amely 
november közepén nyílik meg
T ón a jókedv Pest felé! Jönnek a Rivel- 

sek a Royal Orfeumba. Ez az utolérhe
tetlen artista, aki Pesten is szállóigévé röpí
tette az „akrobat"-ok sóhaját, Európa 
legnagyobb nevettetői közé tartozik. A 
Royal Orfeum különben is elhatározta, hogy 
novemberi műsorát a jókedv jegyében tartja. 
Nemcsak a berlini Wintergarten slágerét, a 
Rivelseket hozza, hanem a másik nagy ber
lini orfeum, a Scala attrakcióját is lekötötte. 
Ez a Delfont Boy, két excentrikus amerikai 
láncos, akikről a nagy német lapok is óriási 
cikkeket közöltek.

A divat hatása alatt Londonban a moderni
zált „Hamlet" után Shakespeare „Fd- 

staffja" került szinre modern köntösben. A 
cselekményt 1929-re tették át és a szereplők 
ennek megfelelően a legutolsó divat szerint 
öltözködtek. Úgy tervezik, hogy a Falstaff után 
a „Wirdsori vig nőkre" adnak krepdesin 
kombinét és az ő hajukat vágják le bubisra.

BOroCT Mlili
T-f ét főst éléli egy órakor érkezik Pestre 

Hevesi Sándor, a Nemzeti Szinház igaz- 
gdhJfa aki a lon&sni Kings Collegiumban 
tartott több nagysikerű előadást. Beavatott 
helyről úgy értesülünk, hogy Klebelsberg 
kultuszminiszter ez alkalemtxbai kitüntetésre 
terjeszti elő a Nemzeti Szinház igazgatóját. 
Ez a kitüntetés mindenesetre Aénk cáfolat 
lesz azokra a híresztelésekre, amelyek állan
dóan Hevesi Sándor állítólagos kegyvesztett
ségéről és távozásáról beszélnek.

álmán Imre a napokban fejezi be kgajabb 
operettjét, amelynek címe „Montmartrei 

ibolya". A nagy zeneszerző legújabb munkája

A
heti műsora x

Hétfőn, csütörtökön, pénteken.vasárnap este

Egy, keltő, három" 
„Marsall"

Kedden, szombaton, vasárnap délután

Két lány az uccán

A kritiha hangja
a

BECSI

Szerdán

brillPÁRISIÉN

BRILL
■IANS

MŰSORA 
zenekara

‘ PsiWáii Klythtz £
__ Vhriinmarly-tér 4, (Olzcllatér) Élőkéig, nívó., minden kulturlgónyt kielégít,

TITKOS ILONA. HEGEDŰS GYULA 
SARKADI ALAOAR felléptével a legmulatságoRabb magyar vígjáték

DIKTÁTOR KISfiSSZOnV
.MAGYAR SZIKHAZBAH

hangos fiinwűl:
A repülő flotta látványosságai újsze 

rűek, érdekesek és páratlanul hatásosak. 
A film főszereplője: Ramon Novarro, aki 
minden hangosság nélkül is nagy vonz
erő, hiszen pózmentes játéka, elragadó 
kedvessége, közvetlensége és humora ré
gen a legnépszerűbb amerikai színésszé 
avatta. A női főszerepben nagyon kedve
sen hat Anita Page finom szépsége. A si
ker nem marad el.

(Újság.)

A Décst-mozgó csütörtökön bemutatott 
első hangos filmje, A repülő flotta, a hu
szadik század keresztmetszete. Ez a film 
a „Repülő Ember" és a „Beszélő Képszal 
tag" apoteózisa. Egy-egy jelenetnél, a 
hang és mozgás szuggesztiója alatt, szinte 
felugranánk a helyünkről, levegőbe dob
nánk a kalapunkat, mint az amerikai ten- 
gerészkadettek a képen és az ujjongó, 
mámoros tömeggel együtt harsognánk a 
háromszoros hipp-hipp-hurrát. Ez a film 
a Jelen filmje és a Film jövője.

(Pesti Hírlap.)

Minden eddig látott hangos film között 
a Repülő flotta a legtökéletesebb. Filmre 
vetített kísérőzenéje nagyon megkapó. A 
Repülő flotta előtt élő Fór híradót mutat
lak be. Ez a híradó valóban nagy és ko
moly eseményt jelent. Mussolini beszéde 
valósággal frnppirozza a hallgatót.

(Pesti Napló.)
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Premier után
NAGY BÖRTÖN — nagy siker! Lengyel 

József és szabad talán aposztrofálnom a 
társszerző-rendezőt Bársony István drámája 
nem várt perspektívákat tár a szinház pénz
tára elé. A mársodik és harmadik előadás 
AŐzönsége tomboló lelkesedéssel fogadja az 
„ismeretlen magyar hadifogoly" emlékmű
vének leleplezését a színpadon és áhitato- 
san, lélegzetéi visszafojtva, szivvel-lélckkel 
vesz részt a nagyszerű ünnepélyben. A kri
tika már elmondotta, hegy a „Nagy Bör
tön." inkább dramatizált naplájegyzeleknek 
számítódik, mint dramaturgiailag felépített 
drámának, a közönség azonban nem a dra
maturgiával, hanem tele szívvel is érző lé
lekkel ül a nézőtéren. A szinészegyüites cso
dálatosan jó és ismét igazolja a sztárnél
küli ensemble-ról vallott felfogásunkat. 
Például ez a kis Kerekes György, aki ed
dig operett segédnaturbursch volt, most 
egyszerre milyen ragyogó színésszé nőtte ki 
magát. Ihászról eddig a kabaréban azt hit
tük, hogy csak nyalka bajuszu csábítót 
tud játszani és ime, a tudatalatti sexuális 
érzések milyen finom előadója lett Jávor 
Pál igazi terénuma mégis csak a dráma, — 
ragyogó volt; Beiig Ferenc, az operett-bon- 
viván a legremekebb karakterszínész. De 
fel kellene sorolni a szinlapnak mind a 
negyven nevét, élén Kabos Gyulával, aki fe
lejthetetlen a talaját vesztett ügyvéd-tiszt 
szerepében, a férfias, komoly Rubinyi Ti
bort, a telesziv Fekete Pált, Toronyi Imrét, 
a kitűnő figuráju Fodor Artúrt, a joviális 
Déry Hugót és a többieket. Eric Vogel re
mek díszleteit kell melegen megdicsérni.

EGY EMBER, aki felmászott a Turulra, - 
ez a kacagtató vígjáték, talán szatíra a Teréz 
körúti Színpad uj műsorának gerince. Nőtt Ká
roly és Vadnai László Írták éa ügyes ötlettel 
sűrítették hat képbe egy „neblch" karrierjét. A 
„nebich** természetesen Salamon Béla, akinek 
eredeti alakításán nagyon sokat kacag a közön
ség. Lengyel Gizi, Posner Magda, Borost Géza, 
a kitűnő Gárdonyi Lajos és Komlót Vilmos tet
szettek. A műsor első részét Görög László, Lő
rinc Miklós és László Miklós ügyes egy felvonó - 
sosai és jelenetei töltötték meg — a mai Pest 
humorával.

az Uj színház jelenti:
Pénteken, nov. 1-én este 8 órakor

az

25. előadása

Gőzön Gyula, Berky Lili, Harsányi Rezső
Előkelő külföldi vendégek 
érkeztek vasárnap a zenei 

világkongresszusra
Enrípa, Amerika és Ázsia kiküldőinél ülé

seznek Budapesten az első zenei 
vIlégkMüresszusin

A zeneegyes illetek nemzetközi szövetsége, a 
Federation International des Concerto az idén 
rendezi első világkongresszusát. A kongresszus 
célja, hogy a zenei fórumok találkozzanak s 
ezzel előmozdítsák a nemzetközi müvészcserét, 
a fiatalok bemutatkozását s általában a zene
világ nemzetközi együttműködését.

A mi számunkra nagy jelentőségű, hogy 
a* első világkongresszust Budapesten ren

dezik.
Ma, hétfőn nyílik meg a kongresszus, amelyre 
előkelő külföldi vendégek érkeztek. Vasárnap 
este megjött M. San Martina gróf, a római Santa 
Cecília zeneakadémia elnöke, a világszövetség 
vezetője, M. Systermanns, a brüsszeli királyi 
opera igazgatója, Verny le Boeuf, a brüsszeli 
Fllharminiai Társasig igazgatója. M. Ptncharele, 
a párizsi Zenetársaság vezetője, Catslcen, a lon
doni szövegírók képviselője, Guido Bont, a ró
mai Santa Cecília akadémia igazgatója, Félix 
La marid, a newyorki fllharmónikusok vezetője, 
Tnkngava márki, a tókiei fllharmónikusok el
nöke, W. Harst őrnagy, Portugália londoni vice- 
konzula, Jan Nonna Otesco, a bukaresti Zene- 
akadémia igazgatója, azonkívül Párizs, Szófia, 
Bécs, Prága és Zágráb zenei egyesületeinek ve 
zctői.

Hétfőn délután nyitja meg a kongresszust 
Petrl Pál kultuszállamtltkár

a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. 
Este fllharmónikus hangverseny lesz, utána

a kultuszminiszter bankettet ad a Fészek
klubban.

Másnap kongresszusi ülés lesz, este pedig disz 
előadás az Operaházban. Harmadik napon a 
külföldi vendégek megtekintik Budapest neve 
zetességeit, délután

meghallgatják a modern magyar zeneener- 
zók bemutatkozó hangversenyét.

Este a székesfőváros rendez bankettet tisztele 
tűkre. A következő reggelen utaznak el a világ 
kongresszus résztvevői
•etöi. A rendezést Kan Imre a „Koncert" igaz- 
Cktója bálja oL

Törvényszerű jogvédelmet 
kérnek a színészek

Szlnészdeputácló dr. Papp Dezső kereskedelemügyi 
államtitkárnál

A sainésaok régen panaszkodnak, hogy jogi 
helyzetük teljesen bizonytalan, ellentétben a 
magánalkalmazottakéval, akiknek érdekeit egy 
most készülő uj törvény fogja szabályozni. A 
szinészszövetség választmánya nemrégen fog-

lalkozott ezzel a kérdéssel és elhatárolták, hogy 
mozgnlmat indítanak abban az irányban, hogy 

a magánalkalmazottakra vonatkozó uj tör
vény a színészekre Lv kiterjedjen. 

Ennek megfelelően a színész szövetség cgy igazgatókkal szemben szabályozza.

terjedelmes memorandumot dolgozott ki, ame
lyet kisebb axinészkiildötUég élén dr. Molnár 
Dezső, a Szinészazövetség igazgatója eljuttatott 
dr. Papp Dezső kereskedelemügyi államtitkár
hős, a fhagánaHialxnazotti törvényjavaslat szer
kesztőjéhez. Dr. Papp Dezső érdeklődéssel hall
gatta a színészek kívánságát és kijelentette,- 
hogy megértéssel viseltetik a stinészek kérése 
iránt. Ha dr. Papp Dezső állan titkár a szinó- 
szek kiváinaágait a magánalkalmazottakra vo- 
natkoaó törvény keretében figyelembe veszi, 
akkor a színészek általános szociális érdekei is 
törvényes védelemben részesülnének a kollek
tív megállapodás mellett. Ez a megállapodás 
ugyanis a színészek helyzetét kizárólag a szin-
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
Újpest a bajnoki lista élén 
veretlenül indul a Közép
európai Kupa döntőjére

A Nemzetieket is fölényesen verte az újpesti csapat — A Kalmárt 
nélkülöző Hungária az Attilának adta hatodik vesztett pontját — 
A Ferencváros már az első félidőben megnyerte mérkőzését
A 33-asok pontvesztesége Debrecenben — A Bástya legyőzte 

Pécs-Baranyát
Október hónap utolsó vasárnapja végre 

magával hozta a kellemetlen lucskos időjá
rást, amelytől rettegve retteg a futballisták 
serege, a pályaigazgatók hada és — az esö- 
biztosité társaság. De a publikumnak sem 
tellett nngv öröme a latyakos időjárásban, 
amely sárba fullasztotta a kombinációkat. 
A vezető csapatok közül a Hungária volt a 
szenvedő-hőse a tegnapi nívós bajnoki va
sárnapnak.

A mngyar bajnokcsapat tegnap már a 
hatodik bajnoki pontját veszítette eL

Az Attilának sikerült egy pontot kicsikarni 
a Kalmárt nélkülöző Hungáriától. Talán 
kissé korai volna a végső következtetést le
vonni, tény azonban, hogy a mai naptól 
kezdve nehéz napok virradnak a bajnok
csapatra, amelynek ezután nem igen akad 
elveszíteni való pontja. Annál is inkább, 
mert a csupán egyetlen pontot vesztett

Ferencváros tegnap Is fölényesen győ
zött, még pedig a Somogy ellen.

’A zöld fehér legénység előrelátott győzelme 
azonban még ezúttal sem jelenti a vezető
pozíciót. mert

HUNCÁHIA-VTI PÁLYA. I
Vasárnap. november hó 3-án, d n. fél 3 érakor:

• KMzépeurópal Kupa döntője i 

Újpest—Slavia 
Elölte, lél 1 órakor:

III. kér. F. C. — Kispest
Mérkőzés a I. liga bajnokságáért

Újpest legyőzvén a Nemzetieket, a baj
noki lista élén, veretlenül Indul a kö- 
Bépetirópal kupa jövő vasárnapi első 

döntőjére.
Ez volt egyébként a nap legszebb mérkő

zése és igy bizakodással tekinthetünk a 
Milropacup jövő vasárnapi döntője elé!

A Budai Harihárom Debrecenben ha
gyott egy pontot.

ám a Bocskayvnl szemben idegenben elért 
döntetlen nem tudta letaszítani a budai cjsa-

(Jllől-út! pálya

Pénteken, november hó 1 én d. ti. fél 3 órakor

Pinsz—Bátaánteiorszag
nlsr.óvolségok nemzőik. válogatott mórkőr.éaJ-

Elölte fél 1 órakor

BuUaiwstÉszaK
Ifj, válogatott mérkőzés a Herendi-vándordíjért

palot előkelő harmadik helyéről.
Az ötödik meccs színhelye Szeged volt, 

ahol
a helyi csapat az utazástól fáradt és az 
idegenben magára nem talált pécsi csa

patot kényszcrltcttc megadásra.
Távol mamiit a porondról Kispest és a 

111. kerületiek csapata és igy a tegnapi nap

Excellent

Ügyeljen a Habselyem szóra!

futballkrónikáját a fentiekben foglaltuk 
egy>e.

A bajnoki tabella
a vasárnapi meccsek után igy alakul:

1. Újpest
2. Ferencváros
3. Budai Harihárom
4. Hungária
5. Bástya
6. Bocskay
7. III. kor. FC.
8 Kispest
9. Somogy

10. Attila
11. Nemzeti
12. Pécs-Baranya

13 pont (21—71
11 „ (23—3)
3 „ (14—4)
I „ (18—12)
7 „ (16—17)
6 „ 11—16)
6 „ ( 8—15)
5 ,, ( 1—2)
5 „ ( 6—17)
4 „ ( 8—15)
4 „ ( 5—12)
3 „ ( 4—15)

Gólzápor az első félidő
ben, szünet után gól

képtelenség 
Ferencváros—Somogy 5:0 (5:0)

A feneketlen sár, amely a Turul—BAK félbe
szakított mérkőzése után a két csapatot fo
gadta, nem sok jót Ígért a Somogy számára. És 
a Ferencváros tudása a nehéz talajon érvényre 
is jutott, mert végig oly fölényesen, oly ellen
állhatatlanul játszott, hogy a Somogy csak 
szórványos lefutásokkal tudta ezt az iramot 
néha megszakítani.

KUlönösen az első félidőben volt a Ferenc
város fölénye szembeötlő, 

amikor a csatársor ellenállhatatlan ostroma 
nyomán egymásután estek a szebbnél-szebb 
gólok, amelyekkel szemben a Somogy védelme 
tehetetlen volt. Szünet után a Somogy nagy lel
kesedéssel, de nagy szerencsével is, sikeresen 
meggátolta az első félidőben megindult gól 
zápor folytatását.

A Ferencvárosnál messze kiemelkedett a csa 
társor szép és — az első félidőben — eredmé
nyes játéka. A halfsor már gyakrabban ki
hagyott, — különösen Bukovi — de Obitz k fő
képpen Lyka mindenképpen megállta a helyét. 
A védelmei még a szórványos Somogy-támadá- 
sok is zavarba hozták s ilyenkor nem idegen
kedtek a meg ne’m engedett eszközöktől sem.

A Somogy u kapott öt gól ellenére sem kel
tett rossz benyomást. De nhhoz, hogy eredmé
nyei is legyen, túlságosan gyenge volt a csatár
sor. Dón még csak csinált néha valamit, de a 
széleken minden megakadt. Miklósi gyönge. 
Galambos meg folytonosan lesben állt. A half- 
sorbnn Somogyi, a közvetlen védelemben pe 
dig Joós, majd a második félidőben bekkelő 
Pesovnik volt jó.

Már a játék elején sűrűn esnek a lövések 
Túrái és Takács révén, de az első gól csak a 
14. percben születik meg.

Szattyin hazaad egy labdát, amely a sár
ban elakad. Tural észreveszi és ‘a kifutó 

Kutasi mellett a hálóba lövi. (1:0).
Somogy támadásból Pesovnik próbálkozik 

lövéssel, de tulmessziről és tulgyöngén.
A 18. percben Kohut lefut,
beadása Takácshoz kerill, a gólzsák késle
kedik, emberbe lő, de a labda visszakerül 
hozzá a bár hárman szorongatják, a hálóba 

gurlt. (2:0).
A Ferencváros fölénye állandó, különösen 

Torai tevékenykedik elől-hálul. A 30. percben

újdonságok.

fatvainadragoK 
hímzett pizsamán 
csinkeiiíszíiSsc 

ingnacragoü
Kaphatók minden jobb kötött- és 

szövöttáru-üzletben.

A legtökéletesebb * 
műselyem-fehérnemű.

Csak Habselyem felírással valódi! 

|í
r

meg éppen a jobbseélre kerül s beadása ponto
san a hatos vonalon álló

Takács lábára száll s uz összekötő kapás
ból a asecos legszebb gólját lövi. (3:0).

A 37. percbea ismét Túrái a kezdeményező. 
Szökteti Kohutot.

Kohut lefut s bár Saattyln akasztja, a ha
tosnál védhctetlen gólt lő. (4:0).

Egy perc múlva a Somogy kapu előtt elakad 
a sárban a labda.

A védelem pillanatra hubozik, de ez elég 
Túráinak, hogy villámgyorsan klugorva az 

ötödik gólt rúgja. (6:0).
Szőnél ulán a Somogybán Pesovnik játszik 

jobbhátvédet s Varga a fedezet, aiig Szattyin 
oaatár lesz. Ez ugylátszik jelentősen megerősíti 
a közvetlen védelmet, mert bár a Ferencváros 
a második félidőben is ugyozélváa állandóan 
támad, gél nőm tűik. Pedig lakács és Tánoos 
nem egy helyzetet szalaszt el, vagy pedig a já
tékba lendült Kutasi véd tudással párosult sze 
rencspvel. ,

Bentragadt a sárban a 
bajnokcsapat egyik pontja 

Hungária — Attua 1:1 (0:1)
Kalmár múlt vasárnapi fatális balesete elő- 

revetette árnyékát a tegnapi balsikernek. 
Mert bajnokcsapatunk határozott balsikernek 
könyvelheti el az interioris vidéki ellenféllel 
szemben döntetlenül befejezett mérkőzését.

Hiába támadott elkeseredetten két félidőn 
keresztül a Hungária, a részben a balsze
rencse által, másrészt a miskolci csapat 
taktikai mesterkedései által elhárított, si
kerrel kecsegtető akciók sorra megsemmi

sültek.
A Hungária nem „Kanipfmannschaft", már 

pedig a tegnapi ellenfelek közölt mutatkozott 
erődifferenciát csak kemény, az ellenfél teljes 
megsemmisítésére törő játékkal lehetett volna 
kifejezésre jultatni.

A meccs előjátékául a második ligabeli Vác 
FC—Kossuth-mérkőzés volt programmra tűzve. 
A talaj kímélése céljából azonban a pályaigaz
gatóság nein engedélyezte az elömérkőzést A 
talaj feljavításán a meccs előtt még a tűzoltó
ság is buzgolkodott és sikerült is valahogyan a 
talajt játékra alkalmassá tenni.

A Hungária kapujában Ujváry, a centerben 
Hauer játszott. A felázott talajon természete
sen a Hungária nagyobb technikai készsége tel
jes mértékben érvényesült. Ment h a játék 
mindaddig, mig a csatárok a kapu elé érkeztek. 
Az előkészített helyzetek túlnyomó része ott 
veszendőbe ment. A 10. percben adódik a Hun
gária első igazi gólhelyzete, de Skvarek lö
vése a kapuléc mellett talál kiutat. A 13. perc
ben Jeckl lefut, centerét Skvarek élesen küldi 
kapura, de Szemző a labdát kiejti és Kutik 
csak az utolsó pillanatban tud menteni. A 34 
percben a miskolciaknak egyik ártatlannak 
vélt támadása alkalmával Békési labdája hálót 
ér. Nagy megdöbbenés:

Az Attila vezet 1; 0-ra.
Néhány perc múlva a Hungáriának alkalma 

lett volna kiegyenlíteni, azonban Hirzer a ha
tos vonalon gólhelyzetben állva, nem találta 
cl a labdát. Az Attila a gyors kifulladást elke
rülendő, taccsra játszik.

Szünet után a Hungária elszántan veti ma
gát bele a játékba, de a miskolci védelem az 
első negyedórában erősen tartja magát. A 19. 
percben a Titkos—Hirzer-szárny lerohan, a 
két játékos helyet cserél, a labdát vezető Hir- 
zert Miskolczi a büntetési területen belül fel
vágja, mire a biró tizenegyest ítél.

A büntető-rúgást Hirzer góllá értékesíti. 
Megvan a kiegyenlítő góll Hirzcmek még al
kalma lenne a győztes gól megszerzésére, de 
éles lövése a kapu mellé kerül.

Aki nem látta a mérkőzést, el sem tudja kép
zelni azt, hogy

mily nagyon hiányzott az átiltő-erő, amit 
Kalmár rcprezentáL

Miután Kalmárra ar őszi szezonban aligha 
lehet számítani, a Hungáriának a kiváló válo
gatott játékos nélkül kell számvetését sürgősen 
megcsinálnia.

A bajnokság felé törtető 
Újpest parádés játékkal 
hengerelte le a Nemzetit 

Vjpest—Nemzeti 4:0 (2:0)
A szitáló esőben is mintegy 2560 főnyi közön

ség gyűlt össze a két csapat bajnoki küzdelmé
nek kezdetére s lelkes ovációval vette tudomá
sul a pályát felülvizsgáló biró végső kijelentését, 
hogy a mérkőzést megtartják. Újpest kezdte a 
meccset s hamar feltnb'lla magát a tócsamen- 
tes, de azért csúszós talujon.

Már nz 5. percben egv nagyszerű Auer— 
Ströck-támndás, s a bombalövéseket Szendrő és 
Török a knpuvonalról fejelik vissza Majd a

az uj üdítő 
CIGARETTA

Füstje fertőtleníti Meghűléstől, náthától megóvI Jóízű törők 
dohányból készül. — Aki megkóstolta, állandóan szívja meg. 
szokott cigarettája mellett. — Különlegességi árndákban 
vendéglőkben, kávéházakban, mulatókban, pót vaudia- roKon is kapható.
Nemzeti lendül ellentámadásba s Hossó 30 
méteres szabadrúgását, majd Volentik spicces, 
sarkos labdáját Acht „úszva" fogja ki. Újpest 
gépezete percről percre tökéletesebben műkő- 
dik. A szebbnél-szebb akciók egész sorozata 
marad kiaknázatlanul az utolsó pillanatban. A 
19 percbon

P. Szabó szökteti Spltzet, akinek beadására 
Gallina kifut, Auer kapja a labdát, aki a 
tömörült védelem közt üres kapuba gurítja. 

(Irt))
Volentik 30 méteres szabadrúgását Acht meg
lepő eleganciával fogja. Spitz nagy balszeren
csével alig két-három lépésről két alkalommal 
is kapu mellé fejel. A félidő közepe felé az eső 
állandósul s már csaknem valamennyi játékos 
„néger" a sártól. Ströck válogatott lefutásai 
külön élvezetet jelentenek. Újpest egymásután 
négy koriért ér el. A 40. percben Borsányi lö
vését Gallina csak komerre tudja bokszolni. A’ 
beadást Mészáros lövi s

Török a biztos gólt csak kézzel tudja vé
deni: 11-es! P. Szabó nyugodtan sarokba 

küldi: 2rt).
Szünet után a 2. percben Ströck 50 méteres 
sprint után a kornerzászlónak szalad s azt 
ketté töri. Állandósul az újpesti fölény. Auer 
két hatalmas bombája alig a léc mellett süvit 
el, majd Spitz fejel feJső lécre. Kevéssel utóbb 
Auer lövése pattan vissza kapulécről.

Újpest egymásután öt komért KL

Pénz nélkül
12—18 havi törlesztésre 

készpénzért vásárolhat 
csillárt, rádiót, atóndék- 
Ó8 dísztárgyakat, játékokat 

UERTESSIKÉL
Szendrő sorozatos faultjai miatt a közönség kb 
állítását reklamálja. A gól, minden pillanatban 
esedékes, de csak a 38. percben következik bu 
nyomasztó fölény után, amikor is

Mészáros és Auer szép összjátéka Gallinát 
kicsalja kapujából, Auer őt Is kidribllzve, 
■ rendeltetési helyére juttatja a labdát. 

(3:0).
A lilia-fehérek abszolút urak a pályán.

A 43. percben Spltz a jó helyzetben lévő
Auerhez passzol, nk’ beállítja a végered

ményt. (4:0).
Az utolsó percben a Nemzeti felnyomni s Bi- 
hámy labdája kapulócről pattan vissza s a fe
jelni akaró

Wilheim megcsúszik s az alsó kapulécbe 
üti a fejét. Eszméletlenül terül el a földön 

s a meiitők kórházba szállítják.
Újpest az őszi szezon legszebb játékát produ

kálta A Nemzeti nem volt könnyű ellenfél s 
ennek ellenére oly fölényesen bánt el vele, 
hogy a gólarány jóval nagyobb is lehetne. A 
közvetlen védelem vitán felül válogatott formát 
játszott ki A halfsor lelke Borsányi volt, mig a 
csatársorban Auer helyenként művészi produk
ciókat is megengedett magának, Slröck pedig 
visszanyerte legjobb formáját. Mészáros okos 
játékos s jó lövő. Spitz elfogódoltan kezdett 
volt egyesülete ellen, s peche is volt. P Szabó 
lendülete is nagy hasznára vált a csapatnak.

A jövő heti Újpest—Slavia mérkőzésre nem 
kell félteni a lila-fehéreket mert mai kolosz 
szálls formájukban gólokkal kell győzniük!

A Nemzeti együttese szemre tetszetős játékot 
mulatott, de igazi fulbdlll csak a közvetlen 
védelmétől láttunk Azonkívül Volentik és Bi- 
hámv excellált.

Távbeszélő: Aut 879-65
L. mOUÉSZI AUKCIÓ

KIÁLLÍTÁS: 
1929 október hó 27-től november 
3-ír hétköznapodon d. c. és d. u.. 
ünnep- és vasárnap csak délelőtt 

ÁRVERÉS: 
1929 november hó 4., 5. és 6-án 

d. u. ’M órától.
ÁRVERÉSRE KERÜL: 

Krausz Simon bankár kép- 
gyűjteménye és berendezési 
tárgyai, valamint más gyűjtemé

nyekből származó műtárgyak.
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A Harminchármasok 

csak egy pontot tudtak 
megmenteni Debrecenben 
Harihárom—Boeskay 1:1 (1:0)

Debrecen, október 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Egész délelőtt permetezett az eső Deb
recenben Mindazonáltal a Boeskay vezetői nem 
keseredtek el, mert a mérkőzés eső ellen be 
volt biztosítva Délután két órára azonban meg
tréfált az idő mindenkit, az ólmos felhők el
vonultak s kisütött a nap. Háromezer főnyi 
drukkerhad üdvözölte a pályára lépő csapato
kat és a szép idő láttára a vezetőség is bele
nyugodott „az anyagi károsodásba." A pálya 
talaja csúszós volt, de ez nem akadályozta 
meg a két csapatot tudása teljes kifejtésében s 
igy mindvégig szép, változatos, lendületes játé
kot élvezhetett Debrecen publikuma.

Az első húsz percben a Boeskay nyomasztó 
fölényben játszott, de Teleki és Zemler kapufa
lövésein kivül egyebet nem tudott produkálni. 
Majd Teleki védhctetlennek látszó bombáját 
Lantos robinzonáddal tudja zsákmányul ejteni. 
Az utolsó negyedórában a budaiak is gyakran 
felnyomulnak s a 30. percben

Schmldt mintaszerű beadását Sztancslk öt 
méterről védhetetlenül góllá értékesíti. 

(t:0.)
Változatos játék alakul ki, az iram helyenként 
szinte óriási.

Szünet után a Boeskay döntő fölénybe kerül, 
azonban a Harihárom védelme szenzációsan 
parírozza a meg-megujuló támadásokat. A 20 
percben sikerül az egyenlítés: Czumpft a ka
putól 30 méterre gánccsal akasztja meg Mertint,

■ megítélt szabadrúgást Reviczky lövi s 
Lantos nem védheti (1:1).

Mindkét csapat csatársora elkövet mindent a 
győzelem megszerzésére, azonban a sok gól
helyzet a védelmek nagyszerűsége miatt fuccsba 
vész.

A vendégcsapat közvetlen védelme, különösen 
Löwy és Oláh, a halfsorban Steiner s a csa
társor jobbszárnya nyújtott klasszis Játékot. A 
debrecenieknél Fejér dr., Sági. Wampetlcs s a 
második félidőben Reviczky volt jó. mig a 
csatársorban Teleki és Zemler szemre 
kapu előtt puha játékot nyújtott, 
gyenge volt.

Viszontagságos ■ átázás, autó- 
defeht, s egy álmatlanul 
bajai éjszaka után 5:1-re kapóit 
ki a Pécs-Baranya Szegeden

Síesrf, október T7.
(A HflfSÍ Napló tudósítójának telelonfeltn- 

tése.) A két vidéki együttes találkozása a sze
gediek fölényesen lezajlott győzelmével végző
dött. Már az első percekben nyilvánvaló volt,

szép, de 
Markos

töltött

ÜMnhatoan, Miül b.aduet yóí. ■ meflUlt «- 
ttnegytit Wclier frUkeiltl. (t: 1).

A W. perrbrn a Bfetya mór ■ halódik 
gólt rúgja Klltl révén, azonban a bíró eat 

Is anaullálja.
De Kitti a 40. percben újabb góllal beállítja a 
végeredményt. (5:1.)

A győztes csapatban Korányi ezúttal első al
kalommal játszott a centerhalf posztján és 
meglepő lendületes játékával teljes elismerést 
érdemelt ki. Solti és a három belső csatár is 
eleven friss játékot produkált.

A Pécs-Baranya széteső csapat benyomását 
keltette A három belső csatár (Olvedy, 
Kautzky és Wetzer) tetszetős játékot mutatott,

de (öliuonruk klri»ó roll »««• ó. SuUk 
voltak a csapa* legjobbjai.

Pécs-Baranya résxéről a kővetkezőkben in
formáltak bennünket: Mentségére szolgáljon a 
csapatnak, hogy a viszontagságos antötúra 
miatt fáradtan állhatták ki. Ugyanis szomba
ton estefelé indult a csapat Pécsről autón s 

defekt miatt kénytelen volt aa éjszakát 
Baján tölteni.

Komisz rossz szállodát kaptak „pihenőül**, 
mely körülmény reggelre teljesen „kikészi- 
tette'* kondicióbelileg az együttest. Csak vasár
nap délben ért teljesen kimerülve Szegedre a 
csapat s igy nem meglepő a gyenge teljesít
ménye.

A csodás hangvisszaadás 
A felQlmulhaia lan szerkezet 

A leghatalmasabb le mezm ű sor
azok a tulajdonságok, melyek

Négy válogatott atlétánk szerepelt Triesztben, 
de csak egy győzelmet arattunk

Trieszt, október 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati jelen

tése.) A genovai győztes magyar csapat négy 
tagja: Raggambi, Szabó, Kálmán és Cserenyei 
ma itt indult a legjobb olasz atléták részvéte
lével lefolyt atlétikai versenyen.

Győzni azonban csak Raggambi tudott, 
mig a másik húrom — búr (óbbtól szen
vedett vereséget — nem öregbítette a ma
gyar atlétika jó hírnevét, amire n<yn sok 

szükség volt.
Eredmények:

100 m. 1. Raggambi (BBTE) 11.2 mp. 2.

Toetti 11.4 mp 3. Pagliano 11.6 mp. — Rag
gambi csak a finisben húzott el Toettitől

800 m. 1. Tavernán 1:58.8 mp. 2. Szabó 
(MAC) 2:01.2 mp 3 Bertuzzi 2 03 mp. — 
Szabó vezette az első kört, de Tavernari a 
finisben könnyen nyer.

110 m. gát. 1. Facelli 16J mp. 2. Kálmán 
(Sz. S. E.) 16 8 mp

400 m. gát. 1 Facelli 57.2 mp. 2. De Negri 
60.6 mp. 3. Pumare 61.4 mp — Facelli csak 
győzelemre ment.

Diszkoszvetés. 1. Pighi 4147 cm. 2. Cserenyei 
(BTC) 3935 cm. 3. Dominutti 3850 an.

A délnémet válogatott csapat hátvédje vasárnap koponya, 
sérülést szenvedett

München, október 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Hagent, a délnémet válogatott csapatba 
beállított hátvédet, v. - árnap sajnálatos szeren
csétlenség érte. A tegnap lejátszott Spiel- 
vereinigung Förth—Spvgung Hof mérkőzéseken, 
amelyet a Fürth 5:1 arányban nyert meg,

Hagen a kapnlécnek esett és koponya-

sérülést szenvedett
Azonnal kórházba szállitották. Helyetteséről 
még nem történt gondoskodás. Változást szen
ved ellenben még a délnemet csapat a jobb
szélső posztján, amennyiben

Ambruster helyett Scherm fog játszani pén
teken a magyar profiválogatott ellen.

Ausztria és Csehország egyforma gólaránnyal 
került az Európai Kupa tabellájának élére 

Ausztria—Svájc 3:1 (1:1)
Bern, október 27.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az Európai 
Kupa pompás trófeájáért lejátszott utolsóelőtti 
mérkőzésen Ausztria kemény küzdelem kere
tében győzte le Svájcot és ezzel a győzelmével 
Csehszlovákiával együtt a tabella élére került. 
Minthogy egyiknek sincs már több mérkőzése, 
igy most már a trófea sorsa a tavaszi magyar
olasz mérkőzés kimenetelétől függ. Amelyik 
csapatnak sikerül gvőznie, az meg is nyerte 
első Ízben a pompás Svehla-scrlcget. Svájcnak 
egyetlen egy meccset sem sikerült nyernie, ami 
nem valami jó fényt vet a párizsi olimpiász 
„Európa bajnokára". A tabella jelenleg a kö
vetkezőképpen fest:

2.
3.
4.
5.
A , .

egyenrangú ellenfele volt a félelmetes osztrá
koknak és igen szép futballt játszott. A svájci 
csapatban szerepelt a magyar Ggurkovfts a 

—v. _____ ____ _ — - - centerhalf posztján és a holland Adam pedig
hálóba „sturja". (i:0) Szórványos pécsi tá- jobbszélsőt játszott. Kezdéskor hullámzó me- 
madáiok következnek. A 12. percben Ricsz a zőnyjáték folyik, Ausztria csapata mintha kissé

átázott nehéz talajon a magát ottho- 
___an érző Bástya stílusosabb és kiforrot
tabb játékával a maga javára fogja el

könyvelni a két bajnoki pontot.
A vezető gólt Kitti a 16. percben védhctetlenül 
plaszlrozta Szülik hálójába. (1:0). öt perc 
múlva újra nagy veszélyben van a pécsi kapu, 
Schwartzot kiugratják, akinek labdáját Possák 
góllá értékesíti. (2:0). Közvetlen utána 
Schwartz ér el újabb gólt, azonban Kann biró 
offszájd címén annulálja. A pécsi csapat sok
kal gyengébben játszik, mint várták volna. 
Nyomasztó Bástya fölény közepette a 35. perc
ben ismét Schwartz a góllövő. (3:0). A Pécs 
Baranya továbbra is védekezésre szorítkozik, 
csupán egy Wetzer—Kautzky akció vezetne 
sikerre, azonban a Bástya közvetlen védelme 
meglepő biztonsággal hárítja el a veszélyt.

Szünet után már a második percben éri el a 
Bástya negyedik gólját: Possák húsz méteres 
szabadrúgását Szülik kiüti és a befutó Wahl

Ausztria 10 pont (17:10). 
Csehszlovákia 10 pont (17:10). 
Magyarország 9 pont (20:18). 
Olaszország 9 pont (16:15).
Svájc 0 pont (10:25).
mérkőzés folyamán Svájc szünetig teljesen

elfogódottnn játszana. A 16. percben egy tizen
egyest is mellé lőnek az osztrákok. A vezetést 
mégis Austtria szerzi meg a 24. percben Stoiber 
révén. Ismét váltakozó játék és formás svájci 
ellentámadások, melyeknek során a 40. perc
ben Paselle megszerzi az egyenlítő gólt.

A második félidőben a svájciak lelkesedésé
vel széniben mindjobban érvényesül az osztrá
kok kicsiszolt technikája. A 24. percben a bal
összekötőt játszó Schaíl újabb gólt lő. Majd a 
37. percben Horváth sikeresen töri át az egyéb
ként kitűnő Wernli—Ramscheyer közvetlen vé
delmet és Pache kapus mellett bebiztosítja 
Ausztria győzelmét. A meccsnek tizenkétezer 
főnyi közönsége volt és a dán Andersen biró 
kitünően vezette.

Egyéb külföldi futball
eredmények
A Vienna Páriában.

Párizsból jelentik: Az itt vendégszerepelt 
Vienna vasárnap 2:0 (0:0) arányban legyőzte a 
Racing Club de France-t.

Berlin: A Hertha Berliner SC harmadizben is 
megnyerte a német serleget, miután ellenfelét: 
a Viktória 89-et 5:1 (3:0) arányban legyőzte.

♦

már
havi í

kezdődőié#

részletfizetésre is 
kaphatók

a magyarországi vezérképviselőségnék

Budapest ÍV, KristöMér3 
és mindon jobb szaküzletben 

Nyilvános helyiségek részére 
szenzációs uj géptypusok

Kérjen árjegyzéket

Nllrnberg: A SC Nürnborg—FV Würtzburg 
2:0.

München: DSV München—München 1860. 
1:0. — Wacker—Schwaben Augsburg 6:0.

Rcgcnsburg: Jahn Regcusburg—Teutomia
München 3:0.

Ülni: Baycrn—FV Ifim 6:1.
Stuttgart: FVB---Sportfrcunde 4:1.
Prága: Slavia—Viktória Ziskov 3:1 (1:1). -4 

Teplitzer FK—CAFC 4:2 (3:0). — Bohemiams—« 
Cachie Kariin 4:1 (2:0) — Az amatőr bajnok
ság döntőjében a DFC győzött az AFK Kolin 
ellen 7:5 arányban

Kolozsvár: UniversiKtea—CFR 4:1 (1*0)-—•
Mures—Granciar (Déva) 1:0 (0:0).

Brassó: Brasovia— Ivria 2:0 (2:0).
Arad: AAC—Hakoah 4:0 (2:0). — AMTE—< 

Trieoler 5:2 (5:2) — ATE— Aradi Ranatul 3:í 
(2:0). — Glória—Olimpia 3:0 (0:0).

Temesvár: Kadima—TMTE 2:2 (2:0). — Ki
nizsi—Hajdúk 4:0 (2:0).

Nagyszeben: Gyulafehérvári Unlrea—Szebenl 
MTE 2:2 (1:1).

„ UJ /•
ARAK KABÁTOK Iga

KeiztyOk;

Férfi és női trlkókesztyi) belül hnlyhowll_______ ____ _
Női divat kézelös kesztyű meleg nuelbólóflMl______ ____
Bélelt szövött kesztyű

L-omhos. oól 6. fém___________________ _

Női nappa bőrkesztyű
gombos, kitűnő minőség (kutyabőr) ..

Női nappa bőrkesztyű
caattoi, elsőrangú bőr (kutyabőr)____ ...

Bélelt nappa bőrkesztyű
női, floom meleg béléssel ........____ -

Férfi nappa bőrkesztyű
gombos, kiváló lő minőség (kutyabőr) «. ..

Bélelt nappa bőrkesztyű
térti. Unom meleg béléssel

| .50

2-50 

2^50 

g.40
7.2O

g.7° 
gOO

Női télikabát, végig bélelve
blbrett plűseh gallérral és Kzelővel............... ............X_____________________________ ______Ul

Szőrmérott női télikabát, minden színben n
kitűnő kivitelben____ ____________.. ___________________ ______________ „ _ _ _

Posztó női télikabát, dúsan szőrmézvo fii
brokát béléssel____ ________________   Ol

Finom gyapjú női kabát Oj
crepe de Ciilne béléssel, gyönyörűen Mőrmézve, a legttnornsbb kMliitősbaau. ... Ul

Fekete Slel vagy nutriette báránybunda 471
elsőrangú klvltelbon, a legmodernebb fazonok 11 |

Elegáns KEdd bunda OKI
crepe de Chlne béléssel, a legjobb nflcsmnnka, elegáns ős tartós _ _________________

Gyermek bojkabát, végig béioive, bársony gallérral o<
45 cm. nagyság, 2 és léi évesnek, számonként P 2.- emelkedés..................- • - . - fal

Gyermek télikabát, angolos szövetből 4|
«5 cm. nagyság, 2 és fél évesnok, számonként P 2.— emelkedés.. _ £1

Mól és gyermekruhák a legszebb kivitelben, szenzéolós olcsó Araki
^.^PÉNTEKI OCCASIÖNK^^

Budapest, VII, Rákóczi-ut 74
Postai megrendeléseket utánvétellel költségmentesen szállítunk

Kötöttáruk >

Nöl kötött kosztüm
modora fazonban, a legfíoomahb gyapjuből

Női kötött gyapjujumper 

Kötött gyapjú divatkabát 
nép Ürítőiben. ízlései mintákká!..----------------

NŐI gyap]ume-íény
mintázott elővel, sima háttal - — - - - - ..

Fértlmellény
wln.kh.a, toljboMB ■ ■

Férti gyapjú pullover
nj dlvRtnilntákkal, minden alapszínben .. M

Gyermek kötöttkabátka
- - -

Gyormekszvetter
--------

54
17“ 
189° 

1080 
1350 
1750690
490

November bő 1-én. eaak 1 napig

Adass csikós 

selyemnadrág 
kiváló jó minőség, minden színben, 
eoekély saövéel hibával

Ismételjük azt, amit már sokszor mondtunk: csak készpénzért vásároljon!
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Bngályos betegségeknél nélkülözhetetlen a

Bukarest: Nagyváradi Törekvés—Vénusz 3:1 
(2:0). A Vénuszunk. Románia bajnokcsapatának 
veresége nngy meglepetés. — Juvenlus Olim
pia 8:0 (3:0) - Clnislian--Makkabi 2:0 (1:0).
A Nagyváradi Törekvés szombaton a román 
munkásválogatotta! játszott. A meccsen a ro
mán munkaügyi miniszter is jelen volt. Ered
mény 3:3.

Bécs: Al 
méniyei: Wacker—Floridsdorf 
Hakoah 2:0 (1:0)

Svájc:
FC. St. Gálién Bitté Stnrs 

FC. Zürich- FC. Cbiasso 6:1. 
sel -FC. Grenclieu 0:1.

Olaszország:
Padua—Alessandria 1:3. — Livorno—Modona 

2:1. — Juvenlus Torino—Pro Patria 1:0. — 
Pro Venelli Brcscia 2:0. — Cretnona—Trieste 
1:1. — Gcnttn 93—<FC Torino 1:0. — Lazio

Roma— Ambrosianna Milano 1:1. — Bologna— 
I Napolt 3:1.

Franciaország:
Stade Francais—Phöpix Karlsruhe 4:0. —

Club Francais—RoyalSan Sebastin 4:0.
Belgium:

Standard Lüttich—Boyal Antwerpen 1:4. — 
Beerschoet AC—Berohem Sport 1:3. — FC 
Rriigge—Racing Gént 3:2. — Llersche SK—SC 
Briigge 2:4. — FC Malines—SC Anderledtt 2:4. 
— Daring Brüasel—Raciag Bruxelles 2:2. —
Unión St. G illői se—Baeing Malines 3:1.

első ligabajnokság vasárnapi ered- 
‘ "......................5:0 (2:0). WAC—

Olaszország 50 km t.-s gyaloglóbajnoksága.
Triesztből jelentik- Az olasz 50 km-es gya

logló bajnokságot, amelyet Trieszt—Sistana- 
Triest között rendezték meg, Poggiohni (Triest) 
nyerte meg 4:33:20 mp es idővel. 2. Gianni 
(Como) 4:35:06 mp. 3. Pritti (Roma) 4:35:37 mp.

Zürich 2:2. —
— Old Boys Ba-

Slavia—Sparta rugbymérkőzés volt vasárnap 
Prágában.

A vasárnapi rugbymérkőzéoeai a Slavia 24:0 
(18:0) arányban győzte le a Spartát.

X Ausztria vlzipolóhajnokságalnak küzdel
meit folytatták. Ausztria—WASC 4:3 (3:0), 
WAC—Vienna 4:3 (1:1).

X Birsben a Diana-Badban rendezték meg a 
25X06 méteres stafétát, melyet a WASC nyert 
meg 18 perc 22.4 mp.-es idővel. Második a 
Hakoah leit 18 p. 54 mp.-cd.

X Mór arak a DKASE veretlen a keleti kérő
idben. Debrecenből jelentik: A kerület bajnok
ságának vasárnapi fordulóján az eddig veretlen 
két csapat, a DKASE és a DEAC került egymás
sal szembe. A mérkőzést Hevesi 2, Varga és 
Ökrös góljaival 4:1 (2 :0) arányban a DKASE 
nyerte meg Többi eredmények: DTE—DMTE 
3:2 (1:1). Góiiövők: Marosán, Rosenfeld és 
Vince, illetve Sisska és Kiss rúgták* — DVSC— 
Nagykállól SC 2:1 (1 :0). A gólokat Kántor 2, 
illetve Berger szerezték.

X A MAC- -BBTE uszóv^rseaye. A két klub 
uszóversenyén csupán staféták kerültek lebo
nyolításra. A gyermek- és ifjusági stafétákban 
a MAC, a szenior stafétákban a BBTE volt fö
lényben. Eredmények: 3X50 m gyermek ve
gyes. 1 MAC 1 :54.6 mp. 2. BBTE 1 :54.8 mp. 
— 4X50 m. gyermek gyors 1. MAC 2.: 15.1 mp. 
—• 3X75 m ifj. vegyes 1. MAC 2:55.8 mp. 
3X75 m. ifj. gyors 1. MAC 3:29.1 mp. — Sze
nior staféták: 3X100 m. vegyes 1 BTE 4:04 
mp. 2 MAC 4.10 mp. — 4X/00 m gyors 1 
BBTE 5 : 01.3 mp. 2. MAC.

Vlzipóló; MAC ifj.—BBTE kombinált 6:0 
(3:0)

X Salamander SC—Corso cipőgyár 1:1. Az 
eredmény megfelel az erőviszonyoknak.

RÁDIÓ

Bárány István kettős győzelme 
Nürnberg ben

Nürnberg, október 27.
(A Hétfői Napló távirata.) Külföldi túrájá

nak első állomása volt Nürnberg, ahol a verseny 
előtt Xuppe polgármester egy, a városi ábrá
zoló rézmetszetet nyújtott át neki.

Eredmények: 100 m. 1. Berény István dr. 
1:00.9 mp 2 Niclas 1:07.9 mp. — 200 in. 1. 
Bárány István dr. 2621.4 mp. 2. Beyer 2:40.4 
mp. (15 m előny.)

Ismét a Hellas lett a német 
vizipoló bajnok

Berlin, okt. 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A Wilhclmsbnd medencéjében a Luna- 
purkban játszották le a német vizipóló bajnok-

ság döntő küzdelmét mintegy két és félezer fő
nyi közönség előtt. A védő Ilellas (Magdeburg) 
ellenfele ezúttal is a Wasserfreunde (Hannover) 
volt. 1921 óta felváltva nyerte e két csapat kö
zül nz egyik a birodalmi bajnokságot. Tavaly a 
Hullásnak sikerült & : 2 arányban győznie.

A Holla* az Idén is megismételte győzelmét 
és 4:2 (4:0) arányban biztosan győzött.

Az első gólt Rademacher 11. dobta 4 méteresből, 
majd Amann ugyancsak 4 méteresből javít az 
eredményen. Majd a kitűnő Rademacher újabb 
két gólt szerez. Szünet után a fiatal Kipfer ré
vén a Wasserfreunde két góllal szépít az ered
ményen. A döntőbe került két csapat szolgál
tatta tudvalevőleg- az amszterdami olimpiai baj
nokcsapat valamennyi jótékosát. A bíró Giese- 
mann (Nürnberg) volt.

I Sertés, marha, composz-
tőzeggel kevert íkkal

tr-ÁgyÁt
legjutányosabban szállít:

Mittelmann Géza
VII., Aggteleki-utca 2/A

Telefon

)( ELHALASZTOTTÁK A TTC MOTOROS 
•ÁLYAVERSENYÉT. A tegnapi rossz idő 

miatt elmaradt a nagy izgalommal várt iigető- 
:>ályabeli autó- és motormérkőzés. Az eső tel
jesen feláztatta az ügetőpálya talaját és igy a 
vezetőség elhatározta, hogy a versenyt a jövő 
vasárnap, november 3-ra halasztja. Ez év utol
só nagy motoros mérkőzését az érdeklődők 
nagy tömege várja és reméljük, hogy a TTC- 
’tek tényleg sikerül a jövő héten meg is tar
tani a versenyt.

LÓSPORT
A gólképes Sabaria, 

az élre került Turul és e^yéb 
érdekességek a 11. iifia frontjáról

Sabaria—Soroksár 7:0 (3:0). 
Szombathely, október 27.

A nagyszerűen játszó Sabariannk a Soroksár 
egv pillanatig sem volt komoly ellenfele s e 
nagyon belelendült honi csapat tetszés szerint 
lőtte góljait. A gólokon Szladnvits 2. Buresch 2, 
Borbély 2 és Bakos osztozott.

Zala-Kanlzsn—Megyer 6:1 (8:1). 
Nagykanizsa, október 27.

Az egész napi esőzés folytán feneketlen sár
ban csupán a Megyer határozott kívánságára 

ninelyen a Zala 
eltekintve, végig 
azonban minden

játszották le a mérkőzést, r: 
Kanizsa az első negyedórától 
óriási fölényben volt A játék 
volt, csak futball nem.

A Kanizsa góljait Schiissler 
Kelemen, a Megyerét Horváth

3, Bakonyi 2 é.s 
...... rúgta. A mérkő

zés végén sajnálatos incidens volt, amennyiben 
Horvátit (Megyer) fejberugta a Kaniznn kapu
sát, Bécseyt, akit ájultén vittek le a pályáról & 
mint kitűnt, hosszú helyen felszakadt az arca

Turul—Bak TK 3:0 (1:0).
(Félbeszakítva.) A mérkőzést későn kezdték 

s a második félidő 22. percében a Ferencváros— 
Somogy tnérkőzás miatt félbeszakították. A Tu 
rul a II. félidő 5. percéig 10 emberre) játszva 
is fölényesen játszott a balszerencsével küzdő 
Bak ellen. A gólokat Vaczek 2 és Sfinger mg- 
Iák.

Rákospalota—Vnsna 1:1 (1:0).
A rákospalotai mérkőzés egy pontjába és a 

vezető helyének elvesztésébe került a Vasasnak. 
Pedig a Rákospalota nem volt jobb, de a Vasas 
idegenül mozgott a pályán

Győzőit a magyar válogatott 
gyephokki-csapat 

Ma<yar«rszá<—Lengyelország 6:0 (4:0)

A haszmálhatatlanságig felázott margitszigeti 
pályaviszonyok miatt a mérkőzést az MHC régi 
lóversenytéri pályáján játszották le. Már a har
madik perclten korner a lengyelek ellen, majd 
ismételt magyar támadás után Révay gróf nz 5. 
percben éles ütéssel megszerzi a magyarok ré
szére a vezetést. (1:0) A lengyel kapus kiadott 
labdája Ghillámyihoz kerül, aki éles lövéssel a 
hálóba juttatja. (2:0). A 20 percben Szende!) 
úti a harmadik gólt. (3:0). A játék állandóan a 
lengyelek térfelén folyik és a 25. percben hatal
mas kavarodás után Révay gróf gyenge labdája 
utat talál a tíálóha (4:0). A lengyelek ellen
támadása két jó helyzetet teremt, de Liffka 
kapus kitűnő formában mindent ment.

Szünet után egv ideig hullámzik a játék 
majd a 12. percben Kovács a gólszerző. (5:0) 
majd két porc múlva Stcndey védhcfetlen lő 
vése beállítja a végeredményt. (6:0). Az eső é 
a gólzápor a lengye kapust felrázza és a jóiéi 
hátralevő részén írc.i szépen hárítja el a foly
ton megújuló magva-- támadásokat. A veszélyes 
helyzetek egész sora adódik a lengyel kapu 
előtt, de újabb eredmény nincs.

Az egyetemi csapat vezet 
amatőrbajnokságban

Az eredetileg tegnapra kitűzött magyar--olasz 
mérkőzés elhalasztása folytán felszabadult va
sárnapra négy clsőoszlályu amatőrbajnoki mér 
kőzést állítottak be a programba. A tegnapi nap 
eseménye

■ BEAC fölényes győzelme a BTC fölött. 
Az egyetemi csapni Igy as első helyre vere- 

kcdle fel magát.
Az amatőrbujnoksúg éllovasai tegnap óta igy 

helyezkednek el a bajnoki tabellán: 1 BEAC 
10 pont, 2. /•"< rencvdrozf Vosufru 9 pont, 3. BSE 
9 pont, 4. UTE 8 pont, 5. Törekvés 8 pont.

A tegnapi eredmények:
BEAC—BTC 6.-0
Törekvés —Ferencvárosi Vasutas 4; 4 (1:2).
33 FC 111. kér. 4.0.
A Postás FlC-mérkőzés az eső miatt 

maradt
el-

szán reoaelCvér- nemlbato
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Vasárnapi sporthírek
X Csenka volt a főiskolások csapatbajnokI 

versenye. A nngy esőzés folytán a nagyszabású
nak ígérkező főiskolai atlétikai csapatbajnok
ságoknak csak négy számát tudták lebonyolí
tani; kettőt délelőtt, kettőt délután. Eredmé
nyek 4X106 m. 1. TFSC (Rátky, Paulinyi, Kop
pány. Paku) 45.6 mp. 2. MAFC 45.8 mp. 3. BEAC 
46 mp. A TFSC-t csak Paku Jó futása segítette 
a győzelemhez. — 4X400 m. 1. MAFC (Fazekas, 
Puháin, Ferenczy, Magdics), 3 :36.8 mp. 2. 
TFSC 3:42.8 mp. 3. BEAC. — 4X1500 m. 1. 
MAFC íPodoletz, Bcreczky, Kiss, Kassai) 19 : 05 
mp. 2. EKAC 19 :31 mp. 3. BEAC. — 5000 m. 
ötös csapat. 1. MAFC (Kassai 1, Bereczky 3, En- 
gcl 4, Kiss 5, Magdics 8) 21 mp. 2. EKAC 49 
pont, 3. BEAC 50 pont.

X Vasutas mérkőzés Pécsett. Fécsről jelentik: 
A vasutas bajnokságért játszott a PVSK a Test
vériséggel s ezt 4 : 1 (0:1) arányban legyőzte. 
A gólokat Bedekovies (2), Pozsgay és Kutzer. il
letve Vécsey lőtték.

X Vasárnap Budapesten mérkőzik a Shell- 
konszern budapesti és zágrábi sporlalakulata. 
Érdekes mérkőzés színhelye lesz vasárnap, no
vember 3 án délelőtt 10 és félórakor a Millená
ris versenypálya. A világhírű Shell-konszern 
zágrábi vállalatának sportalakulata, a Sportski 
Klub Shell a budapesti Shell Sport Club csapa
tával fog mérkőzni A meccs érdekességét még 
níveK, hogy annnk vPz.if«éi Orth György, n 
in.gv.r lulbalhport bOsrkesíge vúllalui. A iír- 
k’.'íí/lé """y tekintenek nnníl Is
inkább, mert art jogászik. «s magyar gazdasági 
kagaeltísak megjelenőinkkel társadalmi ese- 
nőnnyé aratják, A Shell vállalatok köveleodá 
példát mulatnak, mikor erkölcsileg és anyagi-

K-áposetásmegycri versenyek
A vasárnapi megyeri versenyek külső szinét 

elmosta az egész napon át tartó eső s ártott a 
látogatottságnak is. Nem volt azonban hatással 
a sportra, emelv mindvégig élénk és érdekes 
volt. A nap főszámát — az Újpesti akadályver 
senyt — Szirmai) Sándor gróf Aranybogara 
íFetling) nyerte meg Magdolna és Labrador 
előtt A verseny egyik hamis startjánál Neszét 
ülő Jeneg főhadnagyot Labrador úgy combon 
rúgta, hogy Jeney leesett lováról. Nesze a Éal 
-set után elszáguldott és nem is vett részt n 
versenyben. Jeney a rúgástól erős zuzódást 
-szenvedett, nem is birt a lábára állni és hord 
ágyon kellett behozni a baleset színhelyéről 
Kardos, a verseny egyik esélye* lova, a 
ároknál felbukott, de bukásának nem 
komolyabb következménye

A. részletes eredmény a
I. FUTAM 1. M. kir. 4. 

ropole (1 »/<) Muhr fh., 2. 
sánszky fit. Futottak még: ___rf_, ...
Tót.: 10:28. — II. FUTAM. 1. M. kir. 6. hv. táb. 
tüzérosztag Algcron (8) Kovács G., 2. Fuliguln 
8) Patzák, 3. Campana (nyolc-tiz reá) Csató.

F. m : Rózsabimbó, Tip-Top, Rácz Pali, Pásztó 
lót.: 10:68. 25, 21, 14. — in. FUTAM. 1. Szír- 
ntay gróf Aranybogár (l*/4) Fetting. 2. Mag 
dolna (10) Kovács S., 3. Labrador (10) Csató. 
F. m.- Szorgalmas, Pravda, • Kardos, 
Tel.: 10:33. 16, 25, 25. — IV. FUTAM. 1. Pauly 
1T. Bunkó (hat-tiz reá) Selmeczy, 2. Kék ibolya 
(3) Kiszivóth, 3. Nanda (3) Frosch. F. m.: Pa- 
sita, Bicskós, Mandarin. Tót.: 10:20. 16, 21. — 
V. FUTAM. 1 Stépán F. Hurry-hope (5) Szabó 
J, 2. Elöljáró (2) Hcrberstein gróf, 3. Cobra 
flö) Muhr. F. m.: Emeletes tót, Beau Gcste, 
Kirgiz, Maya, Koma, Szellőlánva, Dolmánv. 
Tel.: 10:60. 19, 15, 33. — VI. FUTAM. 1. Peja- 
csevieh J. gróf (Pitykés (hét-tíz reá), 2 
Faslsta (3) Bözödi, 3. Fuvolás (8) Klimschn. 
F. m.: Pillangó, Bábé, Franciska, Sóska, Neves, 
Balaton, Baniababám. Tót.: 20:21. 14, 15, 53. — 
VII. FUTAM. 1. Mr. Corner Csopak (6) Rózsa. 
2. Makacs (3) Fodor, 3. Sopron (4) Péter. F. 
m.: Felhő Rózsi, Árendás, Fátyolos, Rege, 
Szanda, Kucikoka, Szélhámos, Szomszédasz- 
szony, Maznrka, Győr, Sámson, Gondtalan. 
Szirén. Tót.: 10:123. 31, 17, 26.

Bécsi versenyek
L ITTAM. 1. Italé (S| Sehejbat 2. Martin,- 

brr,; (Takács J.), ». Pergola (4) Balog. F. m : 
Bed Dragon, Bosenkavalier, Bisberg. Tót.: 
10:50. 18, 35. - II FUTAM. 1. Dorita (2>/t) 
Balog, 2. Glüliwurm (4) Esch L., 3. Márchen- 
prinz (8) Szente. F in : Mirakel, Lieschen. 
Apnche. Tót.: 10:30. 18, 24. — III. FUTAM.
l. Clcelle (2%) Balog, 2. Heuschrecke (4)
C uta, 3. Baltimore (2) Schejbal. F. m.: Luxor. 
Sagita, Bamena. Tót.: 10:37. 19, 24. __ IV.
FUTAM. 1. Phönlx (3) Baleg, 2. Embassy (négy
tíz reá) Schejbal, 3. Nester (Csuta. F. m • 
Ajka Tét.: 10:40 11, 10. — V. FUTAM. 1 
Prrtty Molly (hat tiz reá) Schejbal, 2. Intő 
mézzé (2) Szabó L., 3. Visceunt (4) Balog, i
m. : Széplak. Tót.: 19:15. 11, 11. — Vl. FUTAM
1. Arianae (2) Balog. 2. Araus (6) Schejbal, 3 
Tescaaa (5) Szabó L. F. m: Siess, Gallionc. 
Caramia, Schnwose, Movlsta, Arnelda, Lady 
Hamllton, Frauenlob. Tót.: 10:37. 15. 17, 14. — 
VTJ. FUTAM. 1. Marathon n pnrl) Szabó L. 
Z. ---- --- . ;jv Vnrwn J 3 Jígvibnr

Oscttlma, Monsum. Tót.:

A Rádió mai műsora:
BUDAPEST:

9.15: Gramofonhangverseny. 12.05: A rádió 
házikvartettjének hangversenye Lakatos Árpád 
szakszofonmüvész közreműködésével. 3.45: Fül- 
toa-rendszeríi képátvitel. 4.20: Asszonyok ta
nácsadója. 5.19: Tót-magyar nyelvoktatás. 5.45j 
Komlóssy Emma magyar nótákat énekel Kurina 
Simi és cigányzenekarénak kíséretével. 7j Né- 
met nyelvoktatás. 7.40: Kuruc-est. Kuruc-nóták' 
a Rákóczi-kor zenei emlékei. Közreműködik! 
Pünkösti Andor (bevezető), Somló István (ver
sek), Bodán Margit és Kiss Ferenc (dalok), 
a Magyar Cimbalom ötös, a m. kir. 1. honvéd
gyalogezred zenekara, Fricsay Richárd zeneügyi 
igazgató vezényletével, továbbá Horváth Gyula 
és cigányzenekara. Szinrekerül: Gyula diák: A 
virágember'*. Dramolctt. Személyek: II. Rákóczi 
Ferenc — Gál Gyula, Mikes, főkamarás — Kiss 
Ferenc, özv. Bercsényiné — Köszgchy Zsuzsi 
— Tőkés Anna, Zay, óbester — Kabók Gyöző( 
Máriássy óbester — Bónis Lajos, Palotás —. 
Hegedűs Tibor, Müezzin — Kertész Lajos. Tör
ténik: Rodostóban, félévvel Bercsényi halála 
után. Rendező: Hegedűs Tibor. 9.30: Időjelzés 
időjárásjclentés, hirek. Majd: Bachmann-jazz. *

KÜLFÖLD.
Berlin. 8.30: Az Alpok zenéje. 20.55: Előadás 

Goethéről. ‘ ”
Beethoven

Breslau.
zene.

Bro. 19—22.15: Közvetítés Prahából.
Daventry Expcrimental. 20.30: Verdi „Adta* 

cimü operája.
Frankfurt a/M. 19.30: A frankfurti zenekar

egyesület hangversenye. 22.30: Hans Reimann-
Genova. 21.10: Olasz szimfónikus zene.
Hamburg. 20: Tengerész-zenekar. 22.30: Ká

véházi zene.
Köln. 20: Hangverseny.21: A fiatal Heine da

lokban.
Königsberg. 20.35: Handel: „Sándor-ünnep* 

cimü oratóriuma.
Lelpzig. 19.39: Citerahangverseny. 20: Nép

szerű dal-est Dresdenből.
Milánó. 20.30: Operetlközvctités.
München. 19.30: Szórakoztató zene. 21.154 

Kamarazene.
Praha. 20: Smetana „Szülőföldem*4 c. szi' 

fónikus költeményének előadása.
Róma. 21.02: Hangverseny.
Stuttgart. 19.30: Hangverseny. 21.30: Közvetí

tés Frankfurtból
Torino. 21: Szimfónikus hangverseny.
Wien. 16: A Silving-négycs szórakoztató ze

néje. 20: Gerhardt operaénekesnő ária- és dal
estje. 20.30: Tarka-est. 22: Jazz-band.

21.05: A Havemann-négycs játékai 
B-dur négyese.
19.15: Hangverseny. 21.10: Kamara.

vizes- 
lettek

következő:
hv. húsz. ezr. 
Nyalóka (6) 

Potya, Csillogó III

Met
Kla-

Mag-

Nesz*.

= Magyarok a külföld műsorán. Ünnepi est
je lesz szerdán a bécsi rádiónak. Ez az előadás 

I ennünkct közelebbről is érdekel, mert annak 
főszereplői jelentős részben magyarok. A bécsi 
Konzerthausban ugyanis Verdi Requiemje kerül 
előadásra Walter Brúnó vezényletével és a két 
női főszólamot Németh Mária és Anday Piroska 
éneklik. — Érdekes magyar közvetítést rendez 
pénteken délután Stuttgart. A Budapesten leját
szásra kerülő Dél-Németország—Magyarország 
válogatott csapatainak futballmérkőzését adja. 
A mikrofonnál dr. Paul Laven referálja a meccs 
eseményeit. — Pénteken este Königsbergben 
Szigeti József hegedűje szólal meg, ugyanekkor 
Münchenben Tisza István grófról tartanak em
lékbeszédet.

= A budapesti műsor eseményei. A pesti rá- 
dióprogratn számaiból ezen a héten főleg Bar
tók Béla és Kerpely Jenő szonáta-estje emelke
dik ki, amelyet csütörtökön közvetit a Studió. 
A rádió hallgatói nagy érdeklődéssel várják 
még szerdán Kardos István igen érdekesnek 
ígérkező rádióriportját, szombaton pedig Fedák 
Sári rádió-délutánját
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