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Borzalmas vasúti katasztrófa négy halottal, 
a mozdonyvezető felakasztotta magát

Búd miniszter vasárnap Békéscsabán 
bejelentene, hogv nagv építkezési akciók 
ós újabb állami beruházások indulnak meg

---- —■——— .....

A Kereskedehni miniszter nagy MszMM mondott a gazdasági válság msgoidd- 
sardl - ígéri a városi vámon megszüntetéséi és a vámeljárás reformját

Búd kereskedelmi miniszter erősen ttmadta 
a tővárost, mert vámokkal sújtja a kereskedelmet

Békéscsaba, november 10.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen

tése.) Búd János kereskedelmi miniszter, Sza- 
Tióky Alajos, Mayer Károly és Kállay Miklós 
államtitkárok, valamint Temesvári) Imre és 
’Zeöke Antal képviselők társaságáéban szombaton 
délután érkezett Békéscsabára, ahol megtekin
tette az ipari telepeket és nagyobb vállalatokat, 
■este pedig részt vett a békéscsabai kisgazdák 
székházának felavatási ünnepségén. Ebből az 
alkalomból 600 terítékes bankettet rendeztek, 
ahol az avató beszédet Zeberényi Lajos békés
csabai evangélikus lelkész mondotta. A minisz
ter és kísérete az éjszakát a vasúti állomáson 
lévő termeskocsiban töltötte.

A kereskedelmi miniszter vasárnap délelőtt 
10 órakor a békéscsabai városházán küldöttsé
geket fogadott, majd a kereskedelmi csarnok uj 
székházának a felavatásán vett részt, ahol 
hosszabb beszédet mondott, örömének adott ki
fejezést afölött, hogy egyik napon a kisgazdák, 
másik napon a kereskedők székházát avathatja 
jel. E két avatás találkozásában bizonyítékát 
látja annak, hogy Békéscsabán nincsenek ellen
tétek a mezőgazdaság és a kereskedelem között.

Részletesen foglalkozott ezután a gazdasági 
válsággal, amelynek legfőbb okát abban a 
tényben látja, hogy a gazdasági krízis és a 

hltelkrlzis Ideje összeesett.
— A termelés szempontjából messzemenő in

tézkedéseket tett a kormány s annak, hogy a 
válság nem lett nagyobb, talán egyik oka az is, 
hogy

ugy mezőgazdaságL mint jpmd^ termelésünk

— Különös, hogy valahányszor vilúggazda- 
sági konferenciákat hívnak egybe, mindig az 
ipari kérdések jutnak előtérbe és nem igen fog
lalkoznak a mezőgazdaság problémáival. Igen 
fontos a szén, a cukor- és a cementkérdés, de 
mégsem olyan átfogó jelentőségű, hogy alkal
mas volna Európa gazdasági életének megvál
toztatására és előbbvilclére. Szabad levegő 
kell egész Európának, amely vonatkozzék az 
egyes országok területére is.

Európa lussan eladósodik, ahelyett, hogy 
saját erejére támaszkodva boldogulását ke

resné.
A mai gazdasági és vámpolitikának Európaszerte 
uj trányt kell vennie, ha azt akarjuk, hogy to
vább ne romoljon a helyzet.

— Az értékesítés krízise nemcsak a mezőgaz
daságnak, hanem az. iparnak és kereskedelem
nek és a magyar nemzetnek kérdése is. Két 
'■agy három év előtt senki sem sejtette, hogy 
ilyen nehéz viszonyok következnek be. Ki merte 
volna gondolni, hogy a búin értékesítése a vi
lágpiacon ekkora nehézségekbe fog ütközni, 
vagy, hogy olyan áralakulás következzék be, 
amely nincs összhangban a különböző piacok
kal? A vasúti tarifa revíziója sokáig csak kivá
nalom volt s nehéz viták során tudtuk csak 
meghozni az áldozatokat, meri egyetértettünk, 
mert egy gondolat lebegett szemünk elölt, hogv 
a vasút eszköz és nejn cél.

A vasúti tarifapolitikát és postai tarifa 
politikát h gazdasági életünk egyeteme* 

érdekeihez kell szabni,

mert az ily módon meghozott áldozatok bősé-a4elt megküzdenie azelőtt, hiszem azonban, hogy 
gcs ellenértékét kapjuk meg a másik oldalon. 
Itt látom ma a kereskedelem jövőjét. Ha a fej
lődés útját nézem, a mezőgazdaságból kiindulva 
látom a kereskedelem megerősítésének lehető
ségét is.

Minél jobban fejlődik a mezőgazdasági ter
melés, minél jobban tudunk számára piacot ta
lálni és a belső fogyasztást növelni, annál na
gyobb tere nyílik a magyar kereskedelemnek. 
Hasonló terrénum nyílik a fejlődésre az ipar 
terén is. Ma már mindenki átérzi, hogy az or
szág gazdasági jövője az erősebb iparosodásban 
rejlik. Számolni kell más országok gazdasági 
életének fejlődésével s minél kisebb mennyisé
geket kell kivinni a világpiacra, annál valószí
nűbb, hogy a belső fogyasztóképességet kell fo
kozni. Életképes ipart akarok s az életképes 
ipar támogatását.

Nem a régi szubvenciós rendszert, erről I 
hallani sem akarok, |

erre szükség nincs, ez túlhaladja az ország ál-1 
dozatképességét. A termelésre támaszkodva kell! 
az ipart fejleszteni; azt kell támogatni, aki töb-1 
bet termel.

— A kereskedelemről lehetnek eltérőek a vé-| 
lemények, kétségtelen azonban, hogy a keres-1 
kedelem az ország gazdasági életének vérkerin-| 
gése s minél egészségesebb a vérkeringés, annd/| 
egészségesebb a szervezet. Kereskedelmünk mási 
viszonyokhoz szokott, kevesebb nehézséggel kel-1

Hitel, export, vízum, vámok
A kérdések egész tömege áll itt előttünk, 

kezdve talán a vizumkérdéstől végig a városi 
vámokig.

Lehetetlenség, hogy n városok vámot szed
jenek a transito-kercskedelcm után. Első
sorban Budapestről van szó, amelynek 
szintén kötelessége a kereskedelem és a 
gazdasági élet támogatása, és érdeke, hogy 
ne vessünk magunk gátat a trunsltokeres- 

kedelemnek.
Nagyon komoly kérdésnek tartom ezt. hatéko

Vasárnap ünnepélyesen búcsút 
vett a budapesti olasz kolónia 

a távozó követtől
Ártotta athéni követ keríti Durini di Monza érát helyére

Vasárnap délelőtt ünnepelte meg a buda
pesti ola.w követség az olasz király szüle
tésnapját. Ebből az alkalomból az olasz kö
vetség palotájában nagyszámban gyűltek 
egybe a budapesti olasz kolónia lapjai akik 
egyben melegen ünnepelték a budapesti olasz 
követség éléről távozó Durini di Monza gróf 
olasz követet, aki mint ismeretes, e hó végén 
Amerikába utazik, ahol a chiliéi olasz kö

a kereskedelem mégis be fogja tölteni a maya 
szerepét. A világversenyben nemcsak az árunak 
kell, hogy meg legyen a márkája, de meg kell 
hogy legyen a régi becsületes kereskedelemnek 
is s hiszem, hogy a kereskedelem maga zárja 
ki soraiból azokat, akik ezt a márkát nem tud
ják tisztességgel és becsülettel megőrizni.

— A kormányzat feladata az, hogy elhárítsa 
a nehézségeket a kereskedelem elöl. Amikor uj 
működésem megkezdtem, azt mondottam, hogy

az ország első kereskedője akarok lenni. 
Büszke akarok lenni erre a kereskedelemre. 
Nem fogok azokra a szólamokra hivatkozni, 
hogy sokan vannak a kereskedők. Tudom, hogy 
ez is nehézségeket okoz, de mint közgazdasági 
miniszter is, azt hiszem, akkor fogom fel he
lyesen hivatásomat, ha minden téren több mun- 
kaalmat tudok nyújtani.

Pozitívumot nem tudnék e pillanatban 
mondani, de remélem, hogy februárra erő
teljesebb építkezési akciót és beruházást 
tudok megvalósítani s akkor többet tudok 

tenni a kereskedelemnek is.
— A kereskedelemnek vannak jogos kíván

ságai és panaszai is. Kinek nincs ma panasza? 
Az igazi struccpolitika az volna, ha félretennénk 
az óhajokat és nem törődnénk a panaszokkal. 
Egész működésemben a különböző gazdasági 
érdekeltségekkel való összmunkálkodósra aka
rok támaszkodni.

nyan kivinek vele foglalkozni, meg akarom, és 
meg fogom ezt a problémát oldani.

A vámeljárás terén Is nem egy panasz me
rült fel, kezdve az előjegyzési raktároktól, 
végig a hitelig, amelyet nem hiszem, hegy 
jóakarattal nem lehetne a kereskedelem ér

dekében megoldani.
Ezeknek a kérdéseknek megoldása nemcsak a 
transito, de a belső kereskedelemnek is érdeke. 
Tisztázni kell a csepeli kikötő vámhelyzetét is,

vetség vezetését veszi át. Durini di Monza 
gróf követ beszédében rámutatott az olasz 
nép és az olasz kiről} között lévő nagy 
együtt'Svésrc inaid hangoztatta. hogv 
’icnnyirr niegcdzctle a lelkeket a fasizmus 

munkássága, amit bizonyít például az az 
óriási lelkierő és hidegvér, amellyel ar olasz 
trónörökös az ellene intézett és meghiúsult 
merényletet fogadta. Az olasz követ beszéde 

meg kell állapítani, hogy hbl szabad-kikötő és 
hol nem az.

- Én vittem megoldásra az exporthitel-kér
dést. Csak az első lépést leltem meg, ineg aka
rom tenni a második és a harmadik lépést is. 
Sokaknak aggályai voltak abban n tekintetben, 
bőgj’ vájjon a gyümölcs- és főzelékexporthite! 
nem lesz-e zavarthozó. Örömmel állapíthatom 
meg. hogy egy fillért sem vesztettünk el, ellen
kezőleg, hóna alá nyúltunk ezzel a kereskede
lemnek.

A kiskereskedelem hiteligényeinek kielégí
tésére is tettünk kísérleteket; agy értesül
tem. hogy ez jól vált be. tehát ezt Ls fej

leszteni kívánom.
Elgondolásom az, hogy költségvetésem apró té
teleit, amelyek egymagukban erőt nem képvi
selnek. szerves kapcsolatba hozzam a gazdasági 
élettel és tőkésítve többszörös értékben juttas
sam a gazdasági életnek. Ez a gondolat valóra 
fog válni és meg lesz a kedvező eredménye.

— Nem tudok elképzelni nemzetet, amely a 
defetizmusban keresné jövőjét. Veszélyes térre 
viszik az országot azok, akik ezt a gondolatot 
képviselik, mert a bizalomban van a legnagyobb 
erő és ezt fokozni mindenki kötelessége, külö
nösen. amikor látjuk, hogy nem is bennünk 
vannak a hibák, hanem egy más ható tényező
ben.

Nem szabad elveszíteni a bizalmat.
Nehéz helyzetben van szükség a kivezető ülni 
s aki nehéz helyzetben elveszti bizalmát, az el
pusztul. Kérdem, van-e valaki, aki el akar pusz
tulni?

Két dologra van szükség: bizalomra a társa
dalom részéről, ez azonban még nem elég, a 
társadalomnak magának is résit kell vennie 
ebben a munkában. Ez a mi politikánk Ebbert 
a küzdelemben számitok egy nicigae etikai ala
pon álló kereskedelem támogatására.

A kereskedelmi miniszter szavait nagy taps
sal és éljenzéssel fogadták. Búd János ■ a kísé
retében levő politikusok, vasárnap este érkez
tek vissza a fővárosba.

végén meleg szavakkal búcsúzott el a buda
pesti olasz kolónia tagjaitól, akik könnyezve 
vettek búcsút a követtől. Az ünnepség vé
gén egy kis olasz leányka a köveinek és ne
jének átnyújtotta a kolónia ajándékát. Az 
ünnepség után alkalmunk volt beszélni Du
rini di Monza gróf követ, meghatalmazott 
miniszterrel és nejével, akik kijelentették 
előttünk, hogy Budapestet annyira megsze
rették, hogy mihelyt módjuk lesz európai 
utazásra,

okvetlenül felkeresik a magyar fővárost, 
ahová őket .számos emlék fűzi s ahol sok 
igaz barátot szerezlek.

Egyébként itt említjük miként a
Hétfői Napló római tudósítója közli hogy 
az olasz külügyi kormányzat a budapesti 
olasz követség élére

uj követté Ártotta athéni olasz kir. 
követet fogja delegálni,
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Kollektív szerződést, 
béregyeztető hivatalt követelnek 

a magántisztviselők
A magántisztviselők vasárnapi kongresszusa
15 pontból álló határozati javaslatot fogadott el

A Hazai Textilipar r.-t. 
sikertelen árverése

A gyár négyszáz munkása küldöttségben követelte, 
hogy ne bocsássák őket el télviz Idején

Á MagAnalkalmazollak Nemzeti Szövetsége 
vasárnap délelőtt a régi képvisclőhnzban kon
gresszust rendezett, amelyen a magánnlkalma- 
aottak panaszait és kérelmeit vitatták meg.

A kongresszust Sitlágyi Lajos országgyűlési 
képviselő elnök nyitotta meg Súlyos panaszok-j 
kai van telve a magánalkahnu..uttak tábora, — 
mondo'la — akiknek jogviszonyai máig is ren
dezetlenek. Remélem, hogy ax országos kon- 
gresszu'z alkalmas eszköz lesz arra, hogy ennek 
a tiszteletreméltó társadalmi rétegnek jogos pa
naszait illetékes helyeken is meghallják és ho
norálják, mert helyrehozhatatlan könnyelműség 
Icámé, ha ezt az értékes társadalmi osztályt 
poszt nini hagynák és a szélsőséges propaganda 
Kórjaiba engednék

Az elnöki megnyitó után Győry Emil dr. elő
adó, a Magánalkalmazottak Nemzeti Szövetsé
gének ügyésze előterjesztette a 15 pontból álló 
határozati javaslatot.

A határozati Javaslat a ntngánalkalma- 
zettnk Jogviszonyát szabályozó törvény

Boxtréníng- közben sulyos 
ütést kapott és születésnapján 

meghalt Greiner Ferenc
A rákoskeresztúri temetőben tegnap ki

térték utolsó útjára Greiner Ferencet, Grei
ner Sándornak, az ismert budapesti fater- 
melönek fiát. A halálesetről rövid gyász
jelentések számoltak be, a fővárosi társasá
gokban ét szakkörökben nagy részvéttel be
szélnek a tragédiáról, amely Greiner Ferenc 
halála mögött rejtőzik.

Az elegáns, csinosképp Greiner Ferenc, 
aki most 27 esztendős volt, közkedvelt tagja 
volt a társaságoknak. Edzett sportember, 
sporlszenvedélyének élt, kitünően botolt, ví
vott, evezett, tennlszezetl.

Különösen a boxaportot szerette. 
Odahaza, a lakásán barátaival és trénerek
kel gyakorlatozott. Az egyik ilyen tréning 
közben

a gyomortájékon olyan heves ütést ka
pott, hogy ájultan esett össze.

Mikor eszméletre térítették, nem is gondolt 
arra, hogy komoly baja következhetik az 
Ütésből. Kötést alkalmazott a gyomrára és 
mintha mi sem történt volna,

tovább folytatta a tréninget.
Annyira nem törődött az egész dologgal, 
hogy néhány nappal ezelőtt, bár fájdalma
kat érzett a gyomor tájékán,

résztvett egy estélyen, |
amelyet a Dunapnlotábnn rendeztek. Az es

Zichy János gróf szerdán 
a Házban válaszol Bethlennek
A kormánytámogató keresztény gazdasági 

párt kedden este értekezletet tart, amelynek 
lefolyása és eredménye iránt politikai kö
rökben élénk érdeklődés nyilvánul meg. A 
kereszlénypdrti képviselők legutóbbi érte
kezletén ugyanis maga Bethlen István gróf 
miniszterelnök védekezett azok ellen a tá

influenzás 
műben 

tudják az omborek 

Dalom 
Hunvhoig. 

hogy mindennemű meg- 
BlOldSDOI eredő fájdalmak 
csillapítására. tOrokAII- 
Hiosro. nfttntnál 
beiéieszcsro, fairaimnai 
borogatásra. STDflD&taS- 
HDI dörzsölésre), azonkívül 
belsőleg is cukorra csep
pentve páratlan hatású a 

valódi

DIANA 
sásborszesz.

OHV0I1ÜIM< a DIANA- 
névre és a közismert sárga 

csomagolásra 

javaslat sürgős letárgyalását, kollektív 
Mzrnődéfleket, paritásos Ureinl bi
zottságok felállítását, állami béregyeztető 
Intézmény létesítését, a munkaidő törvényes 
szabályozását és a nyugdijvalorizáelós tör

vény revízióját követeli.
Tóbler János országgyűlési képviselő azt han

goztatta, hogy 98.000 magánalkalmazottból 2000 
minden ellenszolgáltatás nélkül végzi szellemi 
munkáját és a megfizetettek közül is 15.000-nek 
a bére kevesebb Á0 pengőnél. Felhívja a kor
mány figyelmét, hogy ezen a téren sürgősen cse
lekedjék, mert félő, hogy az elkeseredett töme
gek szélsőséges cselekedetekre ragadtatják ma
gukat.

Usetty Béla egységespárti országgyűlési kép
viselő kijelentette, hogy a magánalkalmazottak 
kérdéseiben az összes politikai pártok együtt 
vannak.

A mindvégig nyugalmas lefolyású nagygyűlés 
Szilágyi Lajos országgyűlési képviselő, elnök 
zárószavaival ért véget.

télyen megint rosszul lett és betegen ment 
haza a lakására. Állapota órák alatt annyira 
rosszabbodott, hogy szülei a Pajor-szanató
riumba szállították.

Nyolc orvos konzultált a betegágyánál.
Báró Korányi, Hültl, Engel, Nádor, Jassni- 
ger és Rosenthal fanárok, valamint Pajor és 
Kolozs doktorok, a kezelőorvosok megvizs
gálták és megállapították, hogy

a gyomrot ért ütés következtében a be
teg sulyos belső sérüléseket szenvedett 

és a mája összezsugorodott.
Nyomban műtétet hajtottak végre rajta, se
gíteni azonban már nem lehetett és nem
sokkal az operáció után kiszenvedett.

Szüleit, de ismerőseit és barátait is mé
lyen megrendítette Greiner Ferenc halála. A 
szerencsétlen fiatalember

éppen huszonhetedlk születésnapján 
halt meg.

A gyászt még súlyosabbá teszi az, hogy a 
családban csak nemrég történt egy tragé
dia. Greiner Ferenc nővére, Kiéin Ferencné, 
Kiéin Gyulának, a Hitelbank alelnökének a 
menye, nemrégiben vérmérgezést kapott és 
hirtelen meghalt egy fővárosi szanatórium
ban. Most azután bekövetkezett a családban 
a második sulyos tragédia.

Román Kálmán.

madások ellen, amelyek őt a jelenlegi gaz
dasági válság miatt érlék. De felvonultak 
ezen az értekezleten a kormány gazdasági 
miniszterei is, hogy védelmükbe vegyék a 
kormányzatot. Ezen az értekezleten a kor- 
mánytámogató kereszténypárti képviselők 
nem jutottak szóhoz. Ernszt Sándor, aki er
ről az értekezletről a nyilvánosság számára 
nyilatkozatot tett, megállapította, hogy a 
nyugtalanság nem szűnt meg, a kormánynak 
nem a keresztény gazdasági párt tagjait kell 
megnyugtatnia, hanem az ország közönségé
nek megnyugtatása érdekében olyan intéz
kedéseket kell tennie, amelyek alkalmasak 
a gazdasági válsóg enyhítésére. Meg lehel 
állapítani, hogy

a keresztény gazdasági párt tagjai köré
ben nagy ax elégedetlenség és ezt a kor
mány tagjainak a felvonulása sem eny

hítette.

A kereszténypárt egyik vezető tagja közölte 
a Hétfői Napló munkatársával, hogy a keddi 
pártértekezlcten élesen ellenzéki beszédek 
fognak elhangzani, ezekből azonban koránt
sem lehet azt a következtetést levonni, mint
hogyha a kereszténypárt tagjai ellenzékbe 
akarnának menni. A párt kedden foglal hi
vatalosan állást a kormánnyal szemben 
tanúsítandó további magatartására nézve és 
a pártértckezlclen kialakult felfogás alapján 
megbízza n párt elnökét. Zichy János gró
fot, hogy a párt felfogását a képviselőházban 
ismertesse. Eszerint tehát

Zlehy János gróf a képvlseltfház egyik 
legközelebbi Ülésén, valószínűen már 
szerdán, vagy csütörtökön, napirend 
előtti felszólalás keretében fog válaszolni 
Bethlen István gróf miniszterelnöknek

Amennyiben Zichy János gróf nem vállnl- 
k'>zmk erre u felszólalásra, ugv a párt szó
noka vagy Woijf Károly, vagy Czettler Jenő 
les*.

Szeged, november 10.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Hazai Tex

tilipar Rí. -— mint ismeretes — kalandos ese
mények után kényszcregyesságel kötött, amely
nek során ötven százalékkal kellett volna kielé
gíteni a hitelezőket. Mivel azonban a kielégítési 
összegnek már az első részletét sem tudta ren
dezni, a gyár egész objektuma és berendezése 
átment az OHE. birtokába, amelvnek az volt a 
feladata, hogv nyilvános árverésen szerezze 
meg a kielégítéshez szükséges összeget.

Tegnapra tűzték ki n nyilvános árverést, 
amelyen ar OHE-t György Ernő igazgató, a 
Pénzintézeti Központot pedig Nyulászy János 
dr. ügyész képviselte. Az árverésen óriási szám
ban jelentek meg a részvénytársaság hitelező!, 
de megjelent a gyár munkásságának egy na
gyobb csoportja is. Az. árverés nagy izgalommal 
kezdődött, de eredménytelen maradt, mert 

e*ak egy ajánlattevő Jelentkezett
és az általa felajánlott összeg nem mutatkozott 
elégségesnek a hitelezők kielégítésére. Már-már 
teljes fiaskó fenyegette az uj gyárépület és 
modern berendezésének' értékesítését, amikor 
bejelentették, hogy a gyárat berendező

angol pénzesoport magas ajánlatot haj
landó tenni.

Miután az ajánlat teljesen komolynak mutatko
zott, az árverést egy héttel elhalasztották A 
tárgyalásokat azonnal megkezdték és annak 
során az angol csoport késznek nyilatkozott 
arra, hogy nemcsak az általa szállított modern
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BETORO URAK FIG YELM.ÉBE!
Amikor az áruház tulajdonosa közli a betörőkkel 

hogy üzletében nem találnak pénzt
Szombaton reggel érdekes betörési kísér

etről értesítette a Király-utca 52. számú ház 
házfelügyelője a rendőrséget. A házfelügyelő 
értesítésére nyomban detektívek jelentek 
meg a Király- és Nagymező-utca sarkán levő 
házban, ahol megállapították, hogy a ház 
plncelejárój'ának lakatét leverték,

behatollak az épületben lerí áruház 
Irodája alatti részbe 

majd a menyczelel az iroda alatt felbon
tották, oly nagyságban, hogy azon éppen egy 
ember bújhatott keresztül. A betörést azon
ban nem hajtották végre, ugylátszik megza- 
várhatták őket munkájukban és a tetten
éréstől félve, elmenekültek. A rendőri nyo
mozás a nyomokból megállapította, hogy a 
falbontásos betörési kísérletet minden való
színűség szerint Virág István ismert kassza
fúró követte el tettestársaival.

Az áruház tulajdonosa, amidőn értesült a

A Rádió mai műsora:
BUDAPEST.

rád!ó házíkvartettjének hangversenye. 9.30: Hírek. 9.45: A hangverseny folytatása. 
11.10: Nemzetközi visjelzöszolgálat. Vízállásje
lentés magyarul és németül. 13: Déli harang- 
“ó *z Egyetemi templomhói, időjárásjelentés.

: . Gramofonhangverseny. 13.25: Hirek. 12.85: A hangverseny folytatása. 1: Pontos idő
jelzés-, időjárás- és vízállásjelentés 3.80: Hirek, 
élelmiszerárak. 8: Piaci árak, és árfolvamhirek. 
3-45: FultonrendMerÜ képátvitel. 4.2Ő: Asszo
nyok tanácsadója. 4.45: Pontos időjelzés, idő
járás- és vízállásjelentés, hirek. 5.10: Tót-ma- 
gynr nyelvoktatás. 5.40: A Mándits-szalonzene- kar hangversenye. 7: Német nyelvoktatás. 7415: 
A m. kir. Opernház zenekarából alakult Filhar
móniai Társaság hangversenye a Zeneművészeti 
Főiskola nagytermében. Vezényel: Dohnányi 
Ernő dr. elnök-karnagy. Közreműködik: Geyer 
Sten hegedüművésznö. 1. Toch: Mese-előjáték 
(V orspiel zu cinem Mfirchcn, először). 3. Spohr: • 
Hegedűverseny. (Gesangszenc.) Előadja Geyer 
?. m J S‘rau“' T|U Eulenspiegcl. 4. Brahms: ’*■, r', Sl’mfőnia. Utána kb.: 9.45: Pontos! ,—*—»• ■"vi « muDcueni ra«ign<iOT— 
idojalxéi, Idfljírisjctonlés, hirek. Majd: Rigó I ,r‘ó- «■!»> Krausx Kiíroly vMogalolt vertei. «--»■ Jancsi és cigányzenekarának hangversenye. jfrianHí uZkj-ul z_ —i. ««■. j«ii*.

gordonka-

Közvetítés

KÜLFÖLD.
Berlin, 8: Vvelte Gullbert-eal. te Hang- verseny.
Beográd. 8.80: Operaréaxlelek. ltelt: Bab. lajkahangverseny.
Btreareall. 8: A Capeleano-vonömégyes bxag. 

versenye.
Bratlalava fPoianny). tette-ltelt: KösveHW 

PrahAböl. 10.18: Kívébáxl xene.
Ernáién. «: Relohert Beatrix versenye.
Brnó. 7.08: Mdiókabarí. 8.88: 

Wlcnböl. 10.18: Kdvéhtxl ioné.
Frankfurt a/M. 0: Weinberger „Schwanda da- 

dás“ c. kétfelvonásos népoperája a frankfurti 
Operaházból. 10.30: Magyar, olasz, román éa 
bolgár dalok. 11.30: Tánczene.

Genova. 9: Valabregue—Ordonneau: „Da- 
rand-Durand“ c. három felróná sós r-igjátéka.

Hamburg. 8: Schiller 170. születésnapja a)kté
mából „Az orleánsi szűz" előadása.

Katowice. 5.45: Orgonaverseny. 8.30: Szórakoztató zene.
Köln. 8: Közvetítés a düsseldorfi városi hartf- 

verscnycsarnosból. 19-ig tánczene.
Lelpzlg. 7.30: A müncheni Fasbander-—Rohe-

Fényes Morcéi
VI. kér., Tetéz kttrút 34. 
URIDIVATARU üzleteben 
meglepő oicso Árban Hennátok:
Rőtnek k’vitelü dejalene.oxford és rutiné
Pyjamák..........  20—28-29 p

Különleges .cybelln"
HázIkabAtok .......... 38—40 P
Borzallno kalapok .. .. .. 20 P 
la flanel Ingek................ 12 p
Nyakkentllőnjdonedgok .. 3 P 
Ne mulassza el e ktttlnO vá
sárlási alkalmat és tekintse 
megnyakkendOujdonságatmat 

berendezést, de az egész telepet átveszi felelő összeg ellenében.
Az eredménytelen árverés után a gyír 

négyszáz, munkásának küldöttsége 
jelent meS ax OHE képviselője elölt l, hi„. kozott erre Aopplm „ ggár clSrlb "«• 
nétmszo- ember veesitené el kengerit MbJ' „■ én. A mnnkésok két.,^beesetteí Xuí 
helyzetüket, mire Cpözpp Ernő kijelelt 
hogy ,, angolok ajánlata útin reméne ~ 
arra, ham a ggártrlepet kellöMpen iLu' 
fedni értékesíteni. p "fW

Holnap jelenik meg a

Színes ReuAnytjip
57-ik kötete

H. REYBAUD:

Cézár bácsi
cimü kiváló regénye.

Minden tőzsdében és vasútállomáson katt- 
°ató- Ára: 30 miér

vakmerő betörési kísérletről,
különös módot választott a betörök 
flKyelmeztetésére. hogy további betörési 

kísérletük teljesen hiábavaló.
Gépírásos figyelmeztetést tett ki üzlete egyik 
érdekeitekke““el5'“ ’ kÖVCltezőkel kMi’« 

„Betörd urak ftggelmfbe! Feleslege, ener
gia pazarlás volna látogatást tenni irodánk, 
bán, mert a megkísérelt betörés óta a kosz* 

zí07?0 Pénzcket minden órában th 
küldjük és igy pénzt sem az irodai páncél
szekrényben, sem a pénztárban éjszakán át 
nem tartunk/"

A kedélyes felhívást nagy csoportba ve
rődve olvassa az utca közönsége.

Valószínűnek tartjuk hogy a betörők hi
telt adnak a figyelmeztetésnek és tényleg 
messze elkerülik majd a Király-utcai áruházát.

Izlandl népdalok és táncok. 8.15: Mandolin- 
hangverseny

München. 0 45: Közvetítés Pozsonyból. U-D! 
Könnyű zeno. 9.30: Kamarazene.

Napolt. 9.02: Pucclni-est.
Praha. 10.30: Közvetítés Wéenböl.
Róma. 5.30: A római filharmonikusok l'«ng- 

versenye. 9.02: Hangverseny. 9.35: Régi nápolyi dalok.
Wien. 8.05: Duhan kamaraénekn Schuman** 

dalokat énekel. 8.44: Stájer népdal-est. iMlt 
JaM-zone.
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Kisiklott a magdeburgi uiiiany 
vonat, négy utas meghalt

A mozdonyvezető a Katasztrófa után felakasztotta magot
Halle, november 10.

A Magdeburg—lipcsei személyvonat moz
donya és első kilenc kocsija ma reggel 7 óra 
56 perckor Dessau közelében eddig ismeret
len okból kisiklott.

Négy ember meghalt, négy sulyos és 
három könnyű természetű sebesülést 

szenvedett.
A villanyos-mozdony és a kisiklott kocsik 
részben nagyon megrongálódtak.

A mozdonyvezető a szerencsétlenség 
után az egyik üres szerelvény fékező

kabinjában felakasztotta magát.
Nem valószínű, hogy felelősség terhelné a 
szerencsétlenségért. A szerencsétlenség után 
7 perccel már kéznél volt az orvosi segítség 
és félóra múlva a sebesülteket el is szálli
tották. Nemhivatalos jelentés szerint

Hogyan lett a Városi Színház kardalosnőjéből 
a nürnbergi opera első koloraturénekesnője
Kruyswick Annié, mint nürnbergi vendégmüvésznő szombat este 

szerepét beugrásszerüen vállalta
Az Operaház szinlapján tegnap este, a sok 

idegen között, ismerős név mosolygott felénk: 
Kruysuzick Annié neve, aki, mint „nürnbergi 
vendég*1 ismét ugyanazokon a deszkákon ját
szott és énekelt, ahonnan mint zeneakadé
miai növendék, később kardalosnö, elindult 
ezelőtt öt évvel. .

A művésznő, szüleinek Aradi-utcai lakásán 
szállt meg. Éppen a Fészek Klubba sietett, 
ahol vasárnap estélyt tartottak a nürnbergiek 
tiszteletére. Elkísértük és az autóbuszon elme
sélte érdekes karrierjét.

— öt év előtt, még alig kerültem ki az Aka
démiából — mondja — és már a Magyar Ki
rályi Operaház tagja lettem. Nem cseréltem 
volna az égvilágon senkivel sem! Hiszen nem 
sokkal előbb még

a Városi Színházban fújtam kórust.
Ekk'or történt! Hollandiában turnéztunk éppen 
a Hugenottákban játszottam, az előadás közben 
felkeresett a wiesbadeni Opera intendánsa és 
szmöd&rt kínált. A dolog nagyon hizelgell s 
természetesen elfogadtam az ajánlatot. Ezután 
kemény, munkás élet következett Mindennap 
prööa, épp héten né9Bzzer-««or 
hun mindenért kárpótolt a r,kér. Sokat turnéz
tam Egy frankfurti vendégszereplés alkalmi- 

oltrngadtam a frankfurti Operaházban.

Letartóztattak egy 
furfangos szélhámosnőt

Veszedelmes szélhámosnő került vasárnap a 
rendőrség kezére. ..Elfogták és letartóztatták Sebes Olga voű fő
városi magántisztviselőnőt, aki_ az utóbbi idő
ben több belvárosi kereskedőtől furfangos mó
don tábbezer pengő értékű árucikket csalt ki.

Előkelő fővárosi kereskedőcégek a rendőr
ségen panaszt tettek amiatt, hogy üzletükben 
megjelent egy jó fellépésű, elegánsán öltözőtt, 
fiatal nő, aki vásárlás ürügye alatt értékes áru 
cikkeket küldetett el az általa megjelölt címre, 
amit ott azután ravasz utón kicsalt « 
szállítójától. Legutóbb Salgó Géza Krislóf-tén 
kötszövöttóru kereskedésébe állított be egy nyú
lánk, elegáns, barnahundás, fiatal hölgy és mint 
dr. Kövessy székesfővárosi műszaki főtanácsos 
neje mutatkozott be.

Finom selyemharisnyákat, pullowereket, 
kesztyűt és két sportkosztümöt csomagol- 
tatott be azzal, hogy odahaza nővérével ki
választja a megfelelő árut és azt kifizeti.

Az üzletvezető előzékenyen becsomagoltatta a 
kiválasztott finom holmit, amit a cég egyik 
fiatal kifutója, a vásárló hölgy kíséretében autó
taxin vitt el a megadott címre, a PállTy-tér és 
Margit-rakpart sarkáig. A sarokház kapuja előtt 
a Halai hölgy kiszállói! „ laaiböl azzal, hogy 
előzetesen felcsenget a lakásba Nehány pilla- 
nat múlva azzal tért vissza, hogy nővére csak a 
késő délutáni órákban lesz otthon és ezért az 
árura vigyázó, gyanútlan kifutónak azt mon
dotta, hogy jöjjön vele a liazban lévő nyilvá
nos tclefonállomá ’sra, ahonnan telefonon meg
kérdezi a Salqó-céget, hogy mi történték az el
küldött áruval. A magát dr. Kövessy műszaki 
főtanácsos nejének nevező hölgy a telefonfülké
ben felemelte a telefonkészülék egyetlen hall
gatóját, valóban felhívta a céget s azt kérdezte 
a telefonon jelentkező Lendvai Sándor üzlet
vezetőtől, hogy átvételi elismervény ellenében 
az elküldött áru kiválasztás céljából a délutáni 
órákig lakásán maradhat-e. miután nővére csak 
akkor érkezik haza. Az üzletvezető azt vála
szolta, hogy

fizetés nélkül sajnálatára nem maradhat ott 
az áru.

Erre a telefonáló hölgy két rövid szóval vála
szolt: — Kérem, köszönöm s letette a kagylót. 

Ezzel azt a látszatot akarta kelteni az üzlet
vezető telefonválaszAt nem halló kifutóflu előtt, 
mintha a cég igenlő választ adott volna arra a 
kérdésre, hogy az áru délutánig ottmaradhat. 
A telefonbeszélgetés után

ki la jelentette a telefonfülkében álló ki 
futófiunak, hogy a cég azt mondotta: az 

áru délutánig nála maradhat.
fitután a kifutóflu a hölgy utasítására felvitte 

a személyvonat az egyik mellékvágá
nyon álló tehervonatba futott be 

oldalról és igy következett be a katasztrófa.
Hamburg mellett négy munkást 

halálragázolt a vonat
Altona, november 10.

Egy Hamburg felöl jövő mozdony a 
zeli vasúti kereszteződésnél beleszaladt 
munkáscsoportba.

Két munkás nyomban, kettő 
kórházban meghalt.

Három munkás sulyos, három 
természetű sebesülést szenvedett, 
csétlenség ugy történt, 
nem vette észre idejében a közeledő moz
donyt.

kö- 
egy

pedig a

könnyebb 
A szeren- 

hogy a csoport őre

Véglgénekeltcm egész físzak-Németországot, de 
körülbelül

három évvel ezelőtt ?»ürnbcrgbc hívtak.
Nagy örömmel irtani alá a szerződést, mert a 
bajor főváros közelebb van Pesthez és Pestet, 
a Zeneakadémiát, a Körutat, az Andrássy-utat, 
a Szigetet, a kollégákat nem lehet elfelejteni. 
Nemsokára Drezdába megyek, ámbár még nem 
döntöttem véglegesen a szerződés sorsáról. Le
het, hogy maradok, mert Nürnbergben nagyon 
szeretnek, szép gázsim van, hiszen

kint kevés a koloraturénckesnö.
Legnagyobb sikerem emléke is a Sevillai ~or- 
bély koloraturszerepéhcz fűződik.

— De most hagyjuk ezt. Nagyon boldog va
gyok, oly jól érzem magam a régi ismerősök, a 
régi arcok, a rég nem látott falak között, pedig 
tudja ...

Megérkezett az autóbusz, a mondat és az in
terjú félbeszakadt. Kruyswick Annié a mozgó 
autóbusz lépcsőjéről szólt vissza:

— De az is benne legyen a cikkében, hogy a 
szombat esti szereplésem csak beugrás volt,

csak az intendáns rábeszélésére énekeltem 
el, mert én koloraturénekesnő vagyok 

és ...
Az autóbusz már messze járt. Kruyswick An

nié hangját elnyelte az utca lármája.

az árut a ház harmadik emeletére, ahol 
a lépcsőházban már várta a csomagot egy 
cselédkiilsejü idősebb nő, akiről később ki
derült, hogy a szélhámosnő tettestársa. Az 

rt

\l\

A Kunz-cég sajnálatos összeroppanása következtében abba a helyzetbe sodródtam, hogy 
a cégnek a Szervita-tér 4. számú házamban bírt üzlethelyiségének házbértartozása fejében — 
akarva, nem akarva — a cég meglévő áruraktárát kénytelen vagyok átvenni. Elhatároztam 
tehát az áruraktárt a követelésem erejéig pénzzé tenni. De miután a magam személyében

a más kárából hasznot húzni nem akarok,
úgy gondoltam, hogy ezzel a pénzművelettel járó előnyökben hűséges vevőközönségemet fogom 
részeltetni.

Az előnyök : egyrészt, hogy az árukat még
a Kunz-cég úttal kalkulált rendes eladási áraknak éppen 
a felén, tehát 5v0/o-kal olcsóbban,

— másrészt, hogy a szóbanforgó nagymultú, patinás cég szoliditását jellemző, reálisan jó 
portékáját ajánlom fel a vásárlóközönségnek.

A készlet: vászon, sifón. asztalnemű, fehérnemű, pyjama- és frotté-kelmék, paplanok, 
takarók, stb.

Ehhez jön még több tétel kedvező áron hozzávásárolt vászon- és fehérneműárú. Ezt is, 
inért olcsón vettem, olcsón adhatom. Az árusítást

ugyancsak « Kunz-cég Szervita tér 4. számú helyiségében 
e hó 11-én, hétfőn kezdem meg és kifejezetten csak 8—-10 napig fog tartani, addig, amíg 
követelésemet fedeztem.

A kiszolgálást a t. vevőim által megszokott, ismert személyzetem látja el. Csak magán
vevőknek! A helyiség december 1-től kiadó.
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állítólagos Köveseyné borravaló kíséreté
ben átvételi elismervényt adott a kifutó

nak,
aki azután visszament nz üzletbe. Ott azután 
kiderült a furfangos szélhámosság. A cég üzlet
vezetője nyomban nutón n PálíTy-téri házba 
sietett, ahol kitűnt, hogy az állítólagos Kövessy- 
nét senkisem ismerte s ahol a műszaki tanácsos 
neje sohasem lakott, de ahonnan természetesen 
a lépcsőházban ravasz módon átvett áru a két 
szélhámosnövel együtt eltűnt.

Salgó Géza a rendőrségen feljelentést tett a 
furfangos szélhámosnö ellen.

A főkapitánysághoz hasonló feljelentés ér
kezett két belvárosi cipőkereskedő, egy 
szücsüzlet, egy női dlvatárukereskcdés és 

egy kalapszalón részéről.
A heteken át tartó rendőri nyomozás nem ve
zetett eredményre, mig végre a vasárnap a vé
letlen rendőrkézre juttatta a vakmerő szélhá
mosnőt. Vasárnap délben Budán, a Krisztina- 
körúton, az egyik belvárosi cipőkereskedés al
kalmazottja felismerte a szélhámosnőt és rend
őrnek adta át. A főkapitányságon kiderült, hogy 
a szélhámösnő Sebes Olga B-lisfás magánti«zi- 
viselőnö, aki beismerte, hogy

tizenöt fővárosi kereskedésből csalt ki kü
lönböző, többezer pengő értékű árucikkel, 

amit a zálogházakban helyezett el.
A szélhámosnői a rendőrség letartóztatta s tet
testársát, — akit Sebes Olga eddig még nem 
nevezett meg, — nyomozza.

Vakmerő utonállás

Nagykanizsa, november 10.
f.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Vakmerő 

rablótámadás történt tegnap este Nagy
szakácsi község határában. Vita József nagy
szakácsi lakos az esti órákban hazafelé tar
tott az országúton kétlovas kocsijával. Sző- 
csénypuszta és Cserhát község között

két bekormozott arcú férfi rátáinadt a 
kocsira.

Megállították a lovakat és az egyik útonálló 
fejszével Vita József felé sújtott. A gazdál
kodó szerencsésen elugrott a fejszecsapás 
elöl és kocsit, lovat hátrahagyva elmenekült. 
Értesítésére a falubeliek

fejszékkel és kapákkal felfegyverkezve 
siettek a rablótámadás színhelyére. A vak
merő rablók azonban akkorára már a lovas
szekéren megszöktek. A csendőrség nyo
mozza a rablótámadókat, miután az a fel
tevésük, hogy a Somogy hatvan községben ta
lált oszlásnak indult férfihullát is az isme
retlen, vakmerő banditák fosztották ki.

Elsikkasztotta 
gazdája fizetését

Vasárnap délelőtt a főkapitányságon letartóz
tatták Fülöp Józsefet, a pénzügyminisztérium 
32 éves hivatali altisztjét, aki

elsikkasztotta cgy pénzügyi főtanáesos no
vemberi fizetését és lakbérét.

A pénzügyi főtanácsos megbízásából Fülöp Jó
zsef vette fel elsején a főtanácsos 900 pengőre 
rugó fizetését és lakbérét azzal, hogy az össze
get majd elviszi a főtanácsos lakására. A főta
nácsos azonban nem kapta meg fizetését, mert 
Fülöp József — mint utólag kiderült — a 900
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Ön fogja megállapítani
rövid összehasonlítás után, hogy a

Ne mulassza el az alkalmat, nézze és 
hallgassa meg legújabb gépeinket melyek

már
havi £

kezdődőleg

részletfizetésre is 
kaphatók

a

The Gramophone Co. Ltd
magyarországi vezérképviselőségénél:

Budapest IV, Kristóf tér’
és minden jobb szaküzletben

pengővel zsebében betévedt egv budai kiskorcs
mába, ahol vidám cimborákra talált. Fülöp Jó
zsefnek jókedve kerekedett, literszámra ren
delte a bort s a mulatság végén a pénzügyi fő
tanácsos pénzéből 60 pengőt kellett kifizetni. 
A kijózanodott hivatalszolga nem mert haza
menni, nem mert többé a hivatalban sem meg
jelenni és

elbujdosott ■ fővárosból.
Vidékre utazott, a Dunántúlon különböző ro
konait látogatta meg és a körutazás során elköl
tötte a pénzügyi főtanácsos egész fizetését.

Fülöp vasárnap visszajött Budapestre, itten 
felismerték és letartóztatták.

II u 9 9
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Vésztőn yjann arzonmúroezosi 
esetben indult meg a vizsgálat

Vésztőről jelentik. A békésincgvei arzén
mérgezések ügye ugylátszik még nem tekint
hető lezártnak. Pénteken ugyanis bejelen
tés érkezett a gyulai ügyészséghez,, amely 
szerint valószínűnek látszik, hogy Szabó 
István földmives. aki 1927 novemberében ét
kezés után hirtelen rosszul lett és meghalt,

■rzénmérgezés áldozata.

GEHL ZOLTÁN RAJZOLÓMÜVÉSZ 
kalandozása Budapesttől Palesztináig, a deb
receni indulástól a délamerikai beérkezésig

A Vadász Miklósok ulán ina egy uj karrier 
Indult el Budapestről: Gehl Zoltán, a kitűnő 
rajzolómüvész hétfőn délelőtt a keleti pálya
udvarról Genovába utazik, hogy onnan a Dullio 
gőzösön Buenos Ayresbe hajózzék. Budapest 
szegényebb lesz, egy érdekes müvészfcjjel, de a 
magyar művészei egy ujabb karrierrel gazda
godik.

-— Olyan az egész, mint egy álom, — ezt 
mondja Gehl Zoltán és most keresetlen szavak
ba) felvázoljuk egy magyar művész álmát a küz- 
ködés Udércnvomásoi Almától a beérkezést je- 
Isntő felébredésig.

Egy debreceni vasúti hivatalnok fia Gehl Zol
tán. A kálvinista Róma gimnáziumában kezdett 
Iskolába járni. Harmadik gimnázista volt, mi
bor Bosznay István, a kitűnő festőművész — 
akkor még a debreceni iskola rajztanára —, a 
rajzórán megnézte egy kis rajzát Másnap már 
bülön órákat adott neki. Pár hónap múlva 10 
arany ösztöndíjat knpott valakitől.

Máig sem tudja, ki volt a névtelen mecénás.
Az ösztöndíjas kisdiák rajzolgalott. Az iskolai 
Szertárban állt egy kitömött papagáj. Ez volt 
az első modellje. Lefestette a papagájt Akkori
ban vándorkióllitást rendezett Debrecenben a 
Képzőművészeti Társulat. A tirenhatesztendös 
kisdiák hóna nlá csapta a papagájról készült 
képet és beállított vele a kiállítás irodájába. 
Klőszőr mosolyogtak a rövldnadrágos kisgyere
ken, de akadt v-alaki, aki megnézte a festményt.

Másnap már a nagy kiállító müvésaek tat- 
ménjei között függött a debreceni kisdiák 

papagája.
Most már csak azt kellett megvárni, mig befe
jezi középiskolai tanulmányait. Érettségi után 
feljött Budapestre és beiratkozott az Iparművé
szeti Főiskolára Annak rendje és módja szerint 
befizette a tandíjat abból a kevés pénzből, amit 
magával hozott. Az első órán Zempléni mester 
megnézte egy kis rajzát, azután szó nélkül ka- 
ron fogta, levitte az irodába és

nyomban Intézkedett, hogy a befizetett tan
díjat adják vissza neki.

Az első siker ulán megkezdődött a fiatal festők 
megszokott életbe. Apró sikereit az anyagiakban 
és annál nagyobb gondok ugyancsak az anya
giakban. A háború előtt Braun Sándor lapjához, 
Á Nap-has került. Itt rajzolt először gyorsport
rék nf. A háború alatt a katonaságnak a vasúti 
hidakat építő osztályhoz osztották be. Ilid 
alkatrészek terveit rajzolhatta esztendőkön át. 
Egyszer azután mégis sor kerüli arra, hogy a 
saját „szakmájában" rajzoljon. Gróf Rugge tá
bornok német egészségügyi főfelügyelő Magyar
országon járt. Gehl lerajzolta és a tábornok kü
lön futárral küldötte haza családjának Berlinbe 
a caruzarajzot.

Most már szabadabban mozoghatott Nem 
kellett tovább vesződnie a hidalknlrészek raj
zolgatásával. Már a háború alatt külföldre utaz
hatott. Évekig tartott a külföldi kóborlása. A 
háború vége Is külföldön találta éa csak eszten
dők múlva jött haza.

Közben megjárta Törökországot, Szerbiát.

Három leány kiadásáért perlik 
a Mária Reparatrix apácazárdát

A leányok anyja húszezer pengős kártérítést követel, mert szerinte az 
iskoláslányokat a zárdában rábeszélték, hogy apácák legyenek

Rendkívül különös és a magyar judikaturá- 
ban szinte magában álló peres ügyben tartott 
szombaton a budapesti törvényszéken perfel
vételi tárgyalást Ctipkag Andor dr. tanács
elnök A perben özvegy Sántha Sándorné, szü
letett Oláh Lídia szakácsnő a felperes, aki 
dr. Lat kór rg Imre ügyvéd utján sregényjogon 
ÍO.OOO pengő kártérítést követel n budapesti 
Mária Reparntrix zárdától azon a címen, nogy 
három iskoláslány gyermekét

akarata ellenére a zárdában tartották 
és olyképen befolyásoltak, hogy most mind a 
három leány apúcdnak készül. A kereset egyéb
ként a következőket mondja:

- A Mária Peraratrix zárda három leányo-

LEGJOBB 
LEGJOBB 
LEGJOBB

A

VOLT
MOST

LESZ

TOAF1N
MŰSORA

Az ügyészség nyomban elrendelte 
a holttest exhumálását, 

ami tegnap meg is történt. A hulla belső ré
szeit cl küldötték a budapesti IJruénytzékl 
vegyvizsgáló intézethez, amely hivatva lesz 
megállapítani, hogy Szabó István valóban 
arzénmérgezés következtében halálozott-e 
el.

Dél-

Romániát és Palesztinába le eljutott. 
Mikor hazakerült, megváltozóit tHúgot talált 
itthon A csöndes, hóik Gehl Zoltán elveszett a 
nagy tülekedésben Különben is bohém ember, 
nem volt elég erős a könyöke, szépen, csönde
sen alul maradt. A rajzait megdicsérték, mert 
kitűnő művész, szeretettel beszéltek róla, mert 
kedves ember —-,

de az elismerésen kívül egyéb nem jutott 
neki.

öt-tiz pengős honoráriumokért dolgozott. Pár 
esztendővel ezelőtt kiment Németországba, hogy 
szerencsét próbáljon De közben már 41 éves 
lett, családot hagyott itthon. Felesége ée négy 
gyereke van. A család és anyagi gondok haza
hozták, itthon azonban tovább küzködött anyagi 
gondjaival, mig négy nappal ezelőtt végre 

beütött a szerencse.
Olyan az egész, mint egy álom! ■.. 
Csütörtökön este összetalálkozott egy 

Amerikában élő magyar úrral, aki mostanában 
jött haza látogatóba. Megnézte Gehl Zoltán 
egyik rajzát. Ez az ur ncui művész. Vállalkozó, 
kereskedő ember Egy percig forgatta a kezében 
a rajzot, alaposan megnézte, azután Igy szólt 
hozzá:

— Uram magának Dél-Amerikába kell menni, 
ott vagyont szerezhet.

— Dél-Amerika... — legyintett a kezével
Gehl. — Ha nekem annyi pénzem volna.

Az amerikai magyar ur elővette Jegyző
könyvét ée ceruzáját

és megkérdezte, mi kellene neki ahhoz, hogy el
utazhassák? A jegyzőkönyvben egymás alá irta 
a tételekéi: hajójegy Dél-Amerikába, kétszobás 
lakás a családnak, hoqg ott hatolhassák a kis al
bérleti szobái, megfelelő ruhatűr és végül annyi 
pénzt a csalMnak, amennyiből n&witan meg
élhetnek, amig Gehl pénzt szerez a munkájával. 
A tételeket szépen egymás alá irta és másnap 
átadott Gehl nek vasúti jegyet Genováig, hajó
jegyet Genovától Buenos Ayresig, utalványt egy 
szabóhoz frakkra, szmokingra, utlruhára és há
rom nyersselyem öltönyre, amire nagy szükség 
van a trópusi éghajlat alatt.

Végül pedig egy bankutalványt, amelynek 
alapján a felesége féléven keresztül minden 
héten fölvehet bizonyos összeget egy 

bankban.
Most már csak a lakás volt hátra. Ezen is se
gítettek. Liber Endre tanácsnok azonnal kiutalt 
egy városi lakást a Bécsi ut 88 számú városi 
házban. Tegnap már be is költöztek.

Gehl Zoltán pedig összecsomagolta rajzmap
páját, ceruzáit, és zsehrevágta a hajójegyet 
Arról már le kellett mondania, hogy elkészítse 
azt a rengeteg portrét, amit megrendellek tőle 
nyomban, amint híre ment, hogy „fölfedezték" 
és vdszik Amerikába

Ezek a megrendelők elkéstek a fölfede
zéssel.

Gehl Zoltán a hosszú unalmas tengeri utón 
gondolkozhat majd arról, hogy miért késiek 
ilyen sokáig ...

mát, akik 16, 17, 18 évesek, 1923 szeptemberé
ben azzal a megállapodással fogadta be növen
dékei közé, hogy őket valamely iparágban be
csületesen kiképzik és elvégeztetik velük a meg
felelő iskolákat is. Hat év aluli azonban a zár
dában nemcsak hogy az ipari, de még az elemi 
iskolai képzettséget sem szerezték meg a lányok, 
akik

szellemileg teljesen hátramaradtak
és ŐA-ef annyira befolyásolták, hogy maguk Is 
apácák akarnak lenni. Velem szemben megta
gadtuk az -'ngedelmességel, intelmemmel nem 
törődtek. Most már öregségemre támaszt remél
tem volna bennünk találni. Ez volt ax egyik 
oka. hogy ki akartam venni leányaimat a zár
dából. A zárda főnöknője azonban

leányaim kiadását kereken megtagadta,
sőt n zárda lelkésze még azt a kijelentést Is 
lelte: „Mehet a királyi űf/f/ész úrhoz is, a leá
nyait akkor sem kapja meg".

— A zárda — szól tovább a kereset — meg
fosztott öregségem támaszaitól és eltartóimtól, 
akik a beígért megfelelő kiképzésüket sem sze
rezték meg és igy a leányaimért kifizetett fisx- 
szegekkel is megkórositott a zárda vezetősége.

Ezen nz nlnpon leányaiért 20.000 pengő kár
térítést követel öz.vegv Sántha Sándorné. per
felvételi lárgytiláson n Mária Iteparulrix zárda 
képviselőiében Venczcl Árpád dr ügyvéd jelent 
meg Csipkay tanácselnök a további tárgyalást 
MpapalU,

Életuntak vasárnapja
Vasárnap ismét tömegesen követlek el 

öngyilkosságot

Vellay

Vasárnap megint sok öngyilkosság tör
tént a fővárosban, közöttük több halálos ki
menetelű. A mentők és a rendőrség egymás
után kapott értesítéseket, hogy a főváros 
különböző részében asszonyok és férfiak, 
öregek és fiatalok el akarták dobni maguk
tól az életet.

A Bimbó-utca 5. számú házban ízig Já
nosné 41 éves házfelügyelőnő akasztotta fel 
magát és mire férje felfedezte felesége ön
gyilkosságát, a házfelügyelőnő

már meghalt.
A Ceglédi ut 20. számú ház előtt

József 38 éves munkás egy
teherautó elé vetette magát.

A nehéz kocsi kerekei átgázoltak a szeren
csétlen emberen, aki még élt, amikor össze
roncsolt testét kiemelték az autó alól, de a 
Rókus-kórházban közvetlenül beszállítása 
után meghalt. A rendőri nyomozás megálla
pította, hogy anyagi okok miatt követte el 
az öngyilkosságot Vellay József, aki Pest- 
szentlőrincen lakott.

Holák Mihály 28 éves kárpitos Gvors- 
kocsi-utca 32. számú házban

beretvával felvágta balkezén az ütő
ereket.

A mentők életveszélyes állapotban vitték a 
Rókus-kórházba.

A Műcsarnok előtti kis kert padján esz
méletlen fiatalembert talált a rendőr. Ki
hívta a mentőket, akik megállapították, 
hogy az életunt Bodonyi István 20 éves fog
technikus,

Dr. Kont Ignác, a párisi Sorbonne egyetem 
tragikus körülmények között elhunyt magyar 
tudósának két 80 éves nővére hónapok óta 

kecskeóiban lakik Győrött
Győr, november 10. lázott, penészes odúba kerültek, melynek

A fii A i/ífAI \ I/nnf nrnb n nXrrvr Fnln «rnn A 1.1 nandX ncrncí(A Hétfői Napló tudósitójától,) Dr. Kont 
Ignác magyar tudós, még a világháború ki
törése előtt

a magyar nyelvtudomány tanára volt a 
párizsi Sorbonne egyetemen.

A világháború kitörésekor őt is internálták 
és a sok nélkülözés annyira elgyöngitette, 
hogy a háború befejezése után már nem 
tudta átvenni tanszékét. Azóta folyton bete
geskedett és hosszú szenvedés után, 57 éves 
korában, ez év elején elhunyt.

A kiváló tudós életében két nővérét is tá
mogatta, kiknek nem volt gondjuk a meg
élhetésre. Halála után azonban a két idős nő 
minden támogatás nélkül maradt és leron
gyolódva,

már hónapok óta egy szűk kecskeólban 
lakik együtt az állatokkal.

Ebben a szűk és bűzös ólban tengették 
életüket, ruha nélkül, szinte meztelenül, — 
úgyhogy az utcára se mehettek — és a 
génysorsu szomszédok élelmaradékaiból 
tották fenn magukat.

A napokban tudomást szerzett erről a 
dátlan nyomorról a város vezetősége és 

negyedévi 14 pengő segélyt utalt ki 
a két idős nőnek Alig kapták azonban meg 
a segélyt, váratlan meglepetés érte őket, el 
kellett hagyniok a kecskeólat, mert a tulaj
donos azzal az indokolással, hogy

ujabb két kecskét vásárolt, és így nincs 
már hely a szűk ólban,

kitette őket „lakásukból".
A két 80 éves nővér most minden támasz 

nélkül az utcára kerüli, mig végre a Trefort- 
utca 9. szám alatt egy tetönélküli, víztől át-

sze- 
tur-
pél-

Sertés, marha, composz- tőzegge! kevert mkal 

trágyát 
legjutányosabban szállít:

Mlttelmann Géza
VB., Aggteleki-utca 2/ATelefon

Pénz nélkül
12—18 havi törlesztésre 

káczpániért vásárolhat 
cslllArt, rádiót, alAndék- 
és dísztárgyakat, játékokat

ingám naaii Marosban
32 eu óla tennaiio napilap- 
nyomdává , eseteit házzal egytt't családi ozokbál 
■ e d v ei ó 'ze t é• leltéte'ekke 

eladó
omuiy tvUeKlán okk.t> a pyaluok - i^vee.

,.H zalom M»94" jel igére
BMglMMr J. hirdetési irodájába, Városház. 10. kü>áeaá«« 

arzénnel mérgezte meg magát.
Teljesen eszméletlenül, életveszélyes álla, 
pótban szállították a Rókus-kórházba.

Ugyancsak a Rókus-kórházba vitték a 
mentők Nagy Mária 40 éves szakácsnőt, aki 
a Rózsa-utca 79. számú házban lévő szolgá. 
lati helyén nagy

konyhakéssel felvágta karján az ereit,
azután mellbe szúrta magát.

Csepelen, a Fő utca 28. számú ház előtt 
Róka Ferenc 30 éves gyári munkás öngyil 
kossági szándékból egy

robogó Hév-villamoskocsi elé vetette 
magát.

A villamos kerekei bal lábszárát teljeses 
összeroncsolták. Az életveszélyesen sérült 
munkást a mentők a csepeli kórházba szál- 
litották.

Vasárnap délelőtt a Rigó-utca 3. számú 
házban 

felakasztotta magát
Lukács András 44 éves rendőrfőtörzsőrmes- 
tér Felesége nem volt odahaza és ezt az 
időt használta fel Lukács András az öngyil- 
kosság elkövetésére. Amikor Lukácsné haza
tért s felfedezte férje öngyilkosságát, han
gosan segítségért kiáltozott, berohantak a 
házbeliek, az öngyilkos rendőrt levágták a 
kötélről, de már nem volt benne élet.

Ezenkívül még számos kisebb jelentőségű 
és könnyű kimenetelű öngyilkossági kísérlet 
történt a főváros területén, úgy hogy a men
tőknek és a rendőrségnek egész nap sok 
munkát adtak a vasárnap életuntjai.

csak a négy fala van meg. A 14 pengő városi 
segély azonban nem volt elég a 24 pengői 
negyedévi lakbérre és a két idős nő félmez
telenül, cipő nélkül kóborog a győri utcákon 
és a temetők környékén, hogy a hiányzó 10 
pengőt megkeresse.

így él Győrött mindenkitől elhagyatva né
hai dr. Kont Ignácnak, a párizsi magyar tu
dósnak, ki mig élt minden szavával a ma- 
gyar kultúráért harcolt, két elaggott nővére.

Vasúti összeütközés 
Kisújszálláson

A magyar királyi államvasutak igazgató
sága jelenti, hogv november 9-én este 22 óra 
14 perckor Kisújszállás állomáson az 1759. 
számú gyors-lehervonat téves váltóállítás 
folytán a 7-es számú vágányon állott kocsik
kal

összeütközött.
A baleset következtében két alkalmazott 
könnyebben megsérült, a vonat mozdonya 
és több kocsi

kisiklott és megrongálódott.
A balesetből kifolyólag lényeges forgalmi za
var nem volt. A szigorú vizsgálatot megindí
tották. . 

Férjhez menne 
jó biztos Alsósban levő hölgy, 40-es, keresetté 
biró fért hez. Diszkrét levelek „Kellemes jövő1 

alatt a kiadóba kéretnek.

Társat keresek Belvárosban 
jól bevezetett divatáruházba 25—80 ezer 
pengővel, lehet közreműködéssel is, értesítést 
„Nagy forgalom 930“ je igére a főkiadóba kérek

Dr.KnjDflCSV»»Koruo»
rendel 10-4 744a

Józaef-klPut S. n. ♦ térti és n«i betegek***

Kárpitosára, vas* 
és rézhulorgyíra 

Szőnyeg, pokrOc, függöny, Agy- és a» 
telteritők minden kivitelben kaphatói 

OICHNEB JÁNOS 
BiMlfPMt, Erzilbat-körBt 28.

Nagy kaaalágwrt 40 mi. aUeoáben t>o«táa bárm—lve Xtlám
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GÖMBÖS GYULA
a diktatúráról, a tiszti házasságokról, magyar had
vezérek emlékének megörökítéséről és Nagyatádi 

ununájárol, akiből hőst akar nevelniunokájáról, akiből
A képviselőház üléstermében a katonai 

büntetőtörvénykönyv reformjáról szóló ja
vaslatot tárgyalják. Gömbös Gyula honvé
delmi miniszter kijön a csöndes, talán 
unalmas hangulatú ülésteremből, — ahol 
alig pár képviselő hallgatja a javaslat szó
nokait — a folyosóra, ahol viszont szokat 
lan élénkség uralkodik. Tréfák, apró jelen
téktelen megjegyzések hangzanak el. Gömbös 
szívesen hallgatja a tere-ferét, majd egy
szerre beszélni kezd:

— Diktatúráról beszélnek és pedig reám cé
lozva. Ugy látszik, nem tudják, hogy

én a diktatúra minden formáját elítélem 
és annak ellensége vagyok.

— Igen, diktátornak kell lennem saját rész- 
uortomban, azért, hogy csupán a felelős vezető 
akarat érvényesüljön. A honvédelmi miniszté
riumban tehát diktatúra van.

Én tehát diktátor vagyok a honvédelmi 
minisztériumban,

azért, hogy a honvédségbe belevigyem azt az 
ősi magyar szellemet, amelynek be kell tölte
nie a nemzeti hadsereg minden egyes tagjának 
a lelkét.

— Szó van
a hadnagyi rang visszaállításáról.

A régi hagyományoknak az érvényesülésére 
vissza fogom állítani a hadnagyi rendfokozatot, 
mert lehetetlen, hogy a tiszt a főhadnagvná) 
kezdődjék.

De gondoskodni fogok arról is. hogy az 
alantas tisztek anyagi helyzete rendbe- 

jőjjön,
az adósságba került tisztek részére gondosko
dom megfelelő olcsó és hosszú idő alatt köny- 
nyen törleszthető kölcsönről é-. igyekszem 
megszabadítani őket adósságaiktól, hogy gond 
nélkül szentelhessék magukat kötelességeik tel
jesítésének.

— Megoldásra vár
a tisztek házasságának és kauciójának 

kérdése.
Igaz: itt minden esetet egyénileg kell elbírálni. 

E szavaknál Farkas Elemérhez fordul és azt 
kérdezi:

— Te ismerős vagy a színházi viszonyokkal, 
adnál engedélyt arra egy tisztnek, hogy szí
nésznőt vegyen el feleségül? . . .

— Attól függ, hogy ki az illető menyasr- 
azony...

— No látjátok, én is ezen a véleményen va
gyok, mert általánosságban nem lehet dönteni 
ilyen kérdésben, hanem csak egyénileg. Minden
esetre az a célom, hogy

a tiszti házasságok körül is rcnu.t teremt
sek.

A kaució kérdését is meg kell oldani, a fik ti v 
házassági óvadékokat, amelyek a múltban olyan 
sok fiszti karriért törtek össze, meg kell szün
tetni. Lehet, hogy itt még tniálok valami mó
dot arra is, hogy a hadikölcsönök tekjntetbe 
Ehessenek. De az bizonyos, hogy

a tiszti házasságok körül Is olyan levegőt 
kell teremteni,

•mely megfele<je» a tisztikar emelkedettebb 
Szellemének.

— Egyébként

a nemzeti és történelmi hagyományok 
ápolását 

is szükségesnek tarlóm Ezért elhatároztam, 
hogy a katonai intézményekben a magyar múlt 
dicső emlékezetű hőseinek nevét örökítem meg.

— Elsősorban. — jelentette ki a körülötte le
vők általános helyeslése mellett. —

Görgey Arthur neve kerül valamelyik kato
nai intézmény homlokára.

A zalaegerszegi laktanyán Gábor Áron, a sza
badságharc székely ágyuöntőjém k a nevét örö
kifjúk inog

Berki Gyula közbeszól:
— Tisza Is'ván ezredesről se feledkezzél meg!
— Igazad van, — mondja Gömbös Gyula,— 

Tisza István katona is volt, hős is volt, nagyon 
jó, hogy figyelmeztettél erre.

— A tizenhárom vértanú neveit is hirdetni 
fogják a magyar hősiességet és önfeláldozást. 
Még Esze Tamásra, a kuruc hősre is gondolok, 
most állapítjuk meg történelmileg, a távolság 
ködében kissé zavarosnak látszó szerepét és ha 
a személye' körüli homályos részletek a törté
nelmi kutatás során tisztázódnak, reákerül a 

Hantos csaláöi or&ma 
a magyar habarnál

Egv gazüükotfó ueszekeflös közben agyonlőtte 
feleségét, azután öngyilkosságot követett el

Szombathely, november 10.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Halálos

végü családi dráma játszódott le a vasmegyei 
Nemesmedve községben. Az Ausztriához tar
tozó kisközségben állandó háborúságban élt 
egymással Kreitzuriesner Lajos gazdálkodó 
cs felesége. A férfi, aki Amerikából tért 
haza, tegnap este súlyosan összetiizötl fele
ségével. Az összeszólalkozás hevében fegy
vert ragadott és

fejbelőtte feleségét,

R'jvolveres kasszafurók kira
bolták az endrődi fatelepet

Guzsbakötötlék az éjjeli őrt és a szemeláttára megfúrták 
a páncélszekrényt

Debrecen, nov. 1^
(A Hétfői Napló tudósítójának tele főnje-

lentése.) A Tiszántúlon hónapok óta vak
merő kasszafuró banda garázdálkodik. A 
banda tagjai betö éseket és kasszafurásokat 
követtek el Nyíregyházán, Debrecenben, 

neve a nyíregyházai laktanya homlokzatára.
— A katonai nevelőintézetek ifjúságát is fel

frissítem ha kell, a magyar föld népének fiai-
val.

A létszám negyedrészének betöltését ma
ga mn a k tartottam fenn.

S ha elébem kerül arravaló egyszerű földmives- 
gyerek, — ha egyébként az előirt szabályoknak 
megfelel, — nem lesz akadálya annak, hogy 
tiszt legyen.

— Most, hogy Erdöcsokonyán voltam nagy
atádi Szabó sírjánál,

elém állott az öreg Pista bácsi unokája.
Egészséges, vállas, értelmes gyerek: szakasz

tott a nagyapja.
S előadta, hogy fel akarja vétetni magát a ka
tonai alreáliskolába. Intézkedtem, hogy ez meg
történjék. Mit lehet tudni,

hogy a nagyapja vezért képeségelböl nem 
szorult-e belé Is valami és nem lesz még 
belőle n nemzeti hadsereg egyik vezére??...
— Egészséges, akcióképes tisztikart akarok. 

Ezért rendeltem el a vadászversenyeket is. 
íjjenek lóra a tisztek. Akkor nem potrohosod- 
nak cl: a lovastiszt fürgébb, mozgékonyabb, 
reprezentálóbb. S lótáppénzl csak az a tiszt kap, 
nki valóban lovai (art. Ennek meglesz az üdvös 
hatása a mezőgazdaságra, a lótenyésztésre is...

őszinte, közvetlen kijelentések voltak 
ezek és éppen ezért kifejezőbbek, mint a hi
vatalos programnyilatkozatok.

Herczeg Jenő.

aki holtan rogyott össze.
Kreitzuriesner, amidőn látta, hogy felesége 

meghalt, elmenekült. Magyar területre akart 
átszökni, de terve nem sikerült. Mikor látta, 
hogy nincs menekülés számára, a határon, 
közvetlenül a halárrendörség épülete mellett 
a hazulról elvitt

vadászfegyverrel fejbelőtte magát.
Azonnal meghalt. A halálosvégü családi 
dráma után három apró árva maradt, akiket 
a községházán vettek gondozásba.

Tokajban, sőt Kiskunfélegyháza és környé
kére is kirándultak. Szombaton éjszaka 
Nyíregyháza mellett egy tanyán

elfogták a csendőrök a banda egyik 
tagját. Begre András lakatost.

Hegre bevallotta, begy résztvett a kasszafu-

Legnagyobb jótétemény a fogaival 
szemben, ha megszokja az Odol 
szájvíz és fogpéppel való rendsze

res fogápolási

rásokban, társait azonban nem nevezte meg. 
Beszállították a nyíregyházai ügyészség fog
házába, ahol a vizsgálóbíró folytatta kihall
gatását. Alig került azonban kézre Begre 
András, máris

újabb vakmerő kásszafurás híre érke
zett.

A vasárnapra virradó éjszaka betörök hatol
lak be ajg/endrődi fatelep irodahelyiségébe 
Revolverrel fenyegették a fatelep éjjeli őrét, 
azután

guzsbakötötték, betömték a száját és a 
szemeláttára megfúrták a páncélszek

rényt.

A félholtra vált, megkötözött éjjeli őrt reg
gel találták meg a fatelepre érkező r..uiiká- 
sok. A hatóságoknak ; •» n r.illevése, hogy az 
újabb kasszafuró i is Hegre András bűntár
sai követték ii és most nagy apparátussal 
kutatnak utánuk.
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Letartóztatták három 
pengő elsikkasztása miatt

Hórom pengő 20 fillérre rugó csalási ügyben 
tartóztattak le egy foglalkozás nélküli fiatal
embert vasárnap délelőtt a főkapitányságon. 
Az ügyet érdekessé teszi az a körülmény, hogy 
ezt

h B pengő 20 filléres összeget nyolc ember
től csalta ki

az eset gyanúsítottja.
Az elmúlt napokban egymásután érkeztek a 

főkapitányságra följelentések Klíma Zsolt 27 
éves foglalkozás nélküli fiatalember ellen, aki 
a beadott panaszok szerint sok szomorú hely
zetben lévő szegény családot keresett fel és 
mindenütt rábeszélte nz embereket, hogy adja
nak bo kérvényt a népjóléti minisztériumba s 
kérjenek nehéz helyzetükre való tekintettel 
pénzbeli vagy természetbeni segélyt.

A szegény embereknek tetszett az ötlet, de 
húzódoztak a kérvény megírásától, mondván, 
hogy- hogyan tudnának ők olyan kérvényt írni 
a miniszter urnák, hogv annak a kérvénynek 
sikere lehessen.

Klíma Zsolt eloszlatta az aggályokul s ki
jelentette, hogy ő szívesen megírja a kérvénye
ket, csak ndjannk 40 fillért bélyegköltségre, a 
többit majd ő elintézi, be is nyújtja a mini 
tártamhoz a folyamodványt.

Nyolc szegény ember átadta 
igv jutott öszesen 3 pengő 20 
Zsolt, aki

• szegény emberek ügyében 
lé|>éNt sem.

sőt mint mondani szokás — a ráfajzoll ősz- 
szegeket saját céljaira /ordította.

A türelmetlen szegény emberek elmentek ér
deklődni a minisztériumba, hogy kérvényük 
alapján mikor kapják meg a segélyeket A mi
nisztériumban azonban semmiféle kérvényről 
nem tudlak. Erre aztán megindult a följelenté
sek lavinája, a detektívek előállították Klíma 
Zsoltot, aki beismerte a tömeges csalást. Azzal 
védekezett, hogy most jött ki a kórházból, nem 
volt egy krajcárja sem, nem tudta mihez kezd
jen és kétségbeesett helyzete késztette a csalá
sok elkövetésére

A kisemberek csalóját védekezése ellenére 
természetesen letartóztatták a rendőrségen.

nem tett egy

nürnbergi előlcköségek 
Ferenc bajor kultusz 
és az osztrák követ, 
nürnbergi főpolgármcs- 
nagy elragadtatásuknak

— - Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap az időjárásról a következő prognó
zist adta ki: Enyhe idő várható, a felhőzet 
átmeneti csökkenésével, kis éjszakai lehűlés
sel s reggeli ködökkel.

— A nürnbergiek mozgalmas vasárnapja. 
Vasárnap délelőtt féltizenkettőkor a Filhar
móniai Társaság díszhangversenyének volt a 
főpróbája, amelyet maga Dohnányi Ernő 
vezényelt, s mivel a mai díszhangverseny 
egybeesik a nürnbergi drámai társulatnak 
a Kamaraszínházban tartandó Shakespenrc- 
eiőadásával, azért a 
Goldenberger Xavér 
miniszter, a német 
Luppc Ilennann dr. 
tér is megjelentek s 
adtak kifejezését a hallottak felelt. Délután 
a Deák-téri templomban a nürnbergiek tar
tották I.ehrergesangvcrein egyháztörténeli 
hangversenyüket. A templomot az előkelő 
közönség zsúfolásig megtöltötte s áhítat
tal hallgatták végig a magasba szárnyaló 
fenséges akkordokat. Ugyancsak vasárnap 
délután Schőn János báró, német követ teát 
adott a nürnbergi-hét vendégeinek tisztele
tére. Este nyolc órakor kezdetét vette a 
nürnbergi Városi Szinház társulatának Jc- 
dermann előadása a Magyar Királyi Opera
házban. A németek nemes játékstílusát és 
igaz művészetét méltányolnunk kell s el kell 
ismernünk, hogy a nürnbergiek valóbnn a 
hivatásuknak igaz magaslután állanak. Este 
tiz órakor, a Jedermann-előadás után a Fé
szek Klubban fényes, előkelő estély kezdő
dött a nürnbergi művészek tiszteletére, ame
lyen a minisztériumokból minden számot
tevő kapacitás és a művészvilág szine-java 
megjelent.

— Vasárnap megkoszorúzták Bethlen Gábor 
szobrát. Az Országos Bethlen Gúlior-ünnepségek 
második napján, vasárnap délelőtt 11 órakor 
ezrekre rugó tömeg gyűlt össze a Kossuth La- 
jos-léren, ahonnan zászlók és két zenekar kí
séretében az Alkotmány-utcán, a Vilmos csá
szár utón és az Andrássy-utón a Kőröndön levő 
Bethlen Gábor-szoborhoz vonultak. A menet 
magvát a vasutasok, n fürkészek és a Sasok 
szabályos rendekben felvonuló csoportjai al
kotlak, A Körönd nemzeti színű zászlókkal, er
délyi címerekkel volt feldíszítve. A szobornál 
Pékár Gyula mondott ünnepi lieszédet. Huber 
..Fohászát" adták elő az énekkarok, majd a 
különböző koszorúkat helyezték a azobor ta
lapzatára. Elsőnek Darán;/.' Kálmán államtitkár 
ti-lle le a kormány koszorúját, Balogh Jenő a 
református, Raffay Sándor az evangélikus egy
ház nevében koszoruzla meg a szobrot.

— A Manlu-kormány jubileuma. Kolozs
várról jelentik: A Mnniti-korinány uralomra 
jutásának első évfordulóján n nemezti pa- 
rasztpárt országszerte népes gyűléseket ren
dezett A gyűléseken, amelyek mindegyikén 
jelentős számú hallgatóság gyűlt egybe, kép
viselőkből álló szónokcsoportok méltatták 
a nap jelentőségét. A párt Bukarestben is 
rendezett nagygyűlést, ezen maga Maniu 
miniszterelnök szólalt fel és beszédében visz- 
szapillantást vetett a kormánv egy éves mil- 
ködésére és vázolta azokat az eredménye
ket. amelyeket elérlek. Hangoztatta azonban’ 
hogy n kormány programját még nem haj
totta végre, gyökeres reformok, újítások 
várnak a közel jövőben kivitelre.

MacDonald bejelentette, hogy 
’ katona decem- 

a Ruhrvidékről
az utolsó angol 
berben távozik

l^ondon. nov. 10.

Hamsai/ MacDonald miniszterelnök a lord- 
mayor beiktatási lakomáján mondott be
szédében elsősorban a kormány külpolitikai 
teljesítményeivel foglalkozva. dicsérettel 
adózott Snomden hágai magatartásának.

— Anglia. — mondta nem akar külön
leges kedvezést és kész továbbra is a többi 
nemzetet segíteni, de a kincstári kancellár 
igen helyesen, egyenlő elbánást követelt

& üvzA&egfa ax otffauts
— - íelzi keni, niíftia . JÍ L._lőzt jelzi, hogy nátha van közeledőben! 

Ne várja meg amig utálatos katarrus, vagy 
influenza lesz belőle, hanem, használja azon- 
00 ? A Formán hatása
meglepő. Ne kérjen egyszerűen ,valami, 
,z? , -a hanem kérjen'

natarozottan és világosan egy doboz 
, Formán-t ÖO fillérért.

— Vatikáni követünk a pápánál, Róíná- 
ból jelentik: A pápa fíareza György vatikáni 
magyar követet és feleségét tegnap magán
kihallgatáson fogadta.

— A Lechner szoborbizottság ülése. A Lechner 
Ödön szoborbizottság vasárnap délelőtt tartotta 
ineg Ugrón Gábor elnöklésével a Fészek-klub
ban alakuló ülését, amelyen a művésztársada
lom legkiválóbb tagjai jelentek meg. Eblökké 
választottak Klebelsberg Kunó gróf vallás- és 
közoktatásügyi minisztert, társelnökökké Ripka 
Ferenc főpolgármestert, Sipőrz Jenő polgár
mestert. Ugrón Gábor ny. minisztert és Kertész. 
K. Róbert szépművészeti államtitkárt, ügyvezető 
elnökké pedig Jánszky Béla építőművészt. A 
bizottság megalakította az e hó 16-én lejáró 
szoborpályázat zsűrijét is és elhatározta, hogy 
a Liszt Ferenc-téren felállítandó szobrot a jövő 
év őszén Budapesten tartandó nemzetközi épi- 
tészkongresszus alkalmával fogja leleplezni. A 
szoborbizottság felszólítja a pályázó szobrász
művészeket, hogy pályaműveiket péntek déli 12 
óráig az Iparművészeli Múzeumban adják át.

— A budai ingatlantulajdonosok egyesületé
nek nagygyűlése. A budai ingatlantulajdonosok 
nagyszámban jöttek ma össze Budán a PálíTy- 
veiidéglőbcai. Dr. Barabás György elnök be
számolt az chnult év munkásságáról, kiemelte, 
hogy a páratlan szép budai hegyvidéket közle
kedéssel kell életlehetőséghez juttatni. Dr. Lug- 
mayer József a kistelkck alakításának szüksé
gét hangoztatta, hogy a kispénzű emberok te
lekhez jussanak. Dr. Virágh Gyula a luxus
kiadások helyett a hasznos beruházásokat sür
gette mert ezzel segítünk a munkanélküliségen. 
Dr. Szitár Endre a Tabán kiépítésének sürgős
ségére mutat. Bartha Arthur szükségesnek 
tartja, hogy a városrendezés érdekében a leg- 
széloskörü agitáció induljon meg. Dr. Be
regi Endre, dr. El szász Oszkár és má.sok fel
szólalásai után uz értekezleten a városi választá
sokkal foglalkoztak.

ÚRI FEHÉRNEMŰNEK
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 színek. Lég 
jobb kivitel. NEUMANN M., Buda 
pest IV, Muzeum-körut 1.

— A zsidó egyetemi Ifjúság egyesületének 
első közgyűlése. kMagyar Izraelita Egyetemi és 
Főiskolai Hallgatók Országos Egyeülete va
sárnap tartotta első évi rendes közgyűléséi 
Andrássy-uti uj otthonában. A közgyűlésen He
vesi Simon dr vezető-főrabbi, sióagárdi Zöld 
Márton tábornok, Kolbach Simon alezredes, az 
elnökasszonyok, valamint a zsidó közélet szá
mos kitűnősége jelent meg. Gerő Imre oki. köz
gazdász, elnöki megnyitójában visszapillantást 
vetett a zsidó egyetemi ifjúság elmúlt évi szen
vedéseire. Max Aladár főtitkári jelentésében 
megelékezett az egyesület diákjóléti akciójáról 
és köszönetét fejezett ki a társadalomnak a 
zsidó diákok támogatósáért. Lelkes hangulat
ban ejtették meg ezután a választásokat.

MAGYAR HAZ’S;iJO
— Ac F.mst-Muceum kiállítása. Hermann 

Lipót képeit már több esztendeje népi láttuk 
gyűjteményes kiállításon. Érdeklődése azóta n 
enuéswt, a tájkép, az atmoszférikus megvilá

gítások és szinprobléuiák felé fordult és ezen 
az utoai sok eredeti és értékes alkotása kiséri. 
Gárdos Aladár scobrásc jól ismeri anyagát, vir
tuózán oldja meg a térbeosztást, szigorú vonal
vezetése mögött — és ez nála a legértékesebb — 
egyéni lírája alakul ki. A kiállítást még érdeke
sebbé teszi a francia mesterek nagyon szép, 
gazdag és tanulságom rajzgyiijteuaénye.

— Hubertus-lovaglásek. Vasárnap rendezték 
meg nagy sikerrel, mint nagykanizsai tudósí
tónk jelenti, az ottani Hubertus-lovaglást, me
lyen a város és a vármegye előkelőségein kivül 
ac Összes katonai alakulatok tisztikara ia részi
vett. A hölgyek közül az első Keresztes Baba 
grófnő, a második Dorninger Gizi bárónő lett 
A tisztek közül vitéz Farkas Endre százados 
vitte el az első dijat — Keszthelyen js vasár 
nap rendezték a Hubcrtus-lovaalást. Itt Háry 
Dezső földbirtokos, a hölgyek közül pedig 
báró Putheáng Istvánná lettok ac elsők.

Anglia részére.
Az angol megszálló csapatok kéthar
mada már visszatért a Rajna vidékér® 
és az utolsó katona december 15-én 

fogja a német területet elhagyni.
Addig az időig a franciák ki fogják üriteni 
a második zónát, míg a harmadikat, ha min
den jól megy, a jövő év közepéig ürítik ki. 
Ez a vllágháborn egyik végső fejezete. Most 
a tartós béke korszaka következik.

— Gömbös Gyula egyházfelügyelői beikta
tása Szlrákon. Szirákról jelentik: Gömbös 
Gyula honvédelmi minisztert vasárnap iktat
ták be a szirúki evangélikus egyházközség 
világi felügyelői állásába. Székfoglaló beszé
dében a keresztény egyházak összefogásának 
a szükségességéről beszélt a honvédelmi mi
niszter, aki óva intette a nemzetet attól, hogy 
egységét e válságos órákban a széthúzás ör
döge által megbontani engedje.

— Rátkai Márton autója vasárnap elgázolt 
egy embert. Vasárnap délután Budán, a Fő
utca 30. számú húz előtt Rátkai Márton szí
nész Bp. 25—9.59. rendszámú autója, ame
lyet a művész vezetett, elgázolta Puster Já
nos 44 éves napszámost. A napszámost, aki 
könnyebben sebesült meg, a mentők a Szent 
János kórházba szállították. A rendőrség 
vizsgálatot indított az elgázolás ügyében.

— A kereskedelmi Iskolai tanárok — a ke 
reskedelml iskolai oktatás megváltoztatásáról. 
Vasárnap délelőtt tartotta a Kereskedelmi Is
kolai Tanárok Országos Egyesülete szokásos 
évi közgyűlését, amelyen Hans Müller nürn
bergi tanár is részt vett. Dong János dr. egye
temi tanar elnöki megnyitójában hangoztatta, 
hogy a kereskedelmi iskolák tanítási módját 
meg kell változtatni. Reformra szorul maga a 
tanárképzés is, mert nemcsak szakoktatókra, 
hanem nevelni is tudó pedagógusokra van 
szükség.

— A Gráf Zeppelin útja Délnémetország 
fölött. Friedrichshafénből jelentik: A Gráf 
Zeppelin ma reggel hét óra 54 perckor elin
dult délnémetországi útjára. A léghajó 42 
utast vitt magával; közöttük volt dr. Dürr 
is, a léghajó tervezője. A léghajót Flemming 
kapitány vezeti. Délelőtt 10 óra 25 perckor 
ért a Gráf Zeppelin Majna-Frankfurl fölé, 
egy kört irt le a város fölött s 11 óra 15 
perckor érkezett a repülőtér főié. 11 óra 34 
perckor lebocsálották a köteleket és a lég
hajó simán leszállt. A nagy embertömeg át
törte a rendőrség kordonját, hogy közelről 
láthassa a léghajót. A Gráf Zeppelin délután 
1 óra 15 perckor indult el visszafelé és 5 óra 
6 perckor rendben leszállt Friedrichshafen- 
ben.

—Botrányt rendezett egy fogoly a toloncház 
tetején. Furfangos módon rendezett botrányt 
vasárnap délután a toloncház egyik kéményé
nek tetején egy Pataki Károly nevű 27 éves, fog
lalkozás nélküli egyén, aki néhány Jict óta a 
toloncház lakója. Pataki a toloncház fütöházá- 
bán dolgozott és egy őrizetlen pillanatban bebújt 
a kéménynyilásba és felkuszott a ^őrlőjéig. 
Ahogy újra szabad levegőre ért, megkapaszko
dott a magas kémény szélébe és kiáltozni kez
dett. A rendőrök eleinte szép szóval igyekezték 
rávenni, hogy veszélyes pozícióját hagyja el, 
mikor azonban Pataki kővel és szerszámdara
bokkal kezdte hajigálni a rendőröket, kihívták 
a tűzoltókat, akik nagynehezen, tolólétra segít
ségével megközelítették és lehozták. A rendőr
orvos megállapította, hogy Pataki nem elme
beteg, csak szimuláns, éppen ezért visszavitték 
cellájába.

— Polncaré Rcmarqucről. A Lillerarische 
Wélt november 8-iki számúban olvassuk, hogy 
azon a napon, amikor Remarqus világhírű 
könyvit kitiltották Olaszországból, Poincaré a 
„Nyugaton a helyzet változatlan" francia fordi- 
tójának: Alzir Hullának meleghangú gratuláló 
levelet küldött és abban áradozó hangon emlé
kezik meg a könyv szépségeiről

— Újságírók sírköveinek leleplezése a Kere
pesi temetőben. Vasárnap délben díszes ünnep
ség keretében leplezték le a Kerepesi temető
ben két régi kitűnő hírlapíró: Sfe/fer László és 
Hollósa Géza síremlékét. Seffer László érde
meit Rsidó Kikérd méltatta, majd Kaciány 
Géza, Oravetz Ödön dr. és Szekeres Károly tar
tottak beszédet. Hollósy Géza síremlékét Szat
mári/ Mőr avatta fel. Mindkét sirkőlelcplezésnél 
Oláh Lajos tárogatón régi magyar dalokat 
adott elő.

X Salamander S. C. — Hálókocsigyár BiB 
(2|2), — Salamander—Vasas S. C 2tl (1:1). 
Női hasena-mérkőzés.

— A hercegprímás felavatta az ui un- . 
földi templomot. Vasárnap délelőtt 
lyes keretek között, a hivek ezreinek Ui 
létében avatták fel az újonnan emelt 
földi Szent László-templomot. A ter’^’ 
avató ünnepségen megjelentek a széLS' 
város képviseletében Ripka Ferenc föpotS’ 
mester, Buzálh János és Bérezel Jenő alnM 
gármesterek s Szendy Károly tanácsi 
ző. A katolikus papságot Nemes Antal 
püspök, Pápay Ferenc prépost-plébánn? 
Bednárez Róbert apát-plébános, 
Ágoston plébános és Nép Miklós pápai í. 
marás képviselték. A templom méláidé.’ 
után Serédi Jusztinján bíboros hercetrorimG 
ünnepélyes misét tartott, melynek keretébe 
.szentbeszédet mondott. Rámutatott a» ” 
templom fonto .ágára hangoztatta, hoj! 
a templom a katholikus hitélet központi? 
mert összeköti a múltat a jelennel s a jelent 
a jövővel, hirdeti a késő utókornak a valló 
sosságot, a hitbuzgóságot, amire minket is a 
múlt tanított meg. A hercegprímás a temn 
lom ünnepélyes felavatása után megtekin 
tette a templommal egybeépített uj plébánia' 
székhazat. A templomavató ünnepség a dél. 
utáni szentségimédással fejeződött be, anic 
lyet Marczell Mihály dr. pápai kamarás 
egyet, tanár, a Szent Imre kollégium igazga' 
tója mondott.

— Jubflúrls ebt a bécsi rádióban. Bécsben a 
Concordia újságíró egyesület jubileuma alkal 
mából díszhangversenyt rendez a Studió A 
díszhangversenyen, amely hétfőn este zajlik’u 
Klemens Krauss, Németh Mária, Plccaver, Wi|. 
hclm Kodé lépnek fel, majd pedig előadják a 
Drüderlein fein c. kis zenés játékot, amelyben 
Anday Piroska, Betti Fischer és Hans Duhan 
lépnek fel.

16 pengőért naponta 
teljes diétát, összes laboratóriumi vizs
gálatokkal, külön felszámítás nélkül 
nynjt a FASOR-SZANATÓRIUM (VII, 
Vilma klrálynő-ut 9.) belgyógyászati be- 
legeknek a háziorvos Irányítása mellett, 
kétágyas klinikai rendszerű külön szo

báiban.

— A fa- és szénklskereskedök nagygyűlése. 
A fa- és szénkiskereskedők látogatott gyűlést 
tartottak vasárnap délelőtt, amikor is Latinát 
Jenő országos elnök után Schwimmer Mihály 
fejtegette a szakma orvoslásra váró panaszait. 
Kifogásolta, hogy a gázgyár is adhat el kicsi
ben szenet. Indítványozza, hogy ez ügyben be
advánnyal forduljanak az illetékes hatóságok
hoz. Halász József után Pfeifíer Sándor, msjd 
Biltner János felsőházi tag szólalt fel és ki
jelentette, hogy a Kamara a legrövidebb időn 
lvclíiJ foglalkozr l fog a fa- és szén kereskedői 
panaszaival. Ullmann Jákó és Latinak Jenő a 
szervezkedés szükségességét fejtegették, majd a 
nagygyűlés vége ért.

Csak 1 napon!
Ma, hétfőn

saját készítményü mesteri sza
bású, kész fekete v. színes férfi- 
télikabát Mrsony gallérral, kifo
gástalan ki itelben 60.— pengő 
László Sál dór férfiszabóüzlete, 

E ;.kóczi-ut 50.
— Szlnéaok. utáció a Közmunkatanács 

elnökénél. Szí bat délután népes szinész- 
deputáció jele i meg Rakovszky Ivánnál, í 
Közmunkatanács elnökénél. Tegnap délután 
volt ugyanis ülése a Közmunkatanácsnak, 
amelyen a Belhlen-téri szinház férőhelyének 
számát állapították meg, A depntáció ered
ménnyel járt, mert Rakovszky Iván elnöki 
jogánál fogva a Bethlen-téri szinház 288 
férőhelyének számát négyszázra emelte fel’

— Előadás Barcelonáról és a világkiállítás
ról. Szleberth Imre állami vasgyári felügyelő 
november 17-fn vasárnap d. e. 11 órakor „Bar
celona és az ottani világkiállítás" cimmel, vetí
tett képekkel kisért előadást fart a Fórum 
mozgokép-szinházban.

O A bankok mfroíkeltík ■ knm.lt«lelrtrl‘ 
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos váltóleszá- 
mitolási kamatlábának nyolcról hét és félsza- 
zalékra történt leszállítása kapcsán a budapesl* 
pénzintézetek elhatározták, hogy úgy a betéti, 
mint a hitelezési üzletágakban a kamattételeket 
ugyancsak félsziízalékkal mérséklik, továbbá, 
hogy a budapesti tőzsdén jegyzett értékpapíré* 
alapján folyósított iombardkölcsönök feltételei 
tekintetében a bankráta tavaszi fölemelése al
kalmával élelbelóptetett kedveléseket továbbra 
is érvényben tartják. A váltólesizámitolási üzlet
ágban a pénzintézetek szintén a változott viszo* 
nyolchoz fognak alkalmazkodni.

iMlmisztasalt viiagmarimj
Soványitó kenyér GLASNER MIKSÁNÁL 

Király-utca 56. Áut. 229—14.
— Felakasztotta magát egy 91 éves asjaonJ* 

Mint kisvárdai tudósilónk jelenti, ott öng.v«’ 
kasságot követelt el özv. Farkas Károlyné 91 
éves asszony. Ar idős nö nagy nyomora és be- 
tegcskcdése minit felakasztotta magát a me»- 
I. rgerendúra Mire ráakadtak, már halott volt

— Olvassa el . 5 oldulon megjelent arfl®’
mán. graarnan, argaman hirdetést, mely világ
hírű szőnyeg jó minősegét mindenki ismén. * 
hirdetésben meglepő na ár rtndkMHl elwáw*
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Széleskörű amnesztiát készí
tenek 1930 március elsejére
^?dÍlóiáInk. 6.l,k yií^ megválaeatósának tizedik év-
IdHk Eflt.’T^. ad "" Ukvidálják a forradalmiIdők után keletkezett pörök tömegét és megszüntetik az 

emigrációt
Horthy Miklóst, a Nemzeti Hadsereg fő

vezérét tudvalévőén 1920 március elsején 
választotta meg az első nemzetgyűlés 
Magyarország kormányzójává. A kormányzó
választással, illetve a kormányzói eskü leté
telével indult meg a forradalom zűrzavarai
ból Magyarország a konszolidáció göröngyös 
utján. Az alkotmányos életben mindjobban 
megerősödött az élet- és vagyonbiztonság, 
visszatért a jog iránti tisztelet. Noha ellen
ségeink mondén eszközt megragadtak, amely- 
lyel a béke után vágyódó országnak kelle
metlenkedhettek, a belső viszonyok meg 
sziiárdulásával és inegjavulásával együtt nőtt 
Magyarország külpolitikai tekintélye és nem
zetközi megbecsülése is.

Alig három és fél hónap múlva, a jövő év 
március elsején lesz tiz esztendeje 
annak, hogy Horthy Miklós elfoglalta 

a kormányzói széket.
Az évtizedes jubileumot az ország helyzeté 
hez méltó formában fogják megünnepelni. 
Megbízható helyről szerzett információnk 
szerint a legmagasabb hozzájárulással

széleskörű kegyelmi tény gyakorlását 
készítik elő a jubileumra.

Az igazságügyminisztériumban összeállítót 
Iák azokat a kimutatásokat, amelyeket ezzel 
az előmunkálattal kapcsolatosan a minisz
terelnökség részére dolgoztak ki. A kor 
mányzó amnesztia utján számos büntetési 
kategóriában kegyelmet ad az elítélteknek, 
részint pedig pertörlés formájában szünteti 
be legmagasabb elhatározása alapján a to
vábbi eljárást.

Természetes, hogy a legmagasabb elhatá
rozás kegyében a közönséges bűncselekmé
nyek elkövetői nem részesülhetnek. Széles
körű amnesztia lesz a kormányzó tízéves ju
bileuma alkalmából

a politikai cselekményekre, 
tehuí ar izgatás, lázitás miatt elitéltekre, 
amnesztiát kapnak azok, akiket nemzetgya- 
Iá zásért, vagy kormányzósértésért Ítéltek el, 
ha a cselekmény nem túlságosan sulyos.

Influenza ellen megvéd a

Negyvenezer pengős hiány miatt 
felfüggesztették Nyíregyháza pénzíárnokát 

és iőszámvevőjét
Nyíregyházáról jelenti tudósítónk: Nyír

egyházán néhány hét óta suttognak már ar
ról, hogy a városi adminisztrációban nagy 
változások lesznek és különböző hiányokról 
is beszéltek az emberek. Mégis általános ér- 
de.lflödést és* megdöbbenést kelleti vasárnap 
az a hir, hogy

ssombafon délután váratlanul felfüggesz
tették a város pénzügyi életének kéf ve

Női reformnadrág, A oo 
elsőrendű meleg mellé-anyag
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Pertörlés formájában likvidálják 1930 
március elsején az emigrációt.

Az októberi és a kommunista forradalom 
vezérei közül azok akik az utóbbi időben 
elfogadhatóan viselkedlok, portörlésben re 
szegülnek és nem lesz semmi akadálya, hogy 
újból visszatérhessenek Magyarországra. Ez 
a pertörlés ugyanolyan formában történik, 
mint legutóbb Garami Ernő és fíuchinger 
Manó esetében történt, akik a kormányzó 
pertörlésének megtörténte után szabályszerű 
útlevelet kaptak és akadálytalanul éppen e 
héten érkeztek vissza, többévi távoliét után 
Budapestre.

Az októberi forradalom szereplői közül 
elsősorban

pertörlésben részesül Hock János.
a Nemzeti Tanács volt elnöke, aki ellen 
különböző külföldi lapokban megjelent cik
kek miatt indult meg az eljárás és ezért el
fogató parancs van ellene jelenleg is kibo- 
csájtva. rtasonló címen folyik az eljárás a 
Károlyi-rezsim több vezére, mint Jászi Osz
kár. Szende Pál, Diener-Dénes József és má
sok ellen, akiknek az ügyét ugyanígy rende
zik majd.

A kommunizmus alatt vezető szerepet 
vitt népbiztosok közül csak azok szá
míthatnak a kormányzói kegyre, akik 
nem állottak később Moszkva szolgála

tába.
Amnesztiát fognak kapni a Népszava kü

lönböző sajtópörei miatt elítéltek közül so
kan, valamint azok is, akik a királyság in
tézményének megsértése miatt Ítéltettek el. 
így a kormányzói kegyelem ki fog terjedni

Veér Imrére,
akit elsőfokon tudvalévőén néhány hónap 
pal ezelőtt öt évi fegvházra ítéltek,

Hatvani Lajos báróra.
akit a külföldi lapokban megjelent cikkei 
miatt ítélt el a Kúria másfélévi fogházra és 
másokra. Kiterjesztik az amnesztiát azokra 
a közönséges és sajtó utján elkövetett rágal
mazás, vagy becsületsértésért elítéltekre is, 
ahol az elitéit jóhiszeműsége feltételezhető. 
Amnesztiát fog kapni az a néhány elitéit is, 
akik a kommunizmus után a gyorsított ta
nácsok ítélete alapján kerültek a fegyházba 
és büntetésük olyan sulyos, hogy még ma 
un töltötték ki.

Egyelőre természetesen csak a keretekről 
.•lynak illetékes körökben a tanácskozások. 

Megállapítják először, hogy milyen bünteté
sek miatt elítéltekre terjedne ki az amnesztia.

zető korifeusát, iivnyi Gyula főszám
vevőt és a város pénztárnokát: Kasza 

Zoltánt.
A felfüggesztések a pénztárellenőrzés során 
felmerült

40.000 pengős el nem számolt hiánnyal 
vannak összefüggd;L. i.

A vizsgálat teljes eréllyel í , hogy fel
derítsék a nagyarányu hiány okál.
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Kínos erkSicsl botrány 
SűsöPeceniSesi orgiákkal 

ös rendbri jaeauatliozássai
Gazdag, mösebb urakat azzal uádibn»K, hogy faliadén 
kisianvQka! csaltak a iahasuüra es óraiakat rendeztek

Debrecen, nov. 10.
A Hétfői Napló tudósítójának telefón

jelentése.) Egész Debrecent nagy izgalomban 
tartja egy különös erkölcsi botrány, amelybe 
most már a rendőrség is beavatkozott.

A debreceni kapitányság nemrégiben bi
zalmas utón arról értesült, hogy néhány vá
rosbeli polgár lakásán különös és furcsa 
események zajlanak le

Titkos éjszakai orgiákról, Idősebb férfiak 
különös szórakozásairól szóllak ezek a 

hírek.
A rendőrség megindította a vizsgálatot és a 
detektivek figyelni kezdték ezeket a házakat. 
Néhány napig tartó megfigyelés után külö
nös megállapításokra jutottak a detektivek. 
Megfigyelték, hogy ezekbe a házakba fejlet
len fiatal kisleányok surrannak be, akiket 
mindig egy idősebb asszony kisér. Rövidesen 
kiderült, hogy ez a nő

13—14 éves kisleányokat csábit föl idő
sebb férfiak lakására, ahol azután orgiá

kat rendeznek.

Réfli bűnösek százai elevenednek fel a miskolci 
törvényszék előtt

Az elszakított kassai Tábla kiadta a régi bűnügyek iratait 
— Elévülésre számítanak és kormányzói kegyelmet remél

nek az elítéltek
Miskolc, november 10.

fA Hétfői Napló tudósítójától.) A miskolci 
pályaudvarról napok óla hatalmas ládákat szál 
lilának a miskolci törvényszék épületébe. A Iá 
dákon levő feliratokból megállapítható, hogy

a küldeményt Kassán adták fel és a ládák 
tartalma: bírósági Iratok.

Ennek a különös küldeménynek igen érdekes 
báltere van. A megszállással Kassa elszakadt 
Magyarországtól. A miskolci törvényszék fel- 
Iebbviteli fóruma a kassai Tábla volt. így az
után a kassai Táblán rekedtek a miskolci tör
vényszék által hozott elsőfokú bírósági ítéletek 
iratai és

a fellebbvitell tárgyalást nem lehetett meg
tartani.

Különösen az 1917., 1918. és 1919. évben kelt, 
befejezetlen ügyek iratai maradtak Kassán. Sok 
közöttük a háborús bűncselekmények ügyében 
hozott és megfellebbezett ítélet.

A miskolci törvényszék épp ugy, mint a 
többi, jugoszláv és román megszállt területekre 
került Táblához tartozó törvényszékek a kül
ügyi h atóságok utján esztendők óta szorgal
mazták a régi akták kiadatását. Néhány béllel 
ezelőtt létrejött n megállapodás és ennek értel
mében

a csehek megkezdték a biiullgyi Iratok ki

Férti 
sárclpö

Női köpeny
flnoja pontiból, divatoztunk-

Nutriolle bunda------ 130
Pyjama-tlanoll

dlvatceikokkal, etodrendfl 
uilnóséjr ...____ -.98

BársonyfianeSI Cordbársony Férfiing
legu abb dlvatmlnUkban.. .. . .. dlvatazlnekbea ...... — 75 kitűnő zefirMI. ... 4 90

Férfiing Férfi hosszú alsónadrág Crepe de Chlne
eltörendő cxfordbói_ — g.20 kitűnő köpperMI, gombot.. . . 40 nehéz minőség. összes 

nekben .. .. .. ..
divatul- ■■ 80

Crepeiia Jumper-kelme Sacco-öliöny
tinta gyapjukelme, sok színben.. 70 legújabb divatmfntokban___ __ g 81 etodrendfl ryapjnkelmébó 84
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Müselyem női 
harisnya, .i»,>

i acieiuívcK vasárnap cioamiotiaK a kapi
tányságra húrom kisleányt. Kettő közülük 
tizenhárom, a harmadik pedig tizennégy 
éves. A nagyobbik leányka azt vallotta, 
hogy az a nö, akit a- detektívek is meg 
figyeltek, mozijegyekkel, cukorral, csokolá
déval csalogatta fel őket az öreg urak laká
sára. Megtörtént, hogy az egyik leányka 
ellenkezett mikor már a lakáson volt.

Ezt a kisleányt megkötözték és csak 
órák múlva szabadult ki a hüntanyáról.

A megkínzott fiatal kisleányt a rendőrségen 
ma szembesítették azzal az úrral, akinek la
kásán az állítólagos jelenet lejátszódott, A 
fiatal leány szemébe mondotta, hogy őt föl- 
csábitották a lakására és megkötözték. A 
nyomozásból kiszivárgó hírek nagy feltűnést 
keltettek Debrecenben és városszerte a ki
pattant kínos botrány izgalmas részletéről 

beszélnek, annál is inkább, mert
Ismert, gazdag polgárok

neveit emlegetik a botránnyal kapcsolatban.

adatását.
A Miskolcra érkezett ládákban százszámra fe
lesznek a régi bűnügyi iratok. Azok a régi el
ítéllek, akiknek ügyei tiz öv előtt a kassai 
Táblán megrekedtek, érlhetőleg

kellemetlen érzéssel fogadják az Iratok meg
érkezését, mert most megint sor kerül rá

juk.
A jogászok körélten megoszlanak a vélemények 
arról, hogy lehel-e folytatni az eljárást ezek
ben a bűnügyekben, meri az ítélethozatal óta 
már eltelt tiz esztendő és ezzel

elévültek az ügyek.
A törvény szerint azonban csak dkkor évűmmé 
el a bűnügyek, ha időközben nem történt ben
nük bírói intézkedés, már pedig valószínű, hogy 
tirói intézkedésnek számítják az időközben az 
iratok kiadatására vonatkozó bírósági tárgya
lásokat. Minden valószínűség szerint

a Kúria jogegységi tanácsa fog majd végső 
fokon dönteni

arról, hogy folytatjók-e az eljárást ezekben az 
ügyekben ott. ahol tiz esztendővel ezelőtt meg 
szakadtak. Olyan verzió is felmerült, hogy mi
vel a tiz év előtli bűncselekmények tettesei az
óta legnagyobbrészt tisztességes polgári életet 

| élnek, a megrögzött bűnözők kivételével kor- 
I mányzói kegyeimet fognak kapni.
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színészetben" —

Góth Sándor és Hegedűs Gyula 
feltűnést keltő levele a Nagy börtönről
„hz ember igy visszanyeri meg-meglngó hitét a magyar 

Írja Góth Sándor
kül való szép előadást produkálni, én tudom, 
hogy ez mit jelent! Gratulálok neki és vala
mennyiteknek! Szeretettel ölel régi híved: Góth 
Sándor".

Hegedűs Gyula levele igy hangzik:
„Kedves Barátom! Nagy örömmel ragadom 

meg az alkalmat, hogy megköszönjem kedves 
figyelmedéi a múltkor kedvünkért rendezett 
előadásért.

Módot nyújtottál nekem, hogy egy valóban 
szép, értékes magyar színdarabot, a ..Nagy bőr 
tön"-t megnézhessem

Nem térhetek ki a lelki kényszer elöl, gratu
lálok neked, a szerzőnek és a rendezővel együtt 
a szinészkollegáknak.

Gyakran szorult Össze a torkom! Könnyeztem 
és nevettem Negyven esztendeje szinészkedem. 
ér valamit a véleményem. Elmondom neked, 
hogy előadásod kifogástalan. Egyvonalu egész 
Mindenki a helyén, nincs egy hiba, egy zök
kenő.

Negyven szinész! Közülük 20 szerződés nél 
kül! Es köztük milyen kitűnőek!

Nem említem a nevüket, — hátha nem kelle 
mes nekik.

Ez la fojtogatta a torkomat.
Meg az is, hogy nem rohannak az emberei, 
megnézni ezt a szép darabot.

Istenem, ha ez a 40 szinész orosz volna, 
milyen zsúfolt házakkal menne a darab. Milyen 
lárma volna! ölel barátsággal Hegedűs Gyula.'

A mtilt héten a Fővárost Operettszinház rend
kívül ............................................................................
szinte 
külön 
ták.

A színházigazgató, Faludi Sándor, számos le
velet kapott a színészektől, akik áradozva kö
szönték meg a Nagy börtön különleges produk
cióját Ezek közül minden kommentár nélkül 
csak kettőt, (ióth Sándorét és Hegedűs Gyuláét 
ragadjuk ki. Góth Sándor levele itt kövelkezik:

„Kedves Baráloml Vártam az alkalmat, hogy 
neked személyesen köszönhessem meg azokat a 
tiszta és nemes műélvezettel tele órákat, ame
lyeket színházadban nekünk kedves meghívá
soddal szereztél.

A darab maga is nagyon szép, igazi tehet
ségre valló munka és méltó hozzá nz egész elő
adás az első szereplőtől nz utolsóig. Meggyőző
désünk szerint ez az egyetlen módja a pesti 
színházi viszonyok megegészségesedésének: az 
ilyen mintaszerű, a legnemesebb ambícióktól 
fűtött, nagyszerűen kiegyenlített előadások.

Szinház, színészek büszkék lehetnek erre n 
produkcióra és büszke lehet rá Bársony István 
barátom és kedves kollegám, aki mint rendező 
szerzett nekünk nagy élvezetet.

Az ember Igy visszanyeri meg-meglngó hi
tét a magyar színészetben.

Bársonyé talán a legnagyobb érdem: ennyi sze 
replőt együltartanl, összehangolni, zökkenő nél-

érdekes és színészi teljesítményében 
egyedülálló darabját, a Nagy börtönt, 
előadásban a színészeknek is bemulut-

Még néhány napig
a világ legjobban szinkronizált filmje

Abris rózsája
a

Royal Apollóban

Fedák Sári nyolc vidéki színészt 
fedezett fel Pestnek

Az Antónia turnéjának érdekes késői eredménye 
adnak Fedák tiszteletére

Bankettet

A Vigszinház mindig nevezetes volt arról, 
hogy nem szereti megnyitni kapuit a fiatalok 
előtt és nem szeret kísérletezni sem uj dráma 
Íróval, sem uj .színésszel. Mégis most, mikor a 
Muzsika premierjét végignéztük, két majdnem 
ismeretlen nevű szi.’ész keltette fel a közönség 
figyelmét. Vértes Lnjos már tavaly bemutatko
zott, de ki e< a Ladomerszky Margit, aki nemes 
egyszerűséggel és Varsányi íréin hangjára emlé
keztetőén kerüli be a Vígszínház tradicionális 
múltú együttesébe? Ha megkérdjük lőle, hogy 
honnan jött, a válasza ez.

— Fedák Sári fedezett fel. ő általa kerültem 
el vidékről!

Ugyanezt hallottam már tavaly Vértes Lajos
tól és ugyanezt mondotta nemrégen még két uj 
vigszinházi szinész. Dayka Margit és ” 
Károly.

Valóban 
Fedák missziót végzett vidéken.

1927 óta kisebb-nagyobh megszakítással járta a 
vidéki színházakat uz Antóniával. Nagy sikerei 
voltak, de sikerei közepette ugylátszik arra is 
gondolt, hogy mi lesz ezekkel a színészekkel, 
akik sikerei osztályrészeiéi voltak, akiknek 
produkciói segítették az övét! Fedák Sári vidé
ken mindig a színészek közölt volt, velük ebé
delt, velük vacsoráit é* szinte „orákulum-sze
rűen" mondta egyik-másik vidéki színésznek:

— Kár magáért, kedves, de én bízom benne, 
hogy maga még pesti szinész lesz!

Fedák Sári nem csak kitűnő, de jószemü Szí
nésznő is, akinek elismerését igen komolyan 
kell venni. A szegény, vidéki színészek, akiknek | — _ ____________ „__.________ .......... ............
ez az elismerés szólott, büszke mosollyal köny- érvényesülés lehetőségét és ez a nyolc szinész 
vélték el Fedáa kritikáját, de távolról sem gon- most úgy akarja meghálálni Fedák valóban 

n ír, .„„.l a., i. •-»--* •nobilis tettét, hogy egy bankettet adnak a mű
vésznő tiszteletére.

Kovács

doltak arra, hogy ennek még komolyabb követ
kezménye is lesz.

Budapest, 1990 novemBer fj.

VÁLOGATHAT:
4 uj, jó film jön a héten!

Legenvianvoh (Joan Craurto

pohoiicgio (Ulllllam Boyű)

CORVIN

SZÍNHÁZI napló

Pedig Fedák nem felejtette el ezeket a kije 
leüléseket. Ha egy egy vidéki szereplése után 
hazajön, mindig elujságolta a társaságában 
lévő egyik-másik színigazgatónak azl, hogy egy- 
egy vidéki városban bizony kitűnő színészeket 
látott. Az igazgatók elővették noteszeiket, beír
ták a neveket és a szezon végén elsősorban 
azokat a vidéki városokat keresték fel. ahol 
Fedák Sári által ajánlott színészek ették a vi
déki színészet kese.-ü kényeiét.

A színigazgatók és ugylátszik most már a kö
zönség is igazolta Fedák Sári orákulumszerü 
kijelentéseit mer.

a szil . sznézéshől m.iidannylszor a emeg 
ve várt pesti szerződés lett, 

wrződésiiket pedig sikerre váltották be a Fe
dák által felfedezett színészek. A Vigszinház 
négy „Fcdák-szinészén" kivül Jávor 
most az Opercttszinházban, a Nagy 
aratja sikereit, szintén Fedáknak 
hogy pesti szinész lett. A Magyar ________
pedig Lázár Tihamér, az Uj Színházban Sarlatj 
Imre és Lontay István várják szerepeiket, 
lyekkel .bebizonyíthatják, hogy Fedáknak 
bán jó szeme van.

Alig egy év alatt tehát
nyolc színészt hozott Pestre

FedáJ< Sári, nyolc színész előtt nyitotta meg az

A hét egyik igen érdekes színházi esemé- 
‘ nye nem Budapesten fog lezajlani. Sze
gedre szorult Móra Ferenc első daljátéka, 
'.melyet „Az arany szőrű bárány" címen Vin 
cze Zsigmond társaságában alkotott. Beszél
gettünk a szegedi szinház igazgatójával, Tar 
nay Ernővel, aki erről a rendkívül érdeke 
színházi eseményről a következőket mon 
flotta:

— A Színpadi Szerzők Egyesülete a rend 
kivül nehéz budapesti színházi viszonyoké 
való tekintettel, tervbe vette, hogy mindéi 
erkölcsi erejével azon lesz, hogy iróinktó 
nacy vidéki színházak is kapjanak eredete 
darabokat. Az akció eredményeképen mi 
mutathatjuk be elsőnek 15-én a nagy sze
gedi iró, Móra Ferenc első színpadi munká
ját. A darab mesejáték. Hangja olyan, mint 
a János vitézé. Amellett, hogy a magyar nép
iélek fantáziája elevenedik meg, alakjai erő
teljes hús és vér figurák Mátyás király ud
varában találkozik Tádé lengyel herceg a 
Burkus királylánnyal, akit feleségül akar 
venni. Mátyás királynak van egy számadó 
juhásza, aki a „magyar becsületesség" meg
testesítője. Ö őrzi az aranyszőrü bárányt, a 
becsület szimbólumát. Mátyás király fogad a 
Burkus királlyal, hogy a számadójuhásztól 
'emmiképen sem sikerül kicsalni az arany- 
szürü báránykát. Burkus király valóban 
minden fondorlatot elkövet, hogy megnyerje 
a forradást, azonban a derék számadójuhász 
éberségét nem tudja kijátszani. A Burkus 
királylánynak közben nagyon megtetszik a 
magyar élet. Megszereti a furulyaszót és szí
vesen hallgatja a számadójuhász dalolásál 
is. Magyar ruhába öltözik és szépségével 
valósággal elbűvöli a juhászt, aki néki már 
odaadja az aranyszőrü bárányt. .4 Burkus 
király tehát megnyerte a fogadást. A szegény 
juhász szégyenében világnak megy és beáll 
a fekete seregbe, ahol nagy vitézséggel har
col a rácok ellen. Kitüntetik, hadnaggyá lép
tetik elő és mint a mesében feleségül veszi 
Burkus királyleányt. A gyönyörű daljáték 
főszerepeit Harmath Hilda, Oláh Böske, Tá- 
ray Ferenc, Herczeg Vilmos, Tolnay Andor 
és társulatom legjelesebb színészei játsszák.

színház leienw
35 nap alatt
50. előadás

Pénteken, november 15-én 
este 8 órakor

Pál, aki 
börtönben 

köt: inheti 
Színházban
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TJárosi Színházban a Katica cimü operet
’ tel próbálják. Próba közben Zilahg 

Irén, akié az operett táncos szubrett szere
pe, meggondolta magát. Irt az igazgatójá
nak, hogy pihenni szeretne, különben is a 
szerepe sem tetszik neki. Sebestyén is levél
lel válaszolt, ezt azonban a Városi Szinház 
kis üdvöskéje nefn teszi az ablakába. Sebes
tyén azt írja, hogy utánanézett Zilaliy szer
ződésének és abban azt látja, hogy Irénkét 
nem dramaturgnak, hanem színésznőnek

Hkrobat, Oh!

szerződtette. Amennyiben pedig pihenni 
akar, akkor pihenésről előzékenyen úgy 
akar gondoskodni, hogy egész évben nem 
juttat neki szerepet. Irénke kissé megijedt 
,,a szokatlan" színigazgatói levéltől és más
nap rendesen, „kipihenten" és frissen jelent 
meg a próbán. Íme, lehet a szerepvisszaadó 
pi unadonnácskákkal is beszélni Csak hang 
■'cl hozzá.

Mai yfe
/yj'!7 a nürnbergiek Pesten aratják sikerei- 
■ két, addig Nűrnbergből ismét magyar 
fia dal kire érkezik. Tegnap este volt bemu- 
iló előadása a nürnbergi Stadttheaterben a 

. Regi nyár” cimü operettnek, amelyet Bé
ke f fi István es Lajtay Lajos Írtak. Az ope
rettet Ilans Carlyt ültette át német nyelvre 
és első németországi bemutatóját Nürnberg- 
ben tartották, ahol az összes nagyobb német 
színpadi ügynökségek képviselői megjelen
tek. Lajtay Lajos, az egyik szerző, aki a 
nürnbergi premierre leutazott, ma telefonon 
közölte szerkesztőségünkkel azt a hirt, hogy 
a „Régi nyár" Nürnbergben óriási sikert 
aratott és tüntető szimpátiával fogadták a 
magyar operett bemutatóját. A második fel
vonás végén több, mint negyvenszer húzták 
fel a függönyt. A nürnbergi kritika is elra
gadtatással ir a darabról.

vígszínház

í<

Hétfőn, szerdán, pénteken és 
vasárnap este:

uzsika
Kedden, csütörtökön és szombaton:

így, kettő, három
- Marsall

Vasárnap délután:

A vilnai színházzal ugylátszik baj van. Nem
, tud idejében Pestre jönni és igy a Magyar 

Szinház a legnagyobb bizonytalanságban van a 
világhírű zsargonszinház vendégjátéka miatt. A 
vilnaiak távolmaradását komplikálja az a tény, 
hogy a Bukarestben vendégszereplő társulat 
nem rendelkezik a Bukarestbe való visszaütő- 
zási engedéllyel. A román minisztérium akadé
koskodik és a vilnaiak addig nem akarnak 
Pestre jönni, mig ez az engedély kezükben nin
csen. .4 Magyar Szinház igazgatóságának kije
lentése szerint azonban a vilnaiak kedden már 
egész bizonyosan megjönnek, — mert megkap
ják az engedélyt.
fflorbert Salternek, a legnagyobb amerikai szín- 
1 * padi ügynökség tulajdonosának leánya, — 
aki Pesten rokonainál van látogatóban, —4 
megnézte a Király Színházban a „Tommy és 
Társa" cimü operettet. Azonnal irt édesapjá
nak, hogy kösse le Amerika számára ezt az 
operettet. Norbert Salter ma már táviratban 
ajánlatot kért Szilágyi Lászlótól, az operett 
egyik szerzőjétől a darab megvásárlására

Orfeum

Egy ember, abi felmászott a Turulra * mh sziopai
Pénteken 150 ete

A Magyar Szinház igazgatósága a vilnai 
társulat vezetőjétől ma este az alábbi szö
vegű táviratot kapta:

Magyar Szinház !|
Budapest 

urgent Bucuresti VI., 1384 
XI. 9. 1310. Díszleteink, ru
határunk téves vasutirányi- | 
tussal bulgár határon stop, 
kettő-három napi késedelem 
re kényszerülünk. Alex Síéin 

A távirat vétele után a Magyar Szinhái 
igazgatósága megbízottját azonnal Bukarestbe 
küldte, hogy a társulatot haladéktalanul Bu
dapestre kisérje addig is. mig a tévesen iró- 
nyitoll díszlet és nihalára megérkezik. A 
vasárnap és hétfői vendégeíőadásokni vál
tóit jegyeket a pénztár a hétfői nap folya
mán a vilnaiak bármely előadására becse
réli, vagy kívánatra visszaváltja.
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Latabár Árpád diadalmas lakbérpere a bíróság előtt 
ötven pengőt akart fizetni a felperesnek, csak hogy ne 

kell]en korán reggel felkelnie
Hajnali 0 ára volt. A központi járásbiróiág 

folyQSÓján magastermetü ur ismerős alakja je
lent meg. Az alak egyre jobban közeledett Sku 
teczky járásbiró szobája felé, majd elhatározott 
mozdulattal benyitott az ajtón. Éppen ükkor 
hívta fel a bíróság a Zimmerl—Latabár-ügyet és 
jegyzőkönyvileg megállapította, hogy az alpe
res, JLafaóár Árpád, a Király-Színház népszerű 
tagja, saját személyében is megjelent. A per 
bérkövetelés megítélésére irányult, a felperes 
Zimmerl Ottó bankigazgató neje, született Ma- 
thiás Piroska volt. A keieset szerint Latabár 
két szobát bírt albérletben felperesnél, ennek a 
bérével maradt adós.

A bíróság mindjárt meg is kezdte alperes 
eskö alatti kihallgatását:

— Felperes annakidején szinésznő, kollega
nőm volt, — kezdte fejtegetéseit Latabár. — 
Tőle 200 pengő havibérért kétszobás bútorozott 
lakást béreltem. Minthogy' azonban a gazda
sági viszonyokkal nagyon is tisztában vagyok 
és sohasem voltam könnyelmű ember, ugy álla
podtam meg őnagyságával, hogy

■ nyári hónapokban a bérnek esak h felét 
fizetem,

mert amint azt a bíróság is jól fogja tudni 
nyáron a színésznek nincsen gázsija. így volt 
ez eddig minden évben és talán igy lett volna 
az idén is, azonban közben az történt, hogy. 
Mathias Piroska férjhezment jelenlegi urához 
és ezért lakását fel akarta hagyni. Nekem be
rendezéssel együtt fel is kínálta a lakást meg
vétel céljából, minthogy azonban az árban meg
egyezni nem tudtunk, őnagysága nekem a la
kást augusztus 1-re felmondotta. Én a felmon

KÉIIBI ZZI V Wl (. MIXDE.AKIT, AKI LÁTTA, 
túlzás é- hogy a

NAGY BÖRTÖN
a magyar szinmüirásnak és színjátszásnak

10 Év ÓTA II GWÍ.VOUH DIADALA!
Fővárosi Operettsxlnház

Vagyoni cenzust, erkölcsi és mü- 
vészihitelt követelnek a színészek

a szinházvállalkozók számára
Elkeseredett hangú, bizalmas választmányi ülésen tárgyalták 
bajaikat a színészek — Beadvány készül a fővároshoz, amely uj 

szinháznyitási szabályrendeletet követel
Néhány nappal ezelőtt a Budapesti Színé

szek Szövetsége egy rendkívül bizalmasnak 
deklarált választmányi ülést hivott össze, 
amelyen az összes budapesti színházak ki
küldöttei résztvettek. Ezen a választmányi 
ülésen azután olyan dolgok kerültek nap
fényre, amelyek eddig is a legnagyobb mér
tékben nyugtalanították Budapest színházi 
életét

Egyik szinház prominens színésze nagyon 
érdekes javaslattal lépett elő. Kérte, hogy a 
Színész Szövetség forduljon memorandum
mal a főváros tanácsához, amelyben egy

szabályrendelet kiadását szorgalmazzák.
A szabályrendelet szerint annak, aki Buda 
pesten színigazgató akar lenni, legalább a 
szerződtetett tagjainak

másfél havi gázsiját kelljen deponálnia 
az egyik fővárosi bankba, ezenkívül pedig 
erkölcsi és művészi hitelét igazoltatnia kel
lene a Színész Szövetséggel. Olyan vállalkozó, 
akit a Színész Szövetség nem ajánl a szin 
igazgatói székbe, az ne kaphasson Pesten 
szinháznyitási engedélyt!

A javaslat lényegében nem is uj, hiszen a

JIURMAi:
rendezte. — Janet

GAI A OK
a iŐRzerepben. — Ernő

R A P E É
hangszerelte —Címe

A Ai É « >
Ö li l> (M<

FOX hangos c s o d a fi I m 

dást tudomásul vettem, a lakásból ki Is költő: 
lem. nzonban természetszerűleg a julius! hó
napra nem voltam hajlandó a fél bérnél többel 
fizetni Az a felfogásom, hogy ennél több nem 
is illeti meg a felperest, ennek ellenére békés 
egvcsségi ajánlatot tettem neki, még pedig 
közvetlenül a mai tárgyalás előtt

Felajánlottam ugyanis 50 pengőt 
teljes kiegyenlítésül, nem azért, mintha ez 
járna neki, lianem azért, mert a bíróság reggel 
9 órára tűzte ki a tárgyalást és én

szívesen fizettem volna ezt az összeget, 
csakhogy ne kelljen olyan korán felkelnem.

Ezt sem könnyelműségből teltem, mert attól 
való félelmemben, hogy a tárgyalást átalszom, 

le sem mertem feküdni, az éjjel pedig úgyis 
elköltöttem ezt ar. összegei.

Most azonban már itt vagyok és nem vagyok 
hajlandó semmit sem fizetni, meri a felperes
nek semmi sem jár.

így szólt Latabár, azután elegánsan meghaj
totta magát és visszaült az alperesek részére 
fentarlotl helyre.

Most már dr. Kovács Jenő, Latabár ügyvédié 
vette ál a szót és kérte a bíróságot, hogy a val
lomásra vegye ki a művésztől az esküt. Sku- 
tcczky járásbiró igy is határozott, Latabár az 
esküt letette, azután pedig a bíróság kihirdette 
Ítéletét, amely szerint a felperesi keresetével el
utasítja és a perköltségek megfizetésére köte
lezi.

Kisvártatva újból megjelent és eltűnt a folyo 
són Latabár terebélyes alakja, a bíróság pedig 
más ügy tárgyalását vette elő.

vidéki színészetnél érvényesítik ezeket a kő
beteléseket. Vidéken színigazgató például 
nem kap koncessziót addig, ameddig azt az 
Országos Sziziész-Egyesűlet, a vidéki színé
szek testületé nem véleményen. Viszont a 
szinigazgatőlól megvonják az engedélyt, ha 
ezt a Színész-Egyesület követeli. Tehát 
most az a helyzet, hogy mig

Budapesten bárki vállalkozhat színházi 
üzem vezetésére, addig vidéken sokkal 
magasabb cenzust kívánnak attól, 

színigazgató akar lenni.
Erre a javaslatra az adott apropót, 

egyik budapesti színházunkból, — 
ahogy a Hétfői Napló megírta, — néhány 
héttel ezelőtt kivált az egyik társigazgató, 
mert húszezer pengő befektetett tőkéjénél 
többet nem akart a színházra reszkírozni. 
Ha a színház má^ik igazgatójában nem lett 
volna annyi becsület és zsebében nem lett 
volna annyi pénz, akkor ez a szinház már a 
szezon első hónapjában csődbe került volna! 
Vele együtt pedig egy csomó szinészegzisz- 
lencia vesztette volna el létalapját.

A javaslat óriási visszhangot keltett a vá
lasztmányi ülésen

Elkeseredett viták indultak meg, 
mert a színészek egy részének az volt a vé
leménye, hogy örülni kell minden vállalko
zónak, aki a mai sulyos viszonyok között a 
szinházüzemre pénzt ad. A másik pártnak 
viszont az volt a véleménye, hogy az ilyen 
dilettáns és sokszor lelkiismeretlen próbál
kozások éppen a komoly nagytőkének vál
lalkozási kedvét veszik el. A választmányi 
tagok a vitát odáig vitték, hogy a színészek 
cgy része kijelentette, hogy a javaslathoz 
ragaszkodik és ennek elvetése esetén kiválik 
a Szinészszövetségből.
Itfintha évtizedekkel ezelőtt élnénk, amikor a 

* Thaliához hasonló, nemescélu irodalmi 
egyesületek sarjadtak ki a pesti aszfaltból. A 
Szabad Comedia, amely ma este tartotta meg
nyitó előadását, céljaiban és eszközeiben ha
sonló a régi Thaliájéhoz. Célja az igazi iroda
lom és művészet, eszköze pedig a pénznélküli
ség. Zsúfolásig telt ház előtt, nagy sikerrel adta 
elő Hadházy Kamilla és Radó Ferenc Hanyag 
Sándornak a „Bábszínház" cimü kis egyfelva- 
náses játékát. Utána Turnay Aliz tdnccsaport
jának volt számottevő sikere. Rengeteget tap
soltak még a Bartók— Kodály népballada-ciklus 
előadó művészeinek
T7 a árnap este zajlott le a Belvárosi Szinház
* bán Lakatos László „Tizennyolaéuesek" 

cimü vígjátéknak huszonötödik előadást Radó 
Máriát, Székely Lujzát, Somlay Artúrt, Ráday Imtíl, Máin dirit h ffitdil.

íme:

kommentárnál ékesebben beszélő adatai

Premier után . . .
JÓNÁS JUCI JÁNOS Tristan Bemard há- 

rom felvonásos komédiája a Belvárosi Szín
házban szombaton és vasárnap telt házakat 
vonzott és a közönség különös figyelemmel 
kísérte az öregedő vigjátékiró bölcs szelle
mességét. A darab nem is több ennél! Tris
tan Bemard nem hiába öregedő férj, a da
rabban is ugylátszik fia;abeszélt. Azonban 
nemcsak öreg férjek ülnek a nézőtéren! 
Somlay Artúrról ezúttal nem tudunk sok jót 
mondani. Radó Máriáról annál löbbetl Ke
leti László, Ráday Imre Z. Molnár . a szép 
Székely Lujza minden dicséretei megérde
melnek.

MUZSIKA a Vígszínházban. A másik fran
cia, Henry Bernstein, ugylátszik sokat jár a 
inozjba. Legalább js erre vall uj darabja, a 
Muzsika. Van benne minden, öngyilkosság. 
Szajna-part, méreg, ami a régi Bernstein da
rabokat nagy népszerűségre segitelte, vi
szont a cselekményeknek moziszeriiségél 
erősen gátolja az Írónak törekvése, hogy a 
feliratokat, — pardon — a szöveget a cse
lekmény rovására terjengőssé tette, Valami 
álromantika húzódik ál a jeleneteket kitöltő 
hegedűszólók és gépzene hangjain kérésziül. 
Látunk folyton siró férfiakat és látunk 
egyetlen nőt, — aki valóban „férfi" és meg
tudja oldani a sajá* maga állal kötött gor- 
diusi csomót: öngyilkos lesz. Bernstein ..Mu

FA
Ez a két szó azt jelenti, hogy Budapest legnépszerűbb filmszínháza 

AZ H A 
csütörtöktől kezdve hangos filmet mutat be

CECIL R. RE Hlt.I.K 
a Tízparancsolat, Királyok királya zseniális rendezőjének első hangos 

alkotása:

Llna Basquette, Marle Prevost és Norh Beery látszanak ebben 
a lélekemelő, magasztos, lírai és a szadlzmuslg kegyetlen, h amellett párat

lanul művészi filmben.

Premier cs ii tör tökön!
Ragyogó hangos kfisérőfilmek

8 hét 
180 táblás ház 
150.000 néző

zsikája". amely a lélek ugynevezetl mélyebb 
területére kalandozik el, — legalább Pesten
- hamisan szól A premierrel kapcsolatban 

ennek ellenére hangos sikerről lehet beszél
ni. A közönség nem tudja, hol tapsoljon, 
hiszen a felvonásvégekkel a darab különle
ges beosztása miatt nem lehetnek tisztában. 
Ezért az igazgatóság elhatározta, hogy arra 
kéri h közönségei, hogy csak az előadás vé
rién hiyja tapsokkal a színészeket a függöny 
elé' De lehet errt a közönséget kényszerí
teni?

IGERET FÖLDJE, dr. Bródy Miklós operája 
végre színpadhoz jutott. Sok ideig melengette 
és ajánlgatla színigazgatóknak ezt a darabot ez 
a zseniális muzsikus, akinek valóban kiiünő 
operáját ugylátszik csak a Városi Színház 
merte előadni. Az előadás, amelyet a fiatal Ke
léig Márton rendezeti, szinte mintaszerű volt.

ÁZ ÉLŐ HOLTTEST libnvállozala, amely e 
héten került színre a Rádius filmszínházban, 
Pudowkin egyik legzseniálisabb mestermun- 
kája. Ptidoivkint a „Dzsingis khán" nagyhírű 

rendezőjét ezúttal mint színészt ismerheti meg 
Budapest közönsége. Tolsztoj remekművének 
minden klasszikus szépségét kihozta ebben a 
remek alkotásban Pudowkin, aki szemének reb- 
benésével, szájúnak egy-egy fintorával többet 
mondott, mint az. eddig látott filmszínészek 
egész serege. Meg kell emlékezni az Ülő holttest 
filmváltozatáról, mint a hét legsikerültebb és 
legjobb filmjéről, (s.)

1 1
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
A Ferencváros mesteri 

játék után legyőzte Újpestet
A fővárosban lejátszott többi három mérkőzés dön
tetlenül végződött — A kaposvári Bástya—Somogy - 
mérkőzés is döntetlen — A Pécs-Baranya győ

zelme a Nemzeti fölött
Lezajlott tehát a nagy mérkőzés. Az új

pesti derby — mint az előrelátható volt — 
hihetetlenül nagy tömeget vonzott ki az új
pesti stadionba. Az újpestieknek a cseh baj
nok ellen kivívott multheti győzelme után a 
Ferencvárosink is csak titokban melengettek 
győzelmi reményeket. A meccs úgy is in
dult, hogy Újpest tényleg a bajnoki tabella 
élén indul a prágai döntő ütközetbe. Am 
amint n stopper mutatója veszedelmes gyor
sasággal haladt körpályáján, úgy halványul
tak el az újpesti drukkerhad reményei. A 
ferencvárosi első félidő előrevetette a kö- 
xépeurópai kupaflnnlista balsikerét. A gól 
nélkül végződött első félidő ulán Újpest 
rúgta ugyan az első gólt. Úgy látszott, hogy 
ezzel meg is nyerte a mérkőzést, ám jött az 
utolsó huszonöt perc, amelynek lartama 
alatt a Ferencváros nemcsak hogy kiegyen
lített, de az utolsó percekben szerzett góljá
ra] meg is nyerte a fontos mérkőzést.

Grandiózus meccs volt. Egyike azoknak a 
bajnoki játékoknak, amilyenek igazán rit
kán adódnak.

A Ferencváros e győzelmével letaszí
totta Újpestet az első helyről.

A krónikásnak azonban a fentieken kivül

Idegekre menő hatalmas küzdelem után 
a ferencvárosi finis felőrölte Újpest erejét 

Ferencváros—Újpest 2:1 (0:0)
Át érdeklődés minden képzeletet felülmúl. 

A körutakon még hemzseg a vasárnap délelőtti 
sétáló közönség, szó sincsen még ebédről. De a 
körúti villamasak lépcsőin fürtökben lógnak az 
emberek. Rendőr szedi le őket minden megálló 
•tán. A Berlini-tér forgalma pedig egyenesen 
megtízszereződött. Külön villamosok és autó- 
busz-különjáratok rohannak az újpesti stadion 
felé. Taxit már nem lehet kapni. Az állomások 
üresek. A Váci-ulon véges-végig autóoszlopok 
vágtatnak Újpest felé.

Találkozásunk a Bé-tribiinnei 
a Berlini-téren

A Nyugati pályaudvarról most kikanyarodik 
egy teherkocsi. Zöld-fehér zászlót lenget rajta 
a szél. A kocsin több, mint harminc ember szo
rong. Mennek a meccsre a ferencvárosi drukke
rek és a teherkocsit közösen bérelték. A Berlini
tér egyik sarkában háromszoros éljen zug fel.

Gyülekezik a B-trlbOn középső szakasza.
Sportsapkás, jókedvű fiatalember rendezgeti 
őket. Ez valami háznagyfék lehet. Mert már ez 
is akad a B-tribiinön. Tőlük néhány lépéssel 
halra a tribün jobbszárnya szervezkedett egy 
hunért ferencvárosi sportember vezérletével. Es

HUNGÁniA-UTI PÁLYA.
Vasárnap, november hó 17-én, rt n. fél .1 órakor:

Hungária-Budai 33-as
Előtte, fél 1 órakor:

Nemzeti — Somogy
Mérkőzések a I. liga bajnokijáért

közben percenkint indítják a külön villamoso
kat és autóbuszokat. Vad idegen emberek vi
tatkoznak egymással a villamoson a mérkőzés 
esélyeiről. A kalauz is a vitatkozók közé áll. A 
jegyárusítás ezalatt szünetel. A vita egyre heve
sebbé válik. És...

a fertfltlenltrt intézet táján elcsattan egy 
pofon.

A bajvívók: egv irodista és egy hungárista. 
Nagyobb emóciót nem váll ki az. esemény. Sőt, 
a pályára mint jóbarátok vonulnak be az ellen
felek.

Ez a futball ..
ötszáznál több autó a Stadion 

előtt
A turnikék már az ötsoros számjegyeknél 

tartanak, amikor keresztülvergődünk a szám
lálógép korlátján.

A pálya előtt több mint ötszáz autó áll.
Huszonötezer főnyi közönség ad gyönyörű ke
retet a pályának, amikor kijönnek a mérkőző 
felek. Elsőnek a vendégcsapat tagjai bújnak ki 
az alagútból. A zöld-fehér zászló körül csopor
tosult hívek lelkes éljenzése kíséretében, de va
lóságos tapsorkán fogadja az újpesti legény
séget. A Ferencvárosban Siflis védi a kaput. 
Egyébként nincs vált »zás a csapatokban. Új
pesti rohamokkal indul a meccs. Nagy lökő
erejű, lendületes támadások. A Ferencváros a 
3. percben jut szóhoz, még pedig Tánczos ré
vén, ám Fogl 111- » helyén van. Takács gyö
nyörű fejérét Acht hidegvérrel fogja, Spitz ccn- 
terez, de a döntő pillanatban megcsúszik és a 
gólhelyzet veszendőbe megy. A sorozatos fe- 
reacvÁKOSi támadások meghozzak M cl»ö. 

nem sok mondanivalója akad. A vasárnapi 
mérkőzéseket a gólképtclenség jellemezte.

A Pécs-Baranya tisztes győzelmet ara
tott a Nemzeti fölött.

Bajnoki győzelem a fenti két mérkőzésen 
kivül nem akadt vasárnap. Sivár, unalmas 
játék után

döntetlenül végződtek a Bocskay—III. 
kér. FC, az Attila—Budai Harihárom, 
a Bástya—Somogy és a Hungária— 

Kispest mérkőzések.
A két előbbi meccsen egyáltalán nem esett 
gól. Nehéz feladat volna most csatárokat vá
logatni!

A bajnoki tabella
a vasárnapi meccsek után igy alakul:

1.
2.

Ferencváros 
Újpest . . *. ,

* 13
• 13

pont
(22—9)

3. B. Harihárom * , 9 (14—4)
4. Hungária . * ' 9 (19—13)
5. III. kér. FC . . 9 (13—16)
6. Bástya . . , i 3 (17—18)
7. Bocskay . * . , 7 (11—16)
8. Somogy , . . i 6 f. (7—18)
9. Kispest . . ( 

Attila ....
i 6 n (3-8)

10. . 5 (8-15)
11. P. Baranya . ■ 9 5 (7-15)
12. Nemzeti . . * 4 (5—15)

nert, do Tánczos sarokrúgása Takácsot off- 
szájdon éri. A 14. percben Takács Tánczosnak 
passzol, utóbbi lead, de Szedlacsek labdája a 
kapu fölött zug el. Nagy helyzet, kár volt értei 
A tisztán álló Takács egy lépésről az újpesti 
kapus kezébe továbbítja a labdát. Acht ki is 
ejti, de Kővágó ment. A következő pillanatban 
már a túlsó oldalon Mészáros lövését kénytelen 
védeni Siflis. Tánczos lefut, beadását Acht rá- 
vetéssel védi.

A Ferencváros fflléftyv már-már nyomasz
tóvá válik.

Wilheim beleugrik Takácsba és a ferencvárosi 
csatár félájultan esik össze. Percekig szünetel a 
játék, de a reváns sem késik soká: Lyka viszo
nozza Wilheim durvaságát.

Félidő 0:0.
Újpesti támadások nyitják meg a második 

félidőt is, de a kezdeményezés csakhamar új
ból kicsúszik a kezükből. Siflis a kitűnő Spitz 
lábáról szedi le a labdát. A 21. percben

Mészáros kiszökteti P. Szabót, aki lefut éa 
bár hátulról erősen nyomják, mégis meg

szerzi a vezető gólt (0 :1).
Az iram mind hevesebb lesz és mindkét kapu 

egyformán forog veszélyben. A 31. percben
ferencvárosi támadó-akció alakul ki és 
Turay—Tánczos—Takács közös akciójából 
utóbbi révén megszületik a Ferencváros ki

egyenlítő gólja.
A Ferencváros most már győzelemre megyl A. 
36. percben Fogl szabálytalanul szereli Turayt, 
és a két játékos összeszólalkozik.

A biró mind a kettőt kiállítja.
Újpest most már csak egy pont megmentésére 
törekszik. Nem sikerül. Egészen váratlanul kö
vetkezik be a vereség. Az utolsóelőtti percben

Takács kiszöktél! Tánczost, aki centerei. 
Acht veti magát a labdára, de hibásan: ■ 
labda Szedlacsekhez kerül, aki azt berúgja.
Az újpesti csapat teljesen letörve áll fel az 

újrakezdéshez. A meccs elveszett.
*

A publikum nem várja be a hátralevő percet 
és elindul kifelé. Odaát az állóhelyen a nagy

3. lépés
z- I----------------

«• i
az emberiség történetében: 

1. elektromosság
2. rádió
3. Tímgsram-Báriumcss

A Tiingsram-Báriumcső jó híre Ausztrá
liától—Dólamer káig terjed; aTtingsram- 
Báriumcsövek Magyarországból kerül
nek a világforgalomba s mindenütt a 
mjgyar ipw kiválAsAgAl túBtOUk

zöld-fehér zászló megindul. Nyomában a dia
dalittas közönség.

A nagy stopper állványára mérgesen felmá
szik egy ember és leveszi a mutatót.

Ami biztos az biztos.
♦

A mérkőzés impozáns külsőségek között zaj
lott le. Soha szebb propagandát nem kívánunk 
a magyar fulballnak, mint amilyen ez a meccs 
volt. Mind a két csapat tudása legjavát nyúj
totta, de szögezzük le tárgyilagosan:

a Ferencváros megérdemelten jutott a két 
bajnoki pont birtokába.

Tánczos, Takács, Turay... A három T-kezdö- 
betüs játékos volt a hőse a mérkőzésnek. Siflis 
jó védőjátéka, a Hungler—Papp hátvédkettös 
megbízhatósága, Obitz fölényes rutinja élménye 
volt a mérkőzésnek.

Újpest csapatában az Acht—Kővágó—Fogl 
védelmi triász és Borsányi védőjátékát csodál
tuk meg.

Álomba ringató meccs 
a Hungária-uton

Hungária —Kispest 1:1 (1:0)
Már a bevezetőnkben le kell szögeznünk, 

hogy a kék-fehér együttes gólokkal mutatott 
többet s reálisan három-négy góllal kellett 
volna győznie. S hogy a két pont közül csak az 
egyiket sikerült megszereznie a Hungáriának, 
ezt csatársora összeállításának tulajdonítsa! 
Titkosról már hetekkel ezelőtt egyöntetűen 
megállapította a sportsajtó, hogy nem szabad a 
jobbszélső posztján játszania. Hauer és Sebes 
két’igen tehetséges ifjúsági, akikből egy-két év 
múlva lesz „kész" játékos. A bajnokegyüttes 
támadósorába még egyikük sem csiszolódott ki 
kellőleg. A Hungária első csapatában kiforrott 
rutiniék kellenekl Bihámyt csak szombaton 
vette meg a Hungária a Nemzetitől, s ez a kü
lönben nagy kvalitású csatár meg sem mele
gedhetett uj otthonában s máris ráépítették a 
mérkőzés sikerét. (Turayt és Tánczost hónapo
kig nevelte a Ferencváros az összeszokottság 
szempontjából, pedig kész játékosok voltak.) ; 
Híres volt az egyedüli „öreg" csatár, ő pedig 
egyéni művészetének csillogtatásával gyönyör
ködtette önmagát.

Ez az öt csatár valóságos sllluskonglomerá- 
tum volt. Valamennyi más csillogása, érté

kes mozaik, de nem egységes lánc!
Nem volna szabad a Hungáriának ilyen próba
műtéteket végrehajtani, annál is inkább, mert 
rezervoárjában vannak odavaló „kész" embe
rek. Nehadoma vasámapról-vasámapra szenzá
ciósan szerepel a tartalékcsapatban. Tegnap is 
a Kispest B) ellen 9 gólt lőtt. Skvarek — ha 
nincs is valami nagy formában — még mindig 
jobb, mint a tanulásra szoruló fiatalok.

A Remmer—Kompóti—Rebró-haifsor volt a 
csapat kimagasló legjobb része.

Becsületesen dolgozott ez a három pompás fe
dezet s fáradhatatlanul tömte a meccs végéig 
labdával a csatársort. De hiába! A közvetlen 
védelem — még a máskor oly megbiziható 
Mándi is — kapkodó munkát végzett.

Kispest igen gyenge futballt játszott. A múlt 
héten „leégett* Dénes ezúttal ragyogó védéseket 
produkált. Dudás szuverén ur volt a pályán s 
Rozgonyi is igen hasznos munkát végzett. A csa
pat többi része átlagon aluli teljesítményt 
nyújtott.

A meccs szürke, színtelen, nivótlan volt. Egy
másután teltek el a negyedórák s vérbeli akció 
alig akadt. A negyedik percben Senkey II. lö
vését Újvári komerra viszi ki. Majd a követ
kező percben Híres lövését Dénes védi kor- 
nerra. Ismét a kis Senkey fut le egyedül a 43. 
percben, s a tisztán álló Kisshez játssza át a 
labdát, alti közelről, kapásban kapu fölé lő.

A 22. percben lövi a Hungária a vezető 
gólt: Titkos 25 méterről szépen Irányított 
szabadrúgásét Blhániy két lépésről ellen

kező sarokba fejeli (1:0).
A Hungária egymásután hagyja ki a biztos gól
helyzetek egész sorát. A 40. percben Titkos le
futása komért eredményez. Szünet után élénk 
Hungária-támadások, két komerrel. Dénes ka
puja nagy veszélyben forog, de kétszer is em
berbe lövik a labdát, harmadszor pedig Dénes 
egy lépésről komorra ment. Híres éles lövése a 
feüső lécről pattant vissza. A Hungária fölénye 
állandósul, bár gyengén s tervszerűtlen ül ját
szik a csapat. A 39. percben Iváncsics biró Pa- 
czolayt a halúrbiró megsértése miatt kiállítja.

A 40. percben Dudás hosszú szabadrúgást 
küld a kapura, Uvárl kiejti a labdát, melyre 
egyszerre többen ráfutnnk, a a háló felé re-

pülő labdát Kocsis még jobban a kapuba 
segíti (1:1).

A Hungária mindent elkövet az eredmény ja- 
vitására, de a masszív kispesti védelem min
den támadást csirájában elfojt.

A derbymeccs előjátéká
ról jobb nem beszélni...
Bocskay—III. kér. F. C. 0:0
Almos, unalmas hangulatban folyt le ez a 

meccs is s egyáltalában nem volt méltó a nagy 
derbi előjátékához. Olyan mérsékelt sportot, 
olyan kevés élvezetet nyújtott a sivár mérkőzés’ 
hogy bizony még jócskán volt idő, amikor elő’ 
kerültek mindenütt az órák s sóvárogva, türel
metlen vágyakozással lesték a meccs végét.

És ennek a nivótlan mérkőzésnek ar 
ódiuma teljes egészében a két csapat csa 

társorára hárul.
Mert szinte nemes versenyre kelt a két gyönge 
támadősor, hogy melyikük tud több és jobb 
helyzetet kihasználatlanul hagyni s igy a mér
kőzés tulajdonképpeni küzdelmét a két nagy
szerű halfsor és kitűnő védelem vívta meg. En
nek megfelelőleg azután döntetlenül végződött 
a mérkőzés.

Az első támadásokat a III. kerület indította, 
amelyet csak Markos lefutása szakit meg. Az 
első percek fellobbanása után azonban ellany- 
hűlt a játék s némi élénkséget csak Szemes 20. 
percben történt sérülése hozott. A 38. percben 
óriási gólhelyzete volt a Bocskaynak: Fehér 
kiejti Markos hosszú lövését s a berohanó Sze
mes egy méterről magasan fölé lőtte a labdát.

A második félidő sem hozott sem szebb, sem 
eredményesebb játékot. Úgy a gólhelyzetek, 
mint a konnerek egész sorozatát hagyta kiakná
zatlanul mindkét csapat s csak a 41. percben 
csillant fel a Bocskaynak a győzelem reménye, 
de Marosi éles labdáját Fehér bravúrosan kor- 
nerra védte.

Gyengébb profimeccset 
még nem láttunk...

Budai Harihárom—Attila 0:0
Az első húsz percben az Attila volt inkább 

frontban két szélsője révén. A 16. percben kor- 
nert érnek el a miskolciak, majd a 28 p.-bcn a 
budaiak viszonozzák. Változatos, gyenge me
zőnyjáték. A két csapat szinte alszik a pályán. 
Szerencsére alig van 50—60 ember a nagytribü- 
nön, s az állóhelyen is alig százötven. A 29. 
percben Oláh a félpályán felvágja Szedert, ami
ért bírói figyelmeztetésben részesül. A szürke, 
csapkodó játék teljesen nivómentes. A budaiak 
egy komért érnek el, de más eseményt nem tud 
az újságíró feljegyezni.

Szünet után az 1. és 7. percekben a budaiak 
két komerrel veszélyeztetnek. A meccs további 
sorozatos ásítást vált ki a szemlélőből. Az Attila 
némi szint visz a játékba egy korner és Ember 
szép szabadrúgásával. Mindkét részről beteg lö
vések. A 41. percben ismét Attila-komer. Lan
tos az utolsó pillanatban véd egy szabadrúgást, 
majd Jánossy szép lövése idéz elő bonyodalmat 
s Szemző is szerencsével véd egy szabadrúgást, 
s vége a profiéra leggyatrább, legnivótlanabb 
első ligabeli meccsnek.

Idegenben is tud már 
pontot szerezni a Bástya 

Somogy—Bástya 1:1 (1:1)
Kaposvár, novembur 10.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Mintegy 2000 főnyi közönség jelenlétében 
ütközött meg a két csapat s végig élvezetes, 
hevesiramu Küzdelmük gyakran ragadta tapsra 
a közönséget. Mindkét csapat különböző fegy
verekkel küzdött: a Bástya inkább technikai 
felkészültségével igyekezett maga alá gyűrni 
ellenfelét, amit a Somogy lelkesedéssel igye' 
kezett ellensúlyozni. Úgy, hogy

végeredményben az eredmény az erőviszo
nyoknak megfelelően alakult ki.

Somogy-lámadással indul a mérkőzés és már 
a 2. percben majdnem gólt érnek cl a kapos
váriak; de Somogyi lövése a kapufáról pattan 
vissza. A Somogy nem csügged. A 10. percben 
a labda Somogyi átadásából Presovszkyhoz 
kerül, aki szökteti Jakubet.

Jakube a védelem között kiugrik éa éles 
lapos gólt lő. (1:0)

Nem sokáig örülhetnek azonban a vezetés
nek. A 15. percben Solti lefut, beadósa Possák- 
hoz, majd tőle Körösihez kerül.

Az összekötő nem sokat habozik s atép 
védhctetlcn lövéssel megszerzi a kiegyen

lítést. (1:1).
Szünet illán ismét a Somogy a támadás kez

deményezője, majd a Bástya veszi át a táma
dást. D* eredményt egyik fél sem tud etónn.
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A veterán pécsi csatársor másodvirágzása 
Pécs-Baranya-Nemzeti 3:0 (3:0)

<t Bltta Napló tudóillójának l.l'lonjiltn. 
léte.) Szenzációs sikerrel bizonyította be a pécsi 
együttes, hogy csapata méltó az első ligában 
való szereplésre. Viczenik biró bíráskodása 
mellett mintegy három és félezer főnyi közön
ség előtt nagyszerű játékot produkálva fektette 
két vállra a Pécs-Baranya a Nemzetiek együtte
sét. Különösen az első félidőben mutatott a 
honi csapat fölényes játékot, amikor is három 
s*ép góllal bebiztosította győzelmét. A 14. perc
ben Kovács labdája Tritzen keresztül

Kautzkyhoz kerül, aki volt együttesének a 
hálójába lövi a vezető gólt. (1:0).

Szebbnél-szebb pécsi támadások után a 36. 
percben a jó helyzetben lévő

ölvedl kapja a labdát, aki habozás nélkül 
ISvl a második gölt (2:0).

Kimondhatatlan a pécsi közönség lelkesedése.

Nagy küzdelem után, három ponttal nyerte a 
MAC a mezei bajnokságot

Szerb és a MAC; illetve Verbőczi és az MTK a kerületi 
mezei bajnokok

Teljesen a papírforma szerint folyt le az év 
utolsó atlétikai bajnoksága, a Budapest kerületi 
mezei futóbajnokság. Szép, napsütéses idő, de 
annál nehezebb, sárosabb pálya várta a futókat, 
amihez a nem erős, de állandóan kellemetlen
kedő szél is járult s igy bizony a verőfényes 
Őszi nap ellenére is elég sok akadállyal kellett 
megküzdeni annak a gyérszámu atlétának, aki 
futásra szánta el magát.

De még a nehéz, sáros talaj sem volt képes 
arra, hogy valami meglepetést csiholjon ki a 
résztvevőkből, annyira program szerint folyt le 
úgy az ifjúsági, mint a szenior-verseny. Még 
leginkább a szenior-csapatverseny áüt legkö
zelebb a favoritveréshez. Mert a táv kétharmad
részében még a Vasas fiatal csapata vezetett a 
tartalékkal teletűzdelt védő MAC csapattal 
szemben, de a végén a két öreg MAC rutinier- 
uek, Zalának és Hrenyovszkynak sikerűit javí
tania helyzetén s igy megmenteni a már elve
szettnek hitt győzelmet.

▲ szenior-bajnokságot Szerb fölényesen 
nyerte.

Az első lila kör után ugyan még nagyon a nyo
mában volt Gergely, akit mintegy 15 méterrel 
Szabó követett, de a második körben már 50 
méterrel járt a második helyre felnyomult 
Szabó előtt. Utóbbit ekkor 10 méterrel Gergely 
követte, aki után Lindtner, Belloni. Németh, 
majd Eper volt • sorrend. A harmadik körben 
Szerb még jobban növelte előnyét s

MM fölénnyel, majdnem 106 méterrel 
nyerte ■ bajnokságot

Annál nagyobb küzdelem volt a második he
lyért Szabó éa a nagyon szépen felnyomult Né
meth között. Németh finise azonban későinek 
bizonyult s igy S méterrel Szabó mögé szorult.

A> ifjusági bajnokságban Verbőezy, Illetve 
i az MTK csapat jutott bajnoksághoz.
1 Bajnok: VerSc’y’l.^’íó’rBBTEl 16:25.4 mp.| 

A csapat pedig oly jól játszik’, hogy a további 
eredmény nem maradhat el.

A 42. percben Wetaer és Trltz akciójából 
utóbbi a harmadik gólhoz juttatja csapatát.
Szünet után a játék képe változatosabb, mert 

a Nemzetiek is gyakrabban támadnak s minden 
Igyekezetük azon van, hogy legalább is szépít
senek az eredményen. A pécsi védelem azonban 
biztosan áll a lábán! S minthogy a vendégegyüt
tes Is nagyobb energiával veti magát a küzde
lembe, a csatársorok fajabb gólszerzési kísérletei 
meddőknek bizonyulnak. A mezőny legjobb 
embere Kautzkv volt, s rajta kivül Wetzer és a 
közvetlen védelem tűnt ki a pécsi csapatból, 
mig a Nemzetiek erősen megérezték Bihámy 
hiányát A Nemzeti a mezőnyben szép játékot 
produkált, de a kapu előtt túl puhának bizo
nyult.

2. Cserháti Márton (MTK) 10:34 mp. 3. Bariéin 
Ernő (Vasas) 16:48 mp. 4. Szalontai (MTK), 
5. Tűri (MTK), 6. Albert (Törekvés), 7. Simon 
(MTK), 8. Krizsán (Vasas), 9. Auslender (MTE),
10. Biró Vasas).

Csapatban. Bajnok: MTK (Cserháti 2, Szalon
tai 4, Tűri 5, Simon 7, Balogh 13) 31 pont. 2. 
MTE (Bárlein 3, Auslender 9. Kopcsándy 12, 
Böndör 16, Südi 19) 59 pont. 3. Törekvés (Al
bert 6, Steffen 11, Kreininger 14, Molnár 15, 
Horváth 20) 66 pont.

Szenior-bajnokság.
Budapest kerület 1929 évi mezei futóbajnoka: 

Szerb Elek (MAC) 31:32 mp. 2. Szabó Miklós 
(MAC) 31:57 mp. 3. Németh Béla (MTE) 31:57.6 
mp. 4. Lindtner (Vasas), 5, Gergely (Vasas), 6. 
Belloni (MAC), 7. Majorossy (ESC). 8. Eper 
(ESC), 9. Dianicska (Vasas), 10. Balogh (Vasas),
11. Farkas (MTE), 12. Zala (MAC), 13. Su- 
sánszky (Vasas), 14. Osuszth (MTE), 15. Ko- 
necsny (Vasas).

Csapatban. Bajnok: MAC (Szerb 1, Szabó 2, 
Belloni 6, Zala 12, Hrenyovszky 17) 38 pont. 2. 
Vasas (Lindtner 4, Gergely 5, Dianicska 9, 
Dalogh 12, Susanszky 13) 41 pont. 3. MTE (Né
meth 3, Farkas 11, Osusztti 14. Konecsny 15, 
Csőik ó 10) 59 pont.

A BTK nyerte 
a gróf Salm-vándordijat

Tegnap fejezték be a Sportarénában Magyar
ország ifjusági boxbajnokságainak küzdelmeit. 
A zsúfolásig megtelt aréna közönsége remek 
akciókban gyönyörködhetett. Az ifjusági gárda 
várakozáson felül szerepelt és oly biztató jövőt 
tárt a boxoló-sport kritikusai elé, amely min
denkit a legnagyobb megelégedéssel tölthet el

A gróf Salm-vándordijat a BTK nyerte
37 ponttal.

A részletes eredmények a következők:
Légsuly. Bajnok: Kővári II. Kőbányai AC, 2. 

Janó Kőbányai AC. Az első menetben Kővári 
nagy fölényben volt, szinte lelépi ellenfelét. 
Janó megunja a homokzsák szerepét és fel
adja a küzdelmet.

Bantamsuly. Bajnok: Gerasin B. Vasutas, 2. 
Csáky BTK, Gerasln ütései sorra találnak. Csáky 
csak védekezik. A második menetben Csáky jut 
fölénybe, majd a harmadikban öregeket meg
szégyenítő energiával és tudással Gerasln a 
maga javára biztosítja a bajnokságot

Pehelysúly. Bajnok: Lovas BTK, 2. Tóth KAC. 
Egyenlő erők küzdelme, a második roundban 
Lovas, a harmadikban Tóth van fölényben, de 
nem tudja a Lovas előnyét behozni.

Könnyüsuly. Bajnok: Scblesinger (Szabados) 
MTK. 2. Mészáros FÖTE. Az első menetben 
Schlesinger azonnal támad és némi pontelönyre 
fesz szert. A másodikban remek lábtechnikája 
felőrli ellenfele erejét, mig a harmadikban még 
jobban fokozza előnyét, biztosan nyeri a baj
nokságot.

Wettersuly. Bajnok: Srathniáry UTE, 2. Vá
radi BTK Az első menetben Szathmáry támad 
és állandó belhareot provokálva, a pontelönyre 
tesz szert. A második roundban Szathmáry ál
landó fölénybe kerül és Váradi csak támolyog.

Középsuly. Bajnok: Bognár BTC, 2. Rózsa II. 
TTC. Az első menet Bognár fölényét mutatja, 
egyeneseivel földre küldi Rózsát, akit csak a 
gong ment meg a kiütéstől. A második me
netijén is döntő fölényben van Bognár és Ró- 
zsát ismét kétszer a földre fenti. A harmadik 
menetben Bognár fölénye oly szembetűnő, hogy 
Rózsái leléptetik.

Kisnehézsulg. Bajnok: Kőszegi MÁV, 2. Ber
kes BTK. Az első menetben egyenlő erők küz
delme. Kőszegit szabálytalan ütései miatt a 
hlró meginti. A második menetben Kőszegi 
nagy fölénybe kerül és Berkest ismételten a 
kötelekhez szorítja. Berkes már-már grogyban 
van ... A harmadik menetben Berkes életre 
kap és szenzációs ellentámadásai révén csak
nem behozza ellenfelének pontelőnyét , sőt

Aranyórákat, serleget, vacsorákat engedélyez, pro
fiktól amatörfogadalmat vett ki a tóvárosi amatőrzsiiri

Mennyibe kerülhet egy amatőr futballista ajándék-aranyórája?
Élénk emlékezetében van még a magyar fut

balltársadalomnak az a hosszadalmas lefolyású, 
kínos „amatőrbotrány", amelynek központjá
ban a Budapesti Sport Egylet, az amatőr első
osztály akkori bajnokcsapata állott. A szétvá
lasztást követő időkben az amatőrfogalmakat 
tulszigoruan, puritán angol mintára értelmező 

amatőrzsürlnk ugyanis egy egyszerű baj- 
noklvacsora miatt „nem amatőr‘‘-ré nyilvá

nította a BSE csapatát
s diszkvaliflkálta. Ez a nagy visszatetszést keltő 
határozat kirobbantotta a szenvedélyeket, — 
amely parázs vitákban nyert kifejezést — ama- 
tőrfutballsportunk nem csekély kárárai Végül 
is a belügyminiszter beleavatkozása után expiál
ták a BSE-t, de a szigorú felfogás továbbra is 
megmaradt. Annál nagyobb meglepetést kelt a 
BLASz hivatalos értesítőjének november (8-i 
számában megjelent hivatalos köriemény, mely 
az amalŐrzsiiri következő jegyzőkönyvét tárja

TUNGSDAH
majdnem sikerül kiütnie Kőszegit. Csak az idő 
lejárta menti meg a MAV-hoxolót ettől. Ez volt 
a legérdekesebb küzdelem

Nehézsúly. Bajnok: Körösi BTK, 2. Pásztor 
Spárta. Az első menet végén Körösi nagy fölé
nye miatt Pásztor feladja a küzdelmet.

A szombaton két súlycsoportban be nem fe
jeződött küzdelmeket a harmadik helyért szin
tén vasárnap fejezték he. A tveltersulyban Csu
kái, Spárta, győzött. Lénárt B. Vasutas ellenj 
mig a klsnehézsulyban Korvek MÁV walkover- 
ben győzött Jurák Kőbányai AC ellen, aki nem 
jelent meg.

az érdekeltek elé:
„Amatőrnek nyilvánítja Boliszega András, 

fíeisz Endre és Kenderessé Nándor játékosu
kat és tőlük az amatőr/ogadalmat kiveszi. 
Engedélyezi a Törekvés Sport Egylet poeso- 
ráját, a Budapesti Sport Egylet díjkiosztó 
vacsoráját, a Shell SE-nek mérkőzésén a 
győztes csapatnak serleg, a vesztes csapatnak 
11 darab ezüstózótt érem kiadását,

a Törekvés SE-nek 11 Játékosa én fr/- - 
nerc részére egy-egy darab egyfedelű 
aranyóra kiadását, mely a Törekvés SE 
által benyújtott hivatalos számla szerint, 

egyenként 86 pengőbe került."
Ha nem a BLASz hivatalos lapjában olvas

nék a fentieket, ug.y nem hinnénk el. Tempóra 
mutaatur... Bárcsak az amatőréivé is meg
változna a ne kullognánk szégyenszemre ag 
amatőr Európai-Kupa listájának a végéat

November 
11-íöl 
16-10 Habselyem-Hót

a Corvin Áruházban
Különösen felhívjuk 

b. figyelmét 
a 

kézzel hímzett 

Habselyem
cikkekre 

úgymint

Női fehérnamííek
Női pyjamák 

Reggeli ruhák 
Gyeimekruhák

Habselyemből készült áruink — « Selyem- és OyeplúírugyÉr 7. készít- 
ményel — már régen meghódították vevőinket, óok ezer Habselyem 
nadrágot, inget és pyjamát adtunk már el áruházunkban. Vevőink 
nagy része azonban arra is kiváncsi, hogy mi is az a Habselyem és 
miképpen állítják elő. Ezt aftarfuft bemutatni Habselyem- 
betűnkben.

Ezen a héten áruházunk földszintién a Habselyem gyártási 
módja, Blaha Lujza téri 4 kirakatunkban pedig a Habselyemből 
készült összes cikkek, valamint a Selyem- és Gyapfíkúru- 
gyár Ft. egyéb készítményei láthatók.

Kirakat (l) Klrakat(2 ) Kirakat (s) K«rakat(4J

Kézzel hímzett 
Habselyem 

női fehérneműek: 
Csipkés ingek, 

Ingnadrágok, hálóingek, 
pyjamák, reggeli pon

gyolák, féslllködö 
kabátok, stb,

Habselyem 
tricot-szövetek.

Müselyem 
pltlss-anyagok. 

Mintás 
műselyem-anyagok.

Női és gyermek- 
fehérneműek 

és mindennemű 
használat 

cikkek.

Kézzel hímzett 
reggeli öltönyök, 

pyjamák és kedves 
gyermekruhák 

különféle árakon.



12 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest. 1929 november ff.

Futballbotrány Nagy
kanizsán

Znla-Kanizsa—JóEnefvéros 2:1 (1:1). 
Nagykanizsa. nov. 10.

(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) Szokatlanul nagy közönség gyűlt össze, 
hogy élvezője kgycn ar előreláthatóan „biztos" 
kimenetelű meccsnek. Józsefváros ugyanis két 
nappal ezelőtt még a feloszlás gondolatával 
foglalkozott s vasárnapra oly kitűnő és lelkes 
együttest küldött Nagykanizsára, amely rajta
ütésekkel csaknem megadásra késztette a jól 
összeszokott kanizsai csapatot.

Kla híjjá, hogy a könnyelműség meg nem 
bosszulta magát.

Kezdetben Znlakanizsa volt fölényben, de több 
korneren kivül egyéb eredményt nem tudott el
érni. A második percben Bakonyi gólját Orova 
biró nem adta meg. A lő. percben Mészáros— 
Csász-akc.ió után Bakonyi kapta a labdát, aki 
megszerezte csapatának a vezetést (1:0). To
vábbi kanizsai támadások. Józsefváros csak 
szórványos lefutásokkal kísérletezik. A 32. 
percben a pesti csapat súlyos védelmi hiba után 
Szagán révéin kiegyenlít (1:1). Masevszky, a Jó- 
zsofváros egyik bekkje hendszet vét. de Orova 
nem ad 11-est, amiért parázs tüntetést rendez 
ellene a közönség. Szünet után Józsefváros a 
ránézve hízelgő eredményt mindenáron tartani 
akarja. A 30. percben Orova ismét annulál egy 
kanizsai gólt.

A 40. percben tör ki u botrány.
Kanizsa szabadrúgást 1.5 Schmidt révén s a 20 
méteres bomba szabályosan hálóba repül, de a 
pestiek kapusa, Valóczky kikaparja. A József- 
város-játékosok protcstálnak a gól ellen s Oro- 
vál terrorizálják, aki habozik, hogy megadja-e 
vagy sem. Végre a két határbiró utján meggyő
ződik a gól szabályos voltáról s megadja azt.

Erre a Jóesefvárus csapata levonul. 
Sabaria—Merkúr 1:0 (1:0).

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonleien- 
tése.) A Sabaria kissé elbizakodottan ment a 
küzdelembe, ami majdnem megbosszulta magát. 
Mert bár a játékidő nagyrészében — különösen 
a második félidőben — fölényben volt, a csatár, 
sor akcióit nem kisérte szerencse, meg arutan 
a Merkúr is jól védekezett.

A gólt az első félidő 39. percében Szladovits 
lrugta.

Turul—Terézváros 6:1.

4:0

1:2

Kossuth—Soroksár 2:2. 
Vasas—Vác FC

A BSE szökött az amatőr
bajnokság élére

A szerencse forgandó . . . Ezt állapították 
meg az amatőrbajnokság tegnapi fordulóján

A multhétm 5d» arányú vereséget szenve
dett egveteml csapat nagy meglepetésre 
salát otthonában legyőzte a listavezető 

UTE-t.
A BSE viszont az MTK-t verte meg négy 

góllal. S igy a bajnokság ek»Ö helyét foglalta cl. 
Vasárnapi eredmények:

BEAC—UTE 3:1 (1:0). — BSE—MTK
(3:0). — Törekvés—Postás 3:2 (1:0).
BSrKri—33 FC 2:1 (2:0). — FTC—PSC
'(0:1). — BTC—III. kér. TVE 4:0 (2:1).

Külföldi futballeredmények:
CSEHSZLOVÁKIA.

Prága: Slavia—Bohcmians 4:3 (Bajnoki). — 
Sparta—Meteor VIII. 6:2. - SK Lieben-Ce- 
ehie Kariin 6:4. — Prostejov—Pardubice 1 :0 
(Serlegmérkőzések). — Sparta Kosíee—CAFC 
^Ktadno: SK Kladno— Bratislava 4 : 2

AUSZTRIA.
!Wcs: Ausztria—Hakoah .1:0 (1:0). — Ba- 

gU—Vienna 0:G — A két bajnoki mérkőzés a 
hÖtteldorfi pályán folyt le 15.000 főnyi közön
ség jelenlétében. Amikor a közönség megtudta, 
hogy a válogatott Horváth a klub vezetőivel 
szemben felmerült differenciái miatt nem sze
repel a Rapid csapatában, viharosan tüntetett 
a Rapid vezérkara ellen.

JUGOSZLÁVIA.
Snbottea: SAND—Bácska 1:0 (0:0). A 

derbyderbymeccset a szerencsésebb csapat 
nyerte. Heves iram jellemezte a mérkőzési, 
amely nem mozgott valami túlságosan magas 
■Ivón. A győztes gólt Kovács lőtte szünet ntán 
■ 4. percben. ZsAK—Villanytelep 5:1 (i : 0).

Zomborr Verbászl SK—Zombori TK 2:1 
'(05 *'•

Novlsad: Joda Mskkabi—Fruska Gora 3:0 
TJ:O), Radnicki—Novisadi AK 2:0 (1:0).

Beográd: DSK—BUSK 3:0 (1:0), Jugosla- 
via— Graficar 5 • 3 (0:3), Soko—Obilic 4 : 1 
(2:1).

Zagreb: Gradjanski—Zeljcznicar 1:0 (0:0). 
Hask—Viktória 9:1 (3:0), Konkordia—Spárta 
• :1 (2:0), Soko—Kroatia 5:1 (0:0).

Sarajevo: Slavija—Borar 16:0 (6:0)
ROMÁNIA.

Kn>m»vár: Románia—Universitatea 2:0 
RMS-CFR 3:1 (2:1).
Arad: AAC—Tricolor 3:1 (1:0). Glória- 

Hakoah 5:0 (4:0). ATE—Vlctoria 2:2 (0:0).
Nagyvárad: Törekvés—Crisana 5:1 (2:0).

Maccabea—Egyetértés 1:0 (0:0)
Brassó: Ivria — SMTE ÍSepsziszcntgyörgy) 

2:0 (0:0).
Temesvár: Kinizsi— polytechnica 4:1 (2:0). 

Rapid—Hajdúk 1:1 (1:1), TAC—Kadima 3:1 
0:1). TMTE—Zsombolyái SE 1:0 (1:0).

Reslea: UDR—Bánátul (Temesvár) 4:0 (2:0). 
A temesvári kerület bajnokcsapatának ujabb 
súlyos veresége nagy meglepetés A Bánátul 
egymásután a harmadik mérkőzési vesztve el, 
a bajnokságban az idén csak másodrendű sze
repe! játszhat.

Bukarest: Juventus—Unirea Tricolor 4:0 
(1:0). Olypia—Princ Mihály 4 :1 (2 : 1)

(0:0).

A nürnbergi birkzók közül csak az amsterdami 
olimpiai bajnok győzött 

és igy 6:1 arányban megnyertük a Budapest—Nürnberg 
városközi mérkőzést

„Otsd?

A nürnbergi héttel kapcsolatban rendezte meg 
a Birkozószövetség a két város viadalál, amely 
n magyarok fölényes győzelmét eredményezte. 
A verseny előtt Szicberth Imre üdvözölte a ven
dégeket.

Részletes eredmények:
Légsuly. Gyarmathy (Bp.) győz Gerstecker 

(N.) ellen pontozással.
Pehelysúly. Leucht (N.) győz. Megyer (Bp.) 

ellen pontozással.
Kőnnyiisuly. Kárpáti (B.) győz Wohlrab (N.) 

ellen tussal.

A Budapest—Stockholm városok közti tennisz- 
mérkőzést a svédek nyerték meg 3:2 arányban

Stockholm, nov. 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati jelen

tése.) Vasárnap fejezték be kitűnő időben, 
óriási közönség jelenlétében a Budapest—Stock- 

■holm városok közti tenniszmérkőzést. Kehriing 
Béla ellenfele ezúttal Malmström volt, akit 3:6, 
7:5, 7:5, 4:6 és 6:3 arányban győzött le. A vá
rosok közti küzdelem aránya ekkor # 2:2 volt. 
Végül a svéd bajnok Östberg került ‘szembe a

„Megbüntetni a nemzetközi mérkőzésen 
kiállított játékosokat!"

— ezt követeli a nemzetközi iutballszövetség
A FIFA végrehajtó bizottsága Rímet (Fran

ciaország) elnöklete alatt szombaton este ülést 
tartott. A napirend első tárgya a labdarugó vi
lágbajnokság (Világkupa) volt. A bizottság tu
domásul vette, hogy a montevideói világbaj
nokságra már számos Európán kívüli ország 
adta le nevezését. Továbbá elhatározta a bizott
ság. hogy

felkéri az egyes országok labdarugó szövet

Odescalchi Miklós herceg fényes 
bravúrja a genfi nemzetközi 

lovasversenyen
Genf, november 10.

A genfi nemzetközi lovasverseny szombati 
initingjén a Prix de Saléve nemzetközi lo
vasversenyén Magyarország pompás sikert 
ért el Odescalchi Miklós herceg révén. Ma
gyarország csak egyetlen lovast nevezett a 
herceg személyében, mig a franciák, ola
szok, belgák,németek és svájciak nagyszámú 
civil és katonai lovast küldtek színeik kép
viseletére.

összesen 84 versenyző 192 lóval vett 
részt a mlfingcn.

Ebben az óriási konkurrenciában a szenzá

AUTÓNAPLÓ
)( Kedvelt pneumatlk. Kedvelt pneumatikká 

lett aránylag elég rövid idő alatt Budapesten is 
az amerikai F/sJt-autóguini. Nemrég Pesten járt 
a Fi.,Ar-gumik ausztriai és magyarországi inté
zője: James V. Foley. Tárgyalásai után a köz- 
kedvelt pneumatik vezérképviseletét átadta a 
Motor és Autókereskedelmi Rt (Lázár-utca 7.) 
cégnek.

)( A motorkerékpár-primadonna. Az utóbbi 
motorkerékpárversenyeken sorozatos győzelmei 
miatt primadonna lett a Francais-Rarnett mo
torkerékpár. Ennek a márkának 175 köbcenti
méteres típusával Lakavcc Ferenc a svábhegyi 
versenyen első, a jánoshegyi versenyen második, 
a TTC motorkerékpár versenyén pedig első lett.

)( A számjeJzőfáblák uj előírása. A január 
1-én életbelépő uj közlekedési rendelet értelmé
ben az autók hátsó számtáblalámpájának füg
getlen kapcsolásúnak kell lenni a többi lámpá
tól. E lámpa kapcsolójának nem szabad a ve
zető ülésnél elhelyezve lenni, hanem attól tel
jesen függetlenül, és minden meggyújtást vagy 
kioltást a hátsó külön kapcsolónak kell vé
gezni. A Nébel, Szirmay és Vadász-cég (Lehel
utca !7/n) egy elmés kontroli-lámpát szerkesz
tett erre a célra, amely igen olcsón felszerelhető 
minden autóra. Ez az ellenőrzőlámpa, amely a 
vezető üléséhez szeréinek fel, állandóan mu
tatja, hogy a hátsó szám lámpa ég-e. A bünteté
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Kisközépsuly. Matúra (B.) győz Kesper (N.) 
ellen tussal.

Nagyközépsuly. Tunyogi (B.) győz Hemper 
(N.) ellen pontozással. — A nap legszebb küz
delme.

Kisnehézsuly. Szabó (B.) győz Grotle (N.) el
len pontozással.

Nehézsúly. Badó (B.) győz Lámmermann (N.) 
ellen karfclszedéssel.

Pontversenyben:
1. Budapest 6 pont.
2. Nürnberg 1 pont.

másik mugyar reprezentánssal, Aschnerrel, aki 
felett 6:2, 6:3. (1:4 arányú győzelmet aratva,
megszerezte a svédek 3:2 arányú győzelmét. A 
két magyar reprezentáns kijátszotta legjobb 
formáját s mindketten öregbítették a magyarok 
iránti szimpátiát a svéd közönség előtt. Kehr
iing pedig felejthetetlen élménnyel tér haza, 
amennyiben szombaton egy háromszeltes játé
kot abszolvált a svéd királlyal.

ségeit, hogy alkalmazzanak megfelelő meg
torló rendszabályokat azon játékosok ellen, 
akiket nemzetközi mérkőzések során bírói 

Ítélettel zártak ki a játékból.
Végül a bizottság megalkotta a középeurópai 
Amatőr Kupa és a Balkán Kupa mérkőzések 
szabályait.

A bizottság legközelebbi ülését január hó 
folyamán Münchenben tartja.

ció erejével hatott az egyetlen magyar részt
vevő fényes sikere. A magasigénvü, többezer 
főnyi közönség Odescalchi Miklóst elsőrangú 
teljesítménye kivívása után nagy ünneplés
ben részesítette. Odescalchi herceg Kilshce- 
ian és Gradasso nevű lovaival a 130 centi
méteres 12 akadályt bámulatos könnyed
séggel vette és

a legkisebb hibapont nélkül, 2 perc 
35 mp.-es idővel oly teljesítményt 
nyújtott, hogy a világ legkiválóbb lova
sai és legmagasabb vérii lovai sem vol

tak képesek megdőnteni rekordját.

sek elkerülése végett mindenkinek ajánlatos, 
hogy ilyen cllenőrzőlómpa felszereléséről gon
doskodjék.

Ne vesztegessen időt- 
mert önnek legfobban felel meg 

TÁTRA AUTÓ
Gyártja As ver. erképviseli: 

„VWITAS" 

AUTOMOR1LIPAR Í.'S KEK. RT.
Gyár: Budapest, ZApolya-atea ta. 

Szatén: Bndapeat, VI.,Nagymező-utca •.

)( Hltelkrlrls az autókereskedelemben. Tud
valévő, hogy a Nemzeti Bank a részlet autóvál
tók leszámítolását beszüntette és azóta alig egy
két cég tudja vevőnek az olcsó és kedvező rész
letfizetést biztosítani. A Mercedes-Benz Rt., 
amely tulajdonképpen a nagy német Mercedes- 
Benz-konszern pesti fiókja, erős külföldi — a 
Deutsche Bank — összeköttetéseire támaszkodva, 
úgymint eddig, lovább is igen kedvező hitel
feltételeket nyújt vevőinek.

&

Katalógust küldünk Dorottya-utca &

)( Az uj közlekedési rendelet fontosabb uji- 
táaai. A január 1-én életbelépő uj közlekedési 
rendelet több fontos újítást tartalmaz. így meg
engedi, hogy a gépkocsik több sorban halad
hassanak egymás mellett is. Fontos változás az 
is, hogy ezentúl éjjel 11-től reggel 6-ig csak 
kézikürt használata van megengedve. A maxi
mális sebesség pedig 40 kilométer. Ami már 
most az uj számtábla-világitást illeti, tudomá
sunk van arról, hogy egy nagy magyar gyár is 
foglalkozik ellenőrző-készülék gyártásával. Az 
uj készüléknek az a lényege, hogy mihelyt a 
szám tábla-lámpát meggyujtjuk, ez a lámpa is 
kigyullad és mindaddig világit, amig a másik 
ég. így aztán a számtáhlalámpa állandóan elle
nőrizhető a vezetőülésnél is.

LÓSPORT
Tömeges bukások Megyeren

Tömeges bukások tették izgalmassá a vasár
napi megyeri versenyeket. A napot megnyitó 
hadseregi akadályversenyben mind a négy in
duló elbukott s a bukások után a lovak széjjel 
futottak. Közülök Nyalókát és Metropolet sike
rült elfogni, ezekre újból felültek lovasaik és 
lefutották a versenyt. A bukásokból komolyabb 
baja csak Muhr főhadnagynak lett, aki borda
törést szenvedett. Barcza főhadnagy a fején, 
Klosanszky főhadnagy szemén szenvedett sú
lyos zuzódást. A gátversenyben a tribünökkel 
szemben Próféta és Bokros refüsállák a gátat, 
amiért kiváltak a versenyből. A háromévesek 
gátversenyében Kék ibolya bukott fel, szeren
csére súlyosabb következmény nélkül.

A részletes eredmény a következő:
L FUTAM. 1. M. kir. 4. hv. húsz. ezr. Metropole 
(5) Tónika. 2. Nyalóka (3) Klasánszky F. m.: 
Potya, Rokoko. Tót. 10:60. II. FUTAM. 1. Cam- 
pana (1) Csaló. 2. Alamuszi (2) Steczák. 3. 
Magdolna (5) Kovács. F. m.: Szorgalmas, Pró
féta, Bokros, Antinca, Kitudja? ’/< h. 1. h. Tót. 
10:26, 14, 14, 21. in. FUTAM. 1. Mihályi K. 
Nebuló (l’/s) Steczák. 2. Tambo (6) Kovács E.
3. Dolmány (12) Dósai. F. m.: Nanda, Missy. 
Alyeron, Tarantel, Bicskás, Kék ibolva, Rácz 
Pali. % h. 3. h. Tol. 10:26. 16, 26, 45. IV. FU
TAM. /. Hódi R. Adonis (2) Dósai. 2. öreg 
Signora (3) Szilágyi. 3. Palrona (6) Rózsa. F. 
m.: Pasita, Sziriusz, Sárkány, Retsky Bandi. 
Hurry-hope. 2 h. 1 h. Tót. 10:31, 14, 13, 17. 
V. FŰTAM. í. Br. Gábriel Csitri (3) Szilágyi.
2. Rege (4) Cseszkovits. 3. Árendás (3) Blasko- 
viits. F. m.: Buborék, Lucretia, Bakter, Sajó, 
Arnie Gradl, Pillangó, Tápió, Balaton, Sopron, 
Felhő Rózsi, Makacs, Szanda, Mazurka, Szom
szédasszony, Gvőr, Hetvke leány. 1 h. nyakh. 
Tót. 10:59, 19, 25, 16. VI. FUTAM. 1. M. kir.
3. hv. húsz. ezr. Baksis (5) Kaszián M. 2. 
Backfisch (4) Klimscha. 3. Porto (3) Blaskovits. 
F. m.: Mirabella, Gömör, Madár, Basaharc, Ta
lált kincs, Duhaj, Keepsakc, Saunignon. Nyakh. 
fejh. Tót. 10:138 38, 19, 20. VII. FUTAM. 1. 
Szt. György-istálló, Annából (5) Egedi. 2. Róna 
(5) Sajnovits. 3. Cobra (8) Horváth K. F. m.: 
Rab Ráby, Kallisto, Hozomány, Salvia, Frau 
Wunderlich, Emeletes tót, Temesvár, Elöljáró, 
Maga. Kirgiz, Montsara. s4 h. nyakh. Tót. 
16:144, 46, 86, 33.

December elsőiére 
beköltözhető lakások Autóbusz éa villamos megállónál az Alkotásucca 13. 
számú bérpalotában, teljes comforttaj 

uccai lakás 1850.— pengőtől 
háromszoba hallos uccai lakás 
2400.- pengőtől kiadók.

Tapéta, csempe, központi fűtés, állandó 
melegvizszolgál  tatás.

Bővebbet a helyszínen vagy Ambrus és Hajnaly építész
mérnököknél V., MArln Valéria u. 19. Tel.: 825—30.

Bécsi versenyek
A vasárnapi bécsi versenyek részletes ered- 

tgénye a következő:
I. FUTAM. 1. Kamerád (5:10) Szenté. 2. 

Dashing Girl (l’/j) Balog. F. m.: Dannubicnne, 
Sindbad. Orcán. Tót. 10:15, 11, 11. II. FUTAM. 
1. Mártiikon (1%) Schejbal. 2. Flash light (1%) 
Szabó L. F. m.: Osculum, Pelide. Tót. 10:21,
12, 15. in. FUTAM. 1. Eismind (3) Wccker- 
mann. 2. Brinala (2) Rojik. F. m.: Clarcnce, 
Laureatus, Széplak. Tót. 10:35, 15, 16. IV. FU
TAM. 1. Pás de Calais (8:10) Szabó L. 2. Lanson 
(l’A) Schejbal. F. m. Sáfár, Volas, Erbprinz. 
Tót. 10:18, 12, 12. V. FUTAM. 1. Wilhelmine 
(6:10) Weissengruber. 2. Voigtlánder (l’Á) 
Bycek. F. m.: Caruso II.. Saint Lauis. Tót. 
10:13, 11. 11. VI. FUTAM. 1. Szeladon (□) 
Szánté. 2. Zsófi (2*/í) Stecker. 3. tlop-Ty (4) 
Schejbal. F. m. Eisberg. Herakles, Valencia. 
Ererév, Kismet, Pellit. Tót. 10:72, 24, 57. 16. 
VII. FUTAM. 1. Lu (l‘/i) Schejbal 2. Gallione 
(3«4) Német. 3. Toscana (6) Valentin. F. m-l 
Red Drayen, Kinosrinsz, Sára, Szegénylegény, 
Serdcy, Alhambra II., Seweetbread. Tót 10:21,
13, 30, 22.

A (serkentésért és kiadásért felet 
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja:
„A Hétfőt Unok** UMgváltalat.
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