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HÉTFŐI NAPLÖ
MEGJELENIK MINDEN HÉTFON REGGEL 

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Egy ívre 5 pengi H Félévre 2*50 pengi 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 25 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2*50 dinár, Németországban 15 
Pf. Olaszországban 1 líra, Romániában 5 lel

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK,

O*- ELEK HUGÓ te MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kern Erzsébet-kőrut 4. széni 
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8. az. (Glóbus nyomdaj 
Telefon: József 308—06.

Vasárnap (d. u. 4-től): Aut 245-81, 100-431

Vasárnap pótnyomozás indult a Vay-pörben: 
szenzációs fordulat várható

A népszövetségi bizottság 
jelentése Magyarországról

A kOltsfigvetűs leszállítását, a legnagyobb taHarUossagot.az import megszorítását 
os az állami Üzemen borboadasat bivanla a bizottság - nincs szó a jelentősben 

a tisztviselői fizetősek csükkentoseroi
————m»«e—m—— i

A helyzet komoly, de nincs ok semmi aggodalomra
A Népszövetség pénzügyi bizottsága —- mint 

ismeretes — -Lefejezte munkáját és immár 
elkészült a jelentés is, amelyet a Népszövetség 
tanácsa elé. terjesztenek s amelynek alapján

a Népszövetség fog dönteni Magyarország 
pénzügyi talpraállitására vonatkozó további 

intézkedések felett.
A pénzügyi bizottság jelentése teljes részletei
ben még nem került nyilvánosságra és az 
eddigi megállapodások szerint csak c bet végén 
publikálja azt a pénzügyi bizottsággal történt 
megállapodás alapján a magyar kormány is.

A jelentésről nemcsak a hazai, de a külföldi 
sajtóban is különböző részletek kerültek nyil
vánosságra. Ezek a részletek egyáltalában nem 
tekinthetők teljes mértékben hiteleseknek, ha
nem inkább önkényes kombinációknak és ezek
nek a kombinációknak egyes részletei alkal
masak voltak arra, hogy

bizonyos körökben nyugtalanságot kelt
senek.

A valóság pedig az, hogy a pénzügyi bizottság 
jelentése Ilamházlarlásimk minden részletének 
:'.' /Agáiésa után setnmieselre sem fogja iga- 
;t.1: i azokat a vészhireket. amelyeket bizonyos 
t. Igáiról előszeretettel kolportáltak a magyar 

zügyi helyzetről.

750 - 300 millió pengős 
költségvetés

\ Hét-ói Napló munkatársának alkalma volt 
;• p/ji.ii.gyi bizottság jelentésének főbb irány 
<':ci,rCI hiteles információkat szerezni és ezek 
í hipjón közölhetjük, hogy a jelentés tartalma 
elsősorban beszámol a vizsgálat során szerzett 
t v r.sztalalokról. A jelentésben ezt követi a ma- 
gyér kormány nyilatkozata arra vonatkozólag, 
I melyek azok a részletek, amelyekben a 
i . -t kormány álláspontja nem fedi a pénz
ül' i i |zott»úg vizsgálatának eredményét, illctö- 
I• t i.z abból levont konklúziókat,

E’tHán következik a jelentésben a pénzügyi 
I i cthirgntílt általános gazdasági és pénzügyi 
jiraslclai, amelyek elsősorban a költségvetés 
t!:cij’jára vonatkoznak.

I’V« >'lésünk szerint n javaslat 750—300 
H’üiő prngS t.Özüfl összegben állapítja 
n“1 Mrcvnrorszfg őllamháztartáwának
L~Tf íveléséi, nml a Smlth Jeremiás állal 
mrgáltanilGtl 579 millióval szemben közel 

l'-O t záraiéit emelkedést jelent.

Gazdasági kapcsolatok 
a stoiiTzéd államokkal

A jeléntís ezután megállapítja, hogy a Nép- 
szövetség mib-n lehel segítségünkre aleklnlet- 
beh, hogy állan’h ’ zlrrtásimk stabilitása bizto
síttassák. Elekintrthen megemlékezik arról is a 
jelentés, hogy gazdaságilag feltétlenül szüksé
geinek tartják, hogy Magyarország a szomszé

dos államokkal, megfelelő kereskedelmi és gaz 
dasáyi szerződéseket körsün, amelyek meg
könnyítik a csereforgalmat a szomszédos álla
mok között. Ez különben már benne foglal
tatott az 1923-iki szanálási kölcsön alkalmával 
lefektetett alapokmányban is és ezt most 

a pénzügyi bizottság javaslata újból mint 
alapvető szükségességet állapítja meg.

Igaz, hogy erre vonalkozóing már a magyar 
kormány 1920-ban a békekonferenciához is in
tézett előterjesztést, amelynek lényege az volt, 

hogy a Népszövetség hasson oda, hogy ma
radjanak meg az elszakított területek gaz
dasági unióban, mert különben Kelct- 
Európa gazdasági stabilitása nem biztosít

ható.

Mit kíván a péi
A pénzügyi bizottság jelentése különben nem 

tartalmaz semmi olyan javaslatot, amely a ma
gyar parlament jogkörébe való beavatkozást
jelentene.

Kívánja: a legnagyobb takarékosságot; a 
költségvetés leszállítását; az import erős 
megszorítását, hogy kereskedelmi mérle
günk aktív legyen; az előnyös kereskedel
mi szerződéseket bizonyos gazdasági és 
banktechnikai Intézkedéseket és végül azt 
ajánlja, hogy gazdaságosság szempontjából 
lehetőleg adja a kormány mngánkczelésbc 

a különböző állami üzemeket.
Nincs szó tehát a pénzügyi bizottság jelenté 

sében arról, hogy a tisztviselők fizetését újból 
redukálják, nincs szó arról sem, hogy az ál
lami üzemeket eladják, mert hiszen a pénzügyi 
bizottság feladnia csupán pénzügyi helyzetünk 
megállapítása volt. Jelentésében tehet esetleg 
Javaslatokat, azonban ezek felelt is a Népszö
vetség tanácsa fog dönteni, amelynek termé
szetesen módjában van a pénzügyi bizottság 
jelentésén túlmenően Is javaslatokat tenni a 
magyar kormánynak az államháztartás szánó 
lására vonatkozólag.

A helyzet komoly, 
de aggodalomra nincs ok

Végül a jelentés megállapítja, hogy a pénz
ügyi bizottság véleménye szerint.

a helyzet komoly, azonban aggodalomra 
ok nincs, miután a magyar állam pénzügyi 
helyzete tűrhető és a megejtett vizsgálat 
nlaplán a pénzügyi bizottság törhetetlen 
bizalommal viseltetik Magyarország gazda 

sági és pénzügyi biztonsága Iránt.
Most tehát ez a jelentés a Népszövetségi Ta

nács legközelebbi ülése elé kerül, amelyen 

Ezt nz álláspontot a békekonferencia annak
idején hangsúlyozta is és a magyar kormány, 
illetőleg a magyar békedelcgácló nem is emelt 
az ellen kifogást, mert a magyar gazdasági élet 
egészséges vérkeringése szempontjából feltét
lenül szükségesnek tartotta azt a szomszédos 
■államokkal szemben, amit a békekonferencia 
„jó összeköttetések megteremtése" címén hang
súlyozóit.

A magyar delegáció kifejezetten szükséges
nek tartolta nz utódállamokkal való gazdasági 
közeledés létesítését és ha mór az elszakított 
területekkel vámunió nem is létesülhetett,

legalább a közbeeső vámok rendszere alap
ján óhajtotta volna a szükséges gazdasági 

együttműködést megteremteni.

izügyí bizottság
megállapítják, hegy a magyar kormány mi
ként hajtsa végre azokat az intézkedéseket, 
amelyeket a pénzügyi bizottság, majd a Népszö

Grandi olasz külügyminiszter Berlinben 
tanácskozott Brüning kancellárral

Az olasz külügyminiszter vasárnap/a a német fővárosban
Berlin, október 25.

(.1 Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen 
tése.) Grandi olasz külügyminiszter vasárnap 
reggel

Berlinbe érkezett,
hogy viszonozza a német miniszterek római 
látogatását. Az anhalti pályaudvar rendőrkor 
donnái elzárt perronján Grandi fogadtatására 
megjelent Brüning birodalmi kancellár, von 
Biilow államtitkár Schubert római nagykövei, 
Orslni Baronl berlini olasz nagykövet, a követ
ség egész személyzetével.

Grandit, feleségét és kíséretét elsőnek Brü 
ning kancellár üdvözölte
A pályaudvar ..hercegi" várótermében megtör
tént a miniszterek kíséretének kölcsönös be
mutat kozása. majd Grandi néhány üdvözlő 
szót mondott a rádióba. A pályaudvar előtti 
téren nz olasz kolónia tagjai (Üdvözölték a 
vendégeket, majd Grandi és kísérete az Espla 
nade-száHóba hajtatott. Az útvonalat, amely a 
pályaudvartól a hotelig lerjed,

rendőrkordon zárta el és az úttestet min
denütt teljesen kiürítették.

Tizenegy órakor
Grandi meglátogatta Brünlng birodalmi 
kancellárt és háromnegyed óra hosszat 

tanácskozott vele
és von Bülow államtitkárral. Ezután Brüning 

vetségi Tanács javasol. Mindenesetre a pénz
ügyi bizottság egyik Ingja, illetőleg a bizott
ságnak egyik képviselőié állandóan itt fog tar-* 
tózkodni Budapesten és felügyelni fog arra, 
hogy a Népszövetségi Tanács kívánságai végre
hajtassanak.

Amint értesülünk,
a pénzügyi bizottság ezen megbízottjának 
korántsem lesz olyan szerepe, mint annak

idején Smlth Jeremiásnak vollt
intézkedési joga nem lesz, legföljebb az a ha
tásköre, hogy jelentést lehet megbízójának, a 
pénzügyi bizottságnak, amennyiben a magyar 
kormány nem hajtaná végre azokat a feltétele
ket, ^melyekre a Népszövetségi Tanács a jelen
tés alapján kötelezni fogja.

Maga a jelentés nagyon terjedelmes és az 
általános helyzetkép körülbelül harminc oldal
nyi terjedelmét, közel harminc oldalnyi mellék
let egészíti ki.

viszonozta az olasz nagykövetségen Grandi lá
togatását. Félkellőkor Büloui állumlilkór adott 
ebédet az olasz külügyminiszter tiszteletére.

Délután 5 órakor Grandi nz olasz kolónia 
tagjait fogadta, félkllenckor pedig Brünlng a 
kancellári hivatalban vacsorái adott a vendé
gek tiszteletére. Grandi felesége a német pénz
ügyminiszter nejével együtt iiz Opera előadá
sára ment. A tulajdonképpeni

polilikni megbeszélések hétfőn délután kez
dődnek meg,

előbb Grandi megjelenik Hindenburg elnöknél.
A Hétfői Napló berlini munkatársa beszélge

tést folytatott a német külügyminisztérium 
egyik vezető tisztviselőjével, aki a Grandival 
folytatandó tárgyalásokról n következőket mon
dóit a:

— Grandi és a német politikai élet vezető 
férfiéi között

a német-olasz gazdasági kérdésekről fognak 
tárgyalások folyni.

Mi nem nézünk túlzott optimizmussal ezeknek 
a tárgyalásoknak elébe, mint ahogy u washing
toni tárgyalások eredményei sem sok fával 
biztatnak. Reméljük azonban mégis, hogy 
Grandi kedvezően referál majd Mussolininek, 
aki, iigylólszik. híven kitart azon követelése 
mellett, hogv a reputációs tartozások fizetését 
fel kell függeszteni.

Grandi kedden délután utazik Berlinből visz- 
sza Kómába.
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Magyar-osztrák uniót sürgetnek 
az osztrák keresztényszoclallsták

ti Ausztria megélhetését lobban biztosítja az unió Magyar, 
országgal, mint az Anschluss a németekkel

„ Bécs, október 25.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

| jelentése.) A keresztényszocialista párt 
> lapja „Ausztria és Kötép-Európa küszöbön 
. álló átalakulása" címmel, a lap megjelölése 
’ szerint, egy előkelő politikustól vezércikket 

közöl, amely Ausztria és Magyarország 
vámszövelségével foglalkozik.

Megállapítja, hogy mivel az Anschluss 
megoldást politikai és nemzeti érzékenységi 
okokból figyelmen kivül kell hagyni,
: most mór egyetlen út maradt Ausztria

A kivégzett Ondi Sándor bűntársát 
kihallgatják a fogházban

Ondi Sándort és Bónya Józsefet gyanúsítják a Klauzál-téri 
bankrablás! kísérlettel és egy Visegrádi-utcai betöréssel

Az utóbbi időben történt amerikai izü 
bankrablások tetteseit a rendőrség kézre- 
keritette. egyedül ji Klauzál-téri rablásl kí
sérlet maradt homályban. Mint emlékezetes, 
n J.eszámllolőbank Klauzál-téri fiókjába re
volvere* álarcos fiatalemberek állítottak be, 
lövöldöztek, rabolni azonban nem tudtak 
és végül egy titokzatos autón elmenekültek.

Mikor Ondi Sándort és Hónná Józsefet el
fogták, már nz első pillanatban az a gyanú 
merült fel, hogy

esetleg fik Jártak annakidején a Klau* 
térl bankban.

Ezenkívül szóbakerült, hogy tavaly télen 
ők hatoltok be a ulsegrádiutcal Ungár-féle 
fíiszcrüzletbe, amelynek tulajdonosát leütöt
ték, de pénzt Innen sem tudtak vinni.

A szabadságiéri bankrablás nyomozását 
gyorsan lebonyolították és Ondit és Hányát

A párisi nőíszabók szenzációs 
modellbofránya

i Pária, október 25.
M Hétfői Napló tudósítójától.) Vasár

napra országos szenzációt kellő botrány 
pattant ki Párisban a világhírű párisi nagy 
női szabó cégek körül.

A világhírű cégek modelljeit védő szindi* 
kátus megiillnpitotta, hogy nz utóbbi időben 
rengeteg olyan toalett kerül I’árlsból kül
földre,

főleg pedig Amerikába,
amelyen n nagy párisi szalonok címkéje 
látható, de amelyek selejtes gyári holmik.

Vizsgálatot indítottak és vasárnapra ki-

Elejtették a Duna-hidak tervét, 
mégis szedik a felemelt illetéket

Hónapokon keresztül folytak a tárgyalá
sok n főváros vezetősége és a kereskedelmi' 
minisztérium között az uj Duna-hidak meg
építéséről. Hosszas vita alán végre létrejött 
a megállapodás a hidépltkezések pénzügyi 
megoldásáról és pedig oly értelemben, /<>(/,7 
az állam hídépítési alapot létesít, amely ez 
évenként egymillió pengővel, a főváros pé
tiig évi kétmillió pengővel járul hozzá. .4 
főváros ezt a kétmillió pengőt az ingatlan
átruházási illeték többletjövedelméből akar
ta előteremteni, E célból fölemelték az in- 
gatlanátruházási illeték kulcsát és pedig 
annyira Jelentékenyen, hogv azóta máris 

nagyarányú csökkenés mutatkozik az 
Ingatlanforgalomban.

Most, hogy a Duna-hidak megépítésének 
a tervét fedezethiány következtében elejtet
ték, felmerül a kérdés:

továbbra Is szedik-e a felemelt Illetéke!? 
Beszéltünk ebben az ügyben Pctrovdcz 
Gyük országgyűlési képviselővel, a város

Háromszobás lakás teljes berendezé
sét elárverezték huszonhét pengőért

Harminchitpengös könyvszámla fejében hordták széjjel 
az egész lakást

Érdekes kártérítési )M-r, indult cl ezen a hé-I igy bizony
lm a budapesti törvényszéken. A perre rgy hmiuAoi »i ha»nm..ni.d> la.
furcsa órvvés rzolgóltnlolt okol s ennek a 
története is igaroljn. hogy mennyire megokolt 
ís sürgős volt mór a legújabb kormányrende
let. amely megtiltja nz Ingóságok mik áron alul 
vilid árverezlciéscl. L. A., egy nngy vállalni 
tisztviselője —ennek n történetnek szenvedő 
hőse *— azonban nem volt abban a szerencsés 
helyzetben, hogy n kormányrendelet megjele
nése után került volna szembe hitelezőivel és

HASZNÁLT ÉS UJ 
iNMlhberenrtezések. Ishbeteadesénrk. pénuzekre- 
ny«k, daruitok I • * <> I <■ téb h a n, let jobbat KVHNÁL, WNMl«ayÍ-u. M. - Tel. fc-íls.

részére: a Magyarországgal való szö
vetség.

Ausztria számára az a kényszerű szüksé
gesség következik, hogy fel kell készülnie 
az egyesülésre délkeleti szomszédjával és 
nem szabad ellenállást tanúsítani, ha ennek 
nz rgvcsülésnek nz útját egyengetik. Ausz
triának a megélhetéshez gazdasági alapra 
van szüksége s ezt az alapot a Magyaror
szággal való unió sokkal nagyobb mérték
ben biztosítja, mint a Németországgal való 
egyesülés.

a másik két üggyel kapcsolatban is kihall
gatták, de

mindketten tagadtak.
A bankrabló suhancokat azután nvomlMMi 
átadták az ügyészségnek és statáriális biröA, 
súg elé kerültek. Ondit kivégezték és Böiyál> 
akit tizenöt évre ítéltek, a gyf 
szállították.

Közben azonban olyan adatok jutottak a 
rendőrség tudomására, amelyek

szükségessé tették, hogy az életben* 
maradt Bónya Józsefet Ismételten ki
hallgassák a Klauzál-téri rablásl kísér
let és a

•k es Bonyar> /' 
üjtőfogl^zba (

»k jutottak a ■n'

visegrádiutcai rablótámadás 
ügyében, 

dolgát tisztázni akarja a rend*amelyeknek 
őrség.

Ezért a főkapitányságról rendőri bizottság 
megy n gyíiitőfoyházba és a két Üggyel kap
csolatiján kihallgatja Bónya Józsefet.

derült, hogy
két párisi gyáros követte cl a vissza

éléseket.
Ennél a két gyárosnál nem kevesebb, mint 
ötvenezer darab különféle márkás címkét 
foglaltak le.

Egész Pária erről a nagy botrányról 
beszél

és szigorú eljárás indul a gyárosok ellen, 
akik óriási erkölcsi és anyagi kárt okoztak 
a híres párisi szabóházaknak.

M. I.

házi kereszténypárt közgazdasági szakértő
jével, aki n következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Igaz ugyan, hogy a hídépítések tervét 
elejtette a kormány,

az Ingatlanátruházási illeték felemelé
séről szóló rendelkezést mégsem helyez

hetjük hatályon kivül.
Ezt a rendelkezést most már nem lehet 
visszacsinálni — már csak azért sem, mert 
talán néhány év múlva megjavulnak a gaz
dasági viszonyok és akkor legalább lesz egy 
komoly alap, amelyből a: építkezést meg le
het indítani. Az óbudai és Boráros-téri hi
dak megépítésének a tervei lekerültek a 
napirendről, ennek következtében viszont 
ismét elő kell szednünk azt a régi és meg
fontolásra érdemes tervet, amely a Margit- 
híd kiszélesítésére vonatkozik. 11a a Mar- 
git-ludat kiszélesítjük, megjavíthatjuk a 
közlekedési lehetőségeket a budai és a pesti 
városrész közölt.

27 pengőéri árvercaték el háromszobáa la
kásának teljes berendezését.

Amíg azonban ez megtörtént. sok egyéb ese
ménye is volt n tötisztvisrlő lakósóban fogana
tosított árverésnek.

f.. A. .17 pengővel maradt adós egy könyv
kereskedő cégnek, ahol könyveket udsdro/f

Í
Fehérbulorlvásárollon a gyárban!

OSAllDO ithniorgyfr
IX., Otlsixrt IA. Mám
Konyhák, oláeznbdk. loánytrobált tsokls sltőrondő 
ét Mf msfsmsSS kMflbsn, Sieti át b ti I

Miután a föli.xtvi.eia nem ílze- 
leli, a ríg pereli ■ ■ 87 pengős tartozó. ugye 
már odáig fajult, hogy

iftmii tg.lek HL*, hdroauiokfe lakd- 
SÓM.

A tisztviselő ekkor kleprenlitctte tartozását a 
könyvkereskedő ügyvédjének, aki Írást adott 
neki, hogy as árverést nem tartfdk meg. A fő- 
tisztviselő most már nyugodt volt és csak ak
kor ijedt meg, — amikor egyik este feleségével 
hazatért és

üresen találta lakását.
Tiz esztendős Kisfia elmondotta neki, hogy 
mialatt távol voltak, végrehajtó jelent meg a 
lakásban s ,.n bácsik" mindent elvittek. Ké
sőbb az is kiderült, hogy néhány árverési láto
gató 27 pengőért vásárolta össze a lakás min
den berendezését. A végrehnjtó eljárása ellen 
nem lehetett kifogást emelni, mert a törvény
kezés egyszerűsítéséről szóló törvény értelmé
ben az árverést meg kell tartani az árvereztető 
és at árverést szenvedő fél jelenléte nélkül is. 
Kiderült másnap az Is, hogy a könyvkereskedő 
cég ügyvédje, amikor a tisztviselő kiegyenlí
tette 37 pengős tartozásót, bejelentette ugyan, 
hogy az árverést nem tartja meg, de a könyve
kért rajongó főtisztviselőnek

egy másik cégnél is volt néhány pengő 
tartozása,

amit ugyancsak árverés előtt rendezett. De ez 
a cég elfelejtette bejelenteni, hogy eláll az ár 
veréstől és igy a végrehajtó kiszállott és annak 
rendje-módja szerint minden dobra került. 
Mivel pedig 27 pengőnél többet nem ajánlottak 
az egész lakásberendezésért, hát ennyiért vit
ték cl.

Ezek után nz. elárverezett főlisztviselő ügy
védje dr. Róth Jenő utján

kártérítést pert indított 
könyvkereskedő cég ellen, mert a kereskedő 

mlasztása miatt történt a furcsa árverés.

Szabadlábra helyezték Spitz Lajos 
válogatott futballista feleségét, 

akit lopással gyanúsítottak

gyana-

Pár nappal ezelőtt nagy feltűnést keltett 
Spitz Lajosnak, egy ismert futballista feleségé
nek letartóztatása. Spitz nemcsak idehaza, ha
nem külföldön is ismert alakja a sportvilág
nak, jól kereső ember és igy nem kis meglepe
tést váltott ki az a hir, hogy feleségét üzleti 
lopás miatt letartóztatta a rendőrség.

Az utóbbi időben sorozatos lopások történlek 
a Corvin Áruházban. A női divatáru osztályról 
és a selyemosztályról tűntek cl különböző hol
mik és az egyik tettest Hofímann Lászlóné 
személyében sikerült is elfogni. Hoffmanné n 
lopott holmival az áruház előtt álló taxiba 
akart éppen . beugrani, amikor táskája meg
akadt a taxi ajtajában és igy «nz utána siető 
deteklivnck sikerült idejében lefülelni.

Aa autóban egy másik nő is Ült már, 
aki abban a pillanatban, mikor a detektív Hoff- 
tn (innét elfogta, elrobogott a taxival. A rendőr
ségen vállalóra fogták a letartóztatott tolvaj
nőt, hogy ki volt a társa, ő azonban azt adta 
elő, hogy az utcán ismerkedett meg az illető 
növel és Igy

nem tudja se nevét, se lakását.
A szeinélyleirás nyomán és az áruház alkal
mazottainak az előadása alapján a rendőrség 
Spitz Lajosné, született Sebők Editre “ “
kodott, akiről azonban tudták, hogy 

pár évvel ezelőtt férjhez ment
és azóta a legrendesebb életet éli. Több gya
núnk alapján azonban a rendőrség mégis szük
ségesnek tnrlotla Spitz Lajosné előállítását. A 
futballista felesége a rendőrségen

határozottan tagadta,
hogy részese lenne a Corvin Áruházban történt 
lopásoknak és kérte, hogy bocsássák el a 
rendőrségről. Házkutatást is tartottak a laká
sán, de ez netrt járt eredménnyel. A gyanú
okok alapján a főkapitányságon mégis

előzetes letartóztatásba helyezték Spitz 
Lajosáét

és n mull hét elején átkisérték az ügyészség 
Markó-utcai fogházába.

A futballista feleségének védője, dr. Lénarl 
Béla védence' ártatlanságára való hivatkozással 
kérte a szabadlábra helyezést, dr. Szabó Ist
ván vizsgálóbíró múlt hét csütörtökjén tanul
mányozta át az. ügy aktáit és bűncselekmény 
hiányában

elrendelte Spitz Lajosné szabadlábra helye* 
zését.

Az ügyészség felfolyatnöűást jelentett be a

Rejtvénypályázat
Melyik darabra Illik ez a leírás?

Zugó tapsok, 
Örökös kacagás 
Látványosság, 
Derű.

Bájos muzsika. 
Állandó jókedv, 
Ragyogó előadás,
Általános siker, 
NYcreség, ha megnézi.

a
megfejtési határidő 10.11 október 31.
A megfejtések levelezőlapon küldendők 

Magyar Színházhoz.
A megfejtők között három dijat sorsolunk 

ki: I. dij egy erkélypAboiy, II, dij egy eme
leti páholy, Ili. dij két földszinti zsöllye a 
szezon legnagyobb sikeréhez, a

Zöld bárány 
cimü operetthez.

éránként 1 fillérért
egész családjának szóra
kozást nyújt a

2+1 csöves
hangszerem egy bsapt tett natúzatl rttio

eyartia: TeieiGiigyar r. t.

vizsgálóbírói végzés ellen és igy az ügy a vád
tanács elé került. Szombaton délelőtt tárgyalta 
a vádtanács a felfolyamodást és 

helybenhagyta a vizsgálóbírói döntést.
Spitz Lajosné szombaton délután már cl is 

hagyja a Markó-utcai fogházat.

KUlönvonaton akarnak fellönnl 
a diósgyőri vasgyár 

alkalmazottal a kormányzóhoz
Miskolc, október 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen. 
tése.) A diósgyőri vasgyár munkásai közöli bi
zonyos mértékű nyugtalanság keletkezett arra 
a hírre, mintha a kormány a vasgyárat fúzió- 
núllatni akarná a Rima VasmÜvekkel.

A vasgyári alkalmazottak egy küldöttsége 
József főherceg és Borbély-Maózky Emil fő
ispán intervencióját kérte, akik azonban meg
nyugtatták a vasgyári alkalmazottakat, hogy

semmiénél re sem lehet szó a vasgyár meg- 
szüntetéséről, vagy * diósgyőri gyártelep 

szervezetének megváltoztatásáról.
A főispán közölte a küldöttség tagjaival, 

hogy Kenéz Béla kereskedelmi miniszter fel
hatalmazta őt arra, hogy falragaszokon hozza 
tudomásul kijelentéseit a vasgyáriakkal.

Mindennek dacára a gyári alkalmazottak és 
tisztviselők monstreküldöttséget akarnak ve
zetni Magyarország kormányzójához és a kor
mányhoz és ez a küldöttség kiilönvonaton akar 
feljönni hétfőn vagy kedden Budapestre. Ille
tékes helyen szerzett információnk szerint « 
vasgyár alkalmazottainak semmiféle nyugtalan
ságra nincs okuk s ezért teljesen felesleges ki* 
adás lenne, hogy Budapestre feljöjjenek, mert 
fíorbély-Maczky Emil főispán intervenciója 
alapján, ha a kormány segíteni akar, megteszi 
azt minden monstredeputáció nélkül is.

Vasárnapi 
zeneesemények

Két uj magyar zenemű bemutatásával indult 
meg vasárnap a Filharmónikusok idei hangver
senysorozata. Az első: Rutlykay Ákos nem nagy 
igényű Rapszódiája, amely népszerű nielodi- 
káju, tetszetős és hatásos hangszerelése réven 
bizonyára kedvelt repertoirdarabja lesz a kn- 
tonazenckoröknak. A másik újdonság: 
Leó Katonását cimü zcticképo. Wagner Ríchard 
első müveiben néhány Weber-öllclet dolgozóit 
fel egyéni stílusában, úgyhogy a hallgató tiszta 
Wagner-muzslkát kap, Weiner ebben n müvé
ben az ellenkezőt cselekszi. Snját ötleteit, ame
lyek mint mindig, ezúttal is csillognak és szi
porkáznak, olyan hangszinekkei ruházza fel. 
hogy a hallgató néha Bizet-t véli hallani. A 
hangverseny eseményei: Heltnlich Lajos kitűnő 
zongorajátéka és Dohnányl lendületes, nagj- 
vonalú Mnhler-inlerprelatiója. C r‘

Mégs! ml vagyunk a legolcsóbbak l 

9 Kg.dupla grizes liszt 96flilír 
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Matuska Szilvesztert titokzatos siirgönv hívta Becsbe 
az ansbachi merénylet előtt

NI az a roltoiyes Sam. n., aki a hivő sürgönyt küldte?
Matuika SiBvesiUr rejtélye. éleiének é> 

titokzatos utazgatásainak egy rendkívül érdekei 
állomé,áról számolhat be • Htt/Si Napló munka- 
társa.

Matutka Szilveszter tavaly decemberben a 
karácsony előtti napokban családjával együtt 
rokonlátogatóba érkezett Csantavérre. Akkori
ban már mindenki tudta, hogy Matuska Szil
veszter anyagi ügyei zavarosak és leijei össze
omlás előtt áll. Annál inkább is nagy volt 
azután a meglepetés, mikor azt tapasztalták, 
hogy Maluska karácsonyi látogatása során 
költséges vacsorákat rendezett és

valósággal szórta a pénzt.
Könnyelmű költekezése egyenesen tüntetés
számba ment és Csantavéren általános beszéd
téma, vélt, hogy

Macska, aldt tönkrement embernek tartot
tak, honnan veszi a pénzt.

Néhány napi vendégeskedés után Matuska 
Szilveszter táviratot kapott Bécsből. Izgatottan 
olvasta el, majd kijelentette, hogy nyomban el 
kell utaznia.

Hiába igyekeztek erről lebeszélni. Matuska 
autóba tilt és nyomban a nagyfényi vasúti álló 
másra hajtatott, ahonnét elutazott Bécsbe. Ma 
már nem titok többé, hogy

ml volt az a távirat,
amit Matuska Csantavérre kapott és amely az 
azonnali elutazásra késztette.

A távirat szövege, mint ezt az újvidéki posta
igazgatóságnál Őrzött sürgönyszalagokból hitele
sen feljegyeztük, a következő volt:
Wien 56 40i 21/20 27/Xll. 0. 30. 16.30. 

Matuschka Silvester
Csantavir. Báíska.

Am 30. vormittag 10 Uhr Verhandlung über 
Bundeszuschuss lm Ministerium Sozialverural- 
tung persönliche Erscheinung unbedingt nőt- 
wendig.

Sam K.
(30-án délelőtt 10 órakor tárgyalás a szo

ciálpolitikai minisztériumban az állami hozzá
járulás ügyében, személyes megjelenés feltét 
lenül szükséges.)
A táviratot
a bécsi 56-os számú postaigazgatóságnál 

adták fel
december 27-én éjjel fél egy órakor és azt 
Matuska másnap délután fél öl órakor kapta 
meg. Erre a rejtélyes sürgönyre Matuska 
Csantavérröl való elutazása előtt a kővetkező 
sürgönnyel válaszolt:

Bczirksgericht Margarethcn
Wien

13C 2189/30/1. Wegen Komplikálton mit 
Pass bei Verhandlung kann ich nlcht er- 
scheinen.

Matuska
64 13C 2189/30/1. számú ügyben útlevél

bonyodalmak miatt a tárgyaláson nem jelen 
hetek meg.)
Bécsből az első értesítést ugyancsak távirat

ban január 2-án négy óra húsz perckor adta fel
Csantavéren maradt feleségének elmére 

az alábbi szöveggel:
Matuska Szibeszterné

Csantauér
Opció meghosszabbításáért hívtak, ma in

tézzük el, kedden minden gyorsnál várlak, 
levél és pénz feladva, csókol Apuka.
A titokzatos Sam. K. állal küldött sürgöny 

tartalmára nézve ‘ Matuska hozzátartozói nem 
tudnak felvilágositást adni és

egyelőre rejtély az, hogy ez a távirat mire 
vonatkozik.

Még gyanusabbá teszi az esetet az a körülmény, 
hogy Matuska válaszát a bécsi járásbírósághoz 
címezte, holott az a távirat, amely öt Bécsbe 
rendelte, a szociálpolitikai minisztériumnál fo
lyó ügyének elintézéséről beszél.

A harmadik sürgöny pedig, amelyet ő küldött 
feleségének, mind a két előző sürgönyével ellen
félben ugy áilitja be elutazását,

mintha holmi opciómeghosszabbltás Ügy
ben kellett volna sürgősen Bécsbe utaznia.

A nyomozó hatóságoknak mindenesetre rendel
kezésükre fog állani az újvidéki postaigazgató
ságon a szükséges adat, amelyek alapján

könnyű lesz megállapítani, hogy Matuska 
kitől kapta Bécsből a rejtélyes táviratot.

A táviratozás titkának megfejtése azért fon
tos, mert a bécsi rendőrség megállapítása sze
rint

Matuska december 31-én kísérelte meg az 
első onsbnchl merényletet és éppen a táv
irat alapján utazott el ebben az Időben 

Csantavérröl.
Mindenesetre tehát tisztázni kell, ki küldte 

a hivő-táviratot?
Sz. A.

Ki kapja az ötvenezer 
pengős jutalmat?

Most, hogy a Matuska-ügy nyomozása a be
fejezéshez közeledik, a közvéleményt egy ér
dekes kérdés foglalkoztatja:

ml lesz a jutalommal?
Mint ismeretes, a Magyar Királyi Államvasutak 
50.000 pengő jutalmat tűzött ki a biatorbágyi 
merénylet tettesének kézrekeriiője vagy nyom
ravezetője részére. A jiitebörgi merénylet után 
pedig a német rendőrség 100.000 márka jutái 
*n«t hirdetett meg.

Annak Idején amikor a budapesti rendőrség 
nyomozáshoz kezdett.

■ bejelentések ezrei érkeztek a főkapi
tánysághoz.

Matuska letartóztatása után pedig ugyancsak 
ezerszámra árasztották cl a pesti rendőrséget 
különböző ujabb „tippekkel". A lőkapltánysá- 

gon minden egyes bejelentést 
jegyzőkönyvbe vettek

és mindenkinek teljesítették1 azt a kívánságát, 
hogy nevét, pontos lakcímét is beiktatták. Most 
azután, hogy a tettes megvan, ugyancsak 

rengetegen jelentkeznek a rendőrségen — 
a Jutalomért.

A sok jelentkező közül eddig egyetlen olyan 
sem akadt, aki Matuska tettességére szolgálta
tott volna adatot, vagy aki komoly nyomot 
adott volna a főkapitányság kezébe.

egész sereg mulatságos jelenet is leját
szódott

a rendőrségen, amikor olyan „nyomravezetők" 
jelentkeztek, akiknek adataiból még csak gon
dolni sem lehetett Matuska tettességére. Ezek 
előtt a nyomravezetők elölt a főkapitányságon 
felolvassák azt a jegyzőkönyvet, amelyet an
nakidején bejelentésükről felvettek, és Így

a nyomravezető saját maga konstatálja, 
hogy aligha tarthat Igényt az 50.000 pengő

Éjszakai rablótámadás 
Párisban Tihanyi Lajos 

magyar festőművész ellen 
Leütötték és összeszurkálták a süketnéma 

festőművészt
Páris, október 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefón- 
jelentése.) A vasárnapra virradó éjszaka ve
szedelmes kalandban volt része Tihanyi 
Lajosnak, a Párisban élő ismert süketnéma 
magyar festőművésznek.

Tihanyi éjszaka hazafelé tartott a Mont- 
parnasse-on lévő lakására, mikor egy utca
sarkon hirtelen

útját állta három Ismeretlen férfi. 
Pénzt követeltek tőle, a sükelnéma festő
művész. azonban eleinte nem értette, mit

Uasdrnap ptMmvomozds indult 
Uay UznrtrM bUnpördhen 
rfieav Erzsit aunra unumiH ■ wruwszM,

Vasárnap egész nap folytak a kihallgatá
sok a — Vay-ügyben. A kir. ügyészség uta
sítására ugyanis sürgősen megindították a 
pótnyomozást a belügyi építkezési visszaélé
sek bűnügyében, mert a második hete folyó 
(őtárgyaláson olyan részletek jutottak a vád
hatóság tudomására, amelyek szükségessé te
szik a pótnyomozást. Ritkán fordult még 
elő, hogy egy olyan ügyben rendeljenek el 
pótnyomozást, amelynek ugyanakkor folyik 
már a büntetőtörvényszék előtt a főtárgya
lása is. A nagy bűnügyben azonban a tanú
kihallgatások sorún adtak elő olyan részle
teket, amelyek ellentmondanak a tagadásban 
lévő vádlottak vallomásával, de viszont az 
iratok alátámasztják ezeket a vallomásokat. 
A pótnyomozást most tehát azért rendelték 
el sürgősen, hogy ennek

a pólnyomozásnak az anyagát még a 
főtárgyalás során fölhasználhassa a vád

hatóság.
Ezzel is a vádat akarja erősíteni az ügyész
ség, mert — ez tagadhatatlan — a főtárgya
ló* során nemcsak a vádlottak vonták visz- 
sza beismerő vallomásaikat, hanem csaló
dást keltett több olyan tanúvallomás is, 
amelyek a vád erősségei voltak. Így hatá
rozottan a vád veresége, hogy nem eskette 
meg a törvényszék vallomására — noha a 
kir. ügyész ezt erős érvelés mellett indít
ványozta — Markovich Miklós rendörfőta- 
nócsost. Hasonló módon mellőzték Szelecsé- 
nyi Andor miniszteri titkár megeskelését 
is azzal az indokolással, hogy vallomása a 
lényeges kérdésekben ingadozó és ellent
mondó volt, noha Szelecsénvi Vay Káz- 
mérra és társaira sok terhelő dolgot adott 
elő vallomásában.

Amig tehát a kir. ügyészség egyrészt vád
jának alátámasztására ujabb pótnyomozást 
rendelt el, addig foglalkozik

a vád revíziójának kérdésével I*.
Már eddig is kiderült több vádról, hogv nz 
nem áll meg, más vádaknak a további bizo
nyítása pedig — szemben a vádlottak taga
dásával — aligha vezetne eredményre. Ép
pen ezért

a kir. Ügyészség a tanúkihallgatások be
fejezése és szakértői jelentések előter
jesztése után több pontra nézve elejti 

a vádat.
azonban egyik vádlott ellen sem teljes egé
szében, csupán enyhíti azt, amikre a maga 
részéről is elismeri, hogy egyes építkezések
kel vagy elszámolásokkal kapcsolatban visz- 
szavonja a vádat, mert nem látja igazoltnak, 
hogy a vádlottak bármelyike is visszaélést 
követelt el.

A főtárgyalás során ismételten szóba 
került Pcchy Erzsi neve. Egy detektív

felvételére.
Információnk szerint, eddig illetékes helyen 
még nem történt döntés az 5Ű.OOO pengős 

jutalom kiosztását illetően, s erről csak ké
sőbb döntenek. Mértékadó helyen azonban 
kétségtelennek tartják, hogy

■z Államvasutak jutalmára ■ budapesti 
rendőrség politikai osztályának kitűnő 
tisztviselői és detektlvjel tarthatnak csak 
számot; az a nyolc rendőrtiszt és detektív, 
akik már hetekkel ezelőtt a legnagyobb 

titokban nyomozlak Matuska után.
A bécsi rendőrséghez is rengeteg nyomrave

zető fordult n magyar jutalomért és arra ké
rik a rendőrigazgaióságot, hogy igényeiket a 
budapesti rendőrséghez továbbítsák.

Jelentkezett már a bécsi rendőrlgazgató- 
ságon Matuska bérbevett kőbányájának 

tulajdonosa, Forgóné Is,
aki annakidején vallomást tett arról, hogy 
Matuska hogyan vásárolt robbanószereket.

akarnak. A támadók végül is rávetették 
magukat,

leütötték és késsel összeszurkálták az 
arcát.

Percekig tartott a dulakodás, amig végül 
néhány járókelő érkezett, akiknek láttára a 
támadók elmenekültek, anélkül, hogy kira
bolhatták volna Tihanyit.

A festőművészt
kórházba vitték

s bekötözése után lakására szállították.
m. 1.

Ugyanis a nyomozás során kihallgatta Péchy 
Erzsi szakácsnőjét, aki azt mondotta — a 
detektív szerint —, hogy egy magasrangu

BÁBSZÍNHÁZ 
VARIETÉ
A fenti előadásokhoz — melyeket 
e hó 26 ától, hétíótöl kezdődőleg 
további intézkedésig naponta dél
után 3 és ’/25 órakor tartunk áru
házunk IV. emeletén — legalább 
P5. - értékű vásárlás esetén minden 
vevőnk 1 belépőjegyre tarthat igényt, 
melyet a vásáriás alkalmával vala
mely pénztárunknál e célból lebélyeg
zett vásárlási szelvény felmutatása 
ellenében a főbejárattal szemben 
levő információs fülkében vehet át.

Váltsa meg öeiépöiegyét 
idejekorán, előre e rendkivül érde
kes Corvin-előadásokhoz, miután 
előadásonként csak 160 számozott

hely áll rendelkezésünkre.

NAPONTA 2 ELŐADÁS

SOlOFO^Öt

CONUS 
mind 
Standard 
Radw
minisztériumi ur gyakran járt vacsorázni a 
művésznőhöz, ilyenkor pezsgős dáridók 
folytak, még pedig többször reggelig is,

a fölmutatott fényképről pedig ráismert 
a gyakori látogatóra Vay Kázmérban.

Egy másik tanú viszont ugy vallott, hogy 
Péchy Erzsit egyszer — a művésznő kéré
sére — elvitte egv vadászatra, olt ismerke
dett meg Vay Kázmérral és az egyszerű 
vadászlakomát viszonozta később Péchy 
Erzsi egy vacsorával, amelyre a vadásztár
saság tagjai voltak hivatalosak, köztük Vay 
Kázmér Is, de ez a vacsora sem volt dáridó 
jellegű.

A Péchy Erzsi személye körüli vitának 
az eldöntésére most a biróság elé áll maga 
— Péchy Erzsi.

A művésznő ugyanis keddre, október 
27-re tanúkihallgatási idézést kapóit 

a büntetőtörvényszék Szemák-tanácsától.
Péchy Erzsi tehát a nyilvános fötárgyahí- 

son tesz kedden tanúvallomást.
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Rasv Híz osi> uasmegvai faluban r a tani MwrOu, alpusztun
Már ugy látszott, hogy a falut nem lehet 

megmenteni a pusztulástól, amikor meg
érkezett a szomszédos községek tűzoltó
sága. Nyolc község tűzoltói láttak neki a 
lángok megfékezéséhez. Az erős munka 
csak regger hat óra felé járt sikerrel. Ak
korra azonban a tűz már elpusztította a kis 
falu nagy részét.

Tizenkét lakóház és 16 nagyobb épület 
lelt a lángok martaléka.

A tűz áldozatául esett a két szegényház is.

A vasmegyei Pápocon szombat éjjel bor* 
rtltnas tűz pusztított, mely majdnem e/- 
hamvasztotta a falut. Éjszaka rgy órakor 
kigyulladt Vág! Déneiné pajtája és a tüt nt 
erős szélben gyorsan terjedt tovább. Mire a 
megrémült lakosság felébredt, már 

több pajta lángban állott.
A' községi tűzoltóság és a lakosok iszonyú 
erőfeszítéseket tettek » tűz megfékezésére, 
de az erős északi szélben eredménytelen 
volt a munkájuk.

<

Karhatalommal vittek 
a menhelyre egy 18 éves 

leányt — az apja kérésére
Az élet mélységeinek egy tragikus epi

zódja játszódott le a minap a VII. kerületi 
elöljáróságon.

Megjelent az elöljáróságon egy budapesti 
hentesmester, aki azt

kérte, hogy 13 esztendős leányát utal
ják menhelyre.

Tragikus módon okolta meg kérését. El
mondotta, hogy képtelen ügyelni a lányra, 
aki ar egész környéket megbotránkoztató 
életmódot folytat.

Aa elöljáróságról nyomozókat küldtek ki, 
akik igazolták nzokat a szörnyűségeket, ame

Hangos és „csattanós“ családi botrány 
a Lipót-áöruton

Őri: egy fiatal leány más férjének társaságában 
várt a villamosra

Hangos botrány játszódott le tegnap este 
a Lipót-körut és Visegrádi-utca sarkán, 
ahol hangos szóváltásra, majd veszekedésre 
lett figyelmes nz utca Járó-kelő közönsége. 
Két asszony és egy férfi szólalkozott Össfco, 
amelynek n vége az lett, hogy

az egyik asszony ököllel hátulról le
ütötte a másik asszonyt,

aki elterült a földön.
Az ügyeletes rendörszem azonnal iga

zolásra szólította fel a két hölgyet, akik kö
rül az egyiket, aki a fiatalabbat leütötte, 
Bodor Emőpé.pck hívják, a fiatal lányt, akit 
leütöttek, rtedlg-flWós Sárinak.

Az utcai Járókelők egyike a kővetkező
képpen meséli cl a történteket!

Tegnap este kilenc óra után néhány perc
cel érkeztem a Lipót-körut éa Visegrádi-utca 
sarkán lévő villamosmegállóhoz, ahol akkor 
már

ott állott egy magas prémbundás ur és 
egy vékony szőke hölgy.

Éppen egy 4-cs villamosra akartak felszáll
ni, amikor odalépett hozzájuk rgy magas, 
barnabundás szőke nő, aki hangos szóval 
vonta felelősségre a férfit, majd minden 
áron a férfi hóna alatt lévő csomagot akarta 
elvenni.

— A férfi vonakodott a csomagot a nőnek 
átadni, mire az mind hangosabban kezdett 
kiabálni és szitkozódni. A hangos szóvál
tásból kétséget kizáróan kiderült, hogy

a később érkezett magas, szőke nő és a 

lyeket az apa állított a leányáról. Ezutéa 
döntést hozlak és megtörtént a beutalás.

Másnap azonban ismét megjelent a hen
tesmester és kétségbeesetten panaszkodott, 
hogy nem tudja a leányt menhelyre vinni, 
a leány erőszakoskodik és nem megy. Erre 
azután

karhatalomról gondoskodtak
és egy rendőrt küldtek a hentejmester laká
sára.

A rendőrnek végre sikerült nagy üggyel- 
bajjal a menhelyre vinni a 13 esztendős 
leányt.

férfi házastársak.
A meglehetősen kemény szavakat használó 
nő ezután a másik hölgyre támadt:

— Ez is az én ruhám, ami most magán 
van! — kiáltozott a hölgy — nem szégyellt 
magátf Tudja jól, hagy ennek at embernek 
a családja otthon nélkülöz!...

— A férj, ugy látszik, hogy a további 
hangos botrányt elkerülje, hirtelen fordu
lattal

átsietett a kocsluton a másik oldalra 
és egy kapu alá húzódva figyelte a to

vábbi fejleményeket.
A két hő a mind sűrűbben .köréjük .gyttlö 
kiváncsiak sorfala között egyedül maradt a 
villamosmegállónál. Az asszony tovább kia
bált, majd amikor a fiatal szőke leány Igye
kezett elsőm fordulni a veszekedés színhe
lyéről, utánaugrott és

hátulról ököllel olyan erősen vágta 
fejbe, hogy az azonnal lerogyott, az 

utca kövezetére.
A harcias hölgy tnlán tovább is folytatta 

volna az affér tettleges elintézését, addigra 
azonban megérkezett már az örszemes rend
őr, aki szétválasztotta őket.

Az igazoltatások során derüllek ki a sze
mélyi adatok. A rendőr ezután az utcai bot
ránynak ugy a cselekvő, mint szenvedő hő
sét elbocsátotta — az ügynek azonban ez
zel a „csattanós" befejezéssel koránt sincs 
vége —-, a kétséget kizáróan családi ügynek 
a rendörbiróság előtt még lesz folytatása. 

parti szálló különtermében a pap östse ts es
kette a fiatalokat. Feldmann előadása szerint a 
magántisztviselő még mielőtt a mennyasszony- 
jelöltet, illetve mostani. felelégét megismerte 
volna —

kötelezettséget vállalt, hogy amennyiben a 
Feldmannék közvetítőével a házaseág lét
rejön, ugy ő tizenötezer pengő közvetítési 

dijat fizet
a hozomány kézhezvételének napján.

Kovács a bozofnányt kézhez is kapta az es
küvő napján, még pedig a felperes állítása sze
rint 200.000 pengő készpénzről szóló takarékbe
tétet és egy 300.000 pengő értékű házrészt.

Feldmann és felesége, akik természetesen 
vendégei .voltak a dunapartl hotel külön szobá
jában megtartott esküvőnek, az ezt követő 
nászlAkomán félreérthetetlen célzásokat tettek 
az ifjú férj előtt, azonban sz kitérő választ 
adott és azt mondotta, hogy

esak akkor fizet, ha majd visszajönnek 
a nászúiról.

Mikor a fiatal pár azután az olaszországi 
nászúiról visszaérkezett, Feldmann és felesége 
felmentek az újonnan berendezett lakásba és 
most már —

követelték ■ pénzüket.
A lakásból azonban a tisztviselő és felesége ki- 
utasították Feldmannékat, a vád szerint súlyo
san sértő szavakkal Is Illették őket, sőt Féld 
mannét meg ts verték.

Az inzultált házaspár könnyű testi sértés vét 
lége és becsületsértés elmén tett feljelentést 
Kovács Géza és felesége ellen. A tárgyalás so
rán a kihallgatott Kovács Géza éppen ugy, 
mint felesége tagadta, hogy megsértették, vagy 
inzultálták volna Feldmannékat, ellenben

vlazonvádat emeltek a panaszosok ellen 
azon a elmen, hogy jogtalanul hatoltak be

Árverés a Földhitelintézetben 
Szápáry László gróf ellen 

Egy fillér ráigéréssel árverezték el Seápáry gróf 
egyik alapítványi okiratát

Rendkívül különös árverés zajlott le teg
nap délben a Magyar Földhitelintézet bál
ványutcai székházának ügyészségi hivata
lában.

Varsányi Róla budapesti lakos háromezer 
pengős váltókövetelése fejében végrehajtást 
vezetett Szápdry László gróf volt fiumei 
kormányzó és londoni magyar követ ellen. 
Szemző Lajos bírósági végrehajtó

lefoglalta Szápdry grófnak két föld- 
hltelintézl alapítványi okiratát, 

amelyet a Földhitelintézetben őriztek.
Hosszas bonyodalmak után kitűzték az 

árverést. Az árverésen a Földhitelihtézél 
képviseletében Tellycsniczky László dr., 
Szápdry László gróf megbízásából Palotai 
Kovács Károly dr. ügyvéd, Varsányi részé
ről pedig Szilárd Béla dr. ügyvéd jeleni 
meg. Körülbelül

harmlncfőnyl közönség 
jelent meg az Arveréseh és közűlök tizen 
lefizették a kétszáz pengős bánatpénzt.

VAN DONGEN,
Paris és a Riviéra szépasszonyainak festője 
utolérhetetlennek tartja a magyar nők lábait és ajkait, 

csupán azt hányja szemükre, hogy túl tisztességesek

A modern 
házasság 

Irta: FrofeSlor űr. UNLHELftl 8TEKEL
R8t1< kivonat a lertsIomjegyiíkMlt A hátatu. 
formai alakulásai. — Félelem a házasságtól. _ jff 
fistallláa. — Az elveszített szabadtág — Szabad 
házassúfl éa nem szabad szerelem, — Vannak-e bot 
dog házasságók? — A házasság története. — Asizonv 
állam éa férfiállam. — Az otthon érzése a boldöé 
házasság alapja. — A szerelmi Ideál. — Piáló, «. 
retem. — Régi jó IdÓk. — Csalódott szerelmesek 
házassága. — A boldog szerelem hármai hangzatal- 
értelem, szenvedély és lelkiség. — A korlátlan őszin
teség eredményei. — A házasság Összeomlása titkok 
kóvslkeztében. — Az ember legbelsőbb lelkiségének 
titkai. — Meddig mellet az őszinteség házastársnk 
között? — liómoszexuAlitás és féltékenység. _ a 
házibarát. — Küzdelem a Szerelemért. — A házas- 
sági négyszög-képtelenség. — A gyermekprobléma. - 
A flört. — A szabadság (összekötő kapocs, mig . 
kényszer szétrombolja a házasságot. _ a nemek 
teljes egyerjogusága. — Az élettárs személyi külön

válásának tlsztelctbentartása.

Ara 3 pengő, 144 oldal
Kapható Novák Rudolf *a Taa könyvesboltban. 

Budapest Vili., Baroad utea 11.

a lakásba,
amivel Is magánlaksértést követtek el.

A biró ezekutón a tárgyalást elnapolta és az 
iratokat áttette az ügyészséghez, amelynek nvl- 
latkoznia kell, hogy n viszonvád tekintetében 
vállalja-e a vád képviseletét.

Szemző Lajos végrehajtó közölte az árve
rési feltételeket, azután megkezdődött ar 
árverés.

Két alapítványi okirat került dobra, 
egyenként 1168 pengő és 64 fillér névérték
ben. Az első okiratra rövidesen 1158 pengét 
igért Szilárd Béla dr. ügyvéd. A Földhitel
intézet képviselője

ráígért 64 fillért,
mire a végrehajtó az Ő javára ütötte le.

A második okiratnál már az árverező kö
zönség is licitált. Szilárd Béla dr. ezért is 
1158 pengőt ígért.

A Földhitelintézet megbízottja egyfillé- 
reá felárt adott, Szilárd dr. nem kö

vette a licitálásban
és ez az egyfilléres ráigérés a Földhitelinté
zel birtokába jutatta Szápdry gróf második 
alapítványi okiratát is, amely így

63 filléres névérték alatt
került vissza a Földhitelintézet birtokába.

A kártya és a lóverseny vitte bűnbe 
a Zsidókórház gondnokát

A gondnok azt állítja, hogy jótékonykodott a sikkasztott pénzből
Vasárnap délután kisérték ál as ügyészség 

fogházába a főkapitányságról Gross Lajost, 
a zsidókórház volt gondnokát. Grosst, mint 
ismeretes, a zsidókórház igazgatósága Je
lentette fel a főkapitányságon, mert a rábí
zott összegekből huzamosabb idő óla 

sikkasztott.
A volt gondnok, aki szombaton, az első ki
hallgatás alkalmával jóformán tudni sem 
akart a sikkasztásról és különböző elszámo
lási ügyletekről beszélt, vasárnap beismerte 
a sikkasztást, azonban egészen fantaszHkui 
magyarázatát adta visszaéléseinek. Érzé

Amikor a házassághoz  vetítőt a boldog 
fiatal pár híveri a lahásból...

Egy kellemes házasság kellemetlen következményei
Egv különös 7i(ka«4d0frő2i>(*tffé«t provízió ér

dekes részleteivel kellett foglalkoznia a buda
pesti büntető Járásbíróságnak. Et év tavaszán 
történt ugyanis, hogy Feldmann Mór budapesti 

KÁRPITOS BtlTOROK
azalóngarnitúrák dili válMltékbab, 
klubgarnitdrák / lozelőnyöeabben 

=“1 í HOROV.TZ. 
 vili,. Aggteleki*!!. 10. 

keny hangon adta elő a kihallgatást végző 
rendőrtisztviselő előtt, hogy ö 

jótékonyságának az áldozata,
az elsikkasztott pénzt szegény emberek tá
mogatására fordította.

A rendőrségen kissé furcsának találják 
Gross vallomását, mert olyan vallomások 
hangzottak el már a múltban is, hogy

a zsidókórhát volt gondnoka nem kari
tatív célokra fordította az elsikkasztott 

összegeket, 
hanem kártya- és lóversenyszenvedélye vitte 
n bűn útjára.

kereskedő és felesége — ahogy az már ilyen
kor szokásos —•

egy Jó partit** ajánlottak a család barát 
jáaaki Kovára Géza tisztviselőnek.

A mcnyasszOnyJcIÖllet be is mulatták Kovács
nak és nóhAhy hónappal később az egyik duna-

Af indán csütörtökön Jelenik meg Berlinben
PALÁSTI LÁSZLÓ

BERLINI FUTÁR' 
citnü hetilapja, 

amely pénteken mdrBudapesten is kapható

Hozzávehető becsiét szerint körülbelül hat
vanezer szobrász és feltő él a Szajna ócska, de 
valóságban is, olajbansült krumplit ebédel és 
lörflttablaku padlásszobában lakik.

Van Bogén csak legalább miniszteri ajánlá
sokra fogad el uj klienseket és megszabott ho
noráriuma égy bőrbekölölt csekkönyvecskéböl 
kitépett ötvenezer frankos paplrstelet.

De gyorsan elvirágzó, párizsi táncosnők és 
caikAgói szardiniaklrályök hisztérikus feleségei, 
a kis, kecskeszakállu hoi'.and piktor, egész 
vagy félig akt portréi nélkül ma már el se tud
nák képzelni biarrilzi vagy palm-beach-i vil
láikat.

Hogy az utókor akadémikusai mlht fognak 
vélekedni Van Dongen és nagy riválisa, Foujlta 
sznob és örökké a mával haladó pünkösdi ki
rályságáról, az egyelőre még a jövő kitalálha- 
tósdgal közé tartozik, de hogy pillanatnyilag ők 
az európai „mondáin" festéssel korlátlan urai, 
az kétségtelen.

Közel a boulognej erdőkhöz, palotának Is be
illő villája miitermében fogad.

Hatvanévesnek mondja magát, de arcát a 
gondtalan megklméltlég Jóval fiatalabbá teszi. 
Kurtapipát szorongat a szájában és ugy néz ki, 
mini valami hajdani hollandus hajóskapitány.

Első impresszióm váratlanul kellemes, Moz
dulatai és beszéde egyszerűek, póznélküliek. 
Kerlelés nélkül teszem fe) hát a kérdést:

— Az önről való vélemények megoszlanak. 
Az asszonyok istenítik, komoly kritikusok divat
majmoló „suszternek" tartják. Hol Itt as igaz
ság?

— Természetesen sehol. Fütyülök ellenségeim 
nagyképü véleményére ts semmiféle divat után 
nem igazodom. Festek, mint minden restö, 
mert művész vagyok. Szeretem a pénzt, de sem- 
miféle koncessziót nem hozok azért, hogy gaz- 
dag legyek.

— Gondolja-e, hogy aa utókor majd önnek ad 
igazai?

— az ufókor szó egyik legnagyobb blöff,
amit csak a civilizáció kllaláltl 

Egészséges tnüwrnek nincs szüksége at utó 
korra és az utókornak még kevésbé van szűk- 
»égo reáhkl Hallatlan beképzeltség szükséges 

ahhoz, hogy azt tilgyjük, ölvén év múlva nem 
lesznek ugyanolyan nagy művészek, mint mi 
vagyunk. Bizonyára lesznek és tökéletesén fö
lösleges, hogy a mi megmaradt képeink w 
konkurrenoiát csináljanak nekik,

Ha rajtam állna, leromboltatnám a Louvre-t 
és a világ összes muaeumait.

A képzőművészetek mai produkciója mellett 
ezer év múlva nem lesz hely burát termelni és 
'akóházakat építeni, mert az egész földet kép* 
tárak és kiállítási csarnokok lepik el...

— Ha már a mánál tartunk, megkérdem, mi 
a véleménye élő kartársairól?

— A lehető legrosszabb. F'.eg technikám van 
ahhoz, hogy ha akarnám, nármelyíkük stílusá
ban is tudnék festeni. Db mivel a magam útjait 
tartom a leghelyesebbeknek ...
• — Eszorint a világ ma élő legnagyobb fel
lője. .,?

— Van Döugenl — nevet rám hamiskásan, de 
komolyan.

— Most még valamit a nőkről? — kérdem, 
ennyi váratlan aforizmától kissé lesújtva... 
Mester európohirü szakértő ebben a kérőéi
ben ...

— A nőkben is főleg a jelent szeretem....
— pallah fel hntvan esztendejét meghazudtol 
tüzesen. .

— Mégis ... nincsen-e valami egyéb >Pri'e' 
tence"-sza? Például nemzetiségek izdtlnl? .

— A francia nők tulromlottak, túl buták. * 
németek unalmasak és nehezek. At amerikai* • 
nem tagadom, meg Vagyok elégedve. Az ola
szokhoz (s spanyolokhoz — sajnos — 
már öregnek érzem magam. Az osztrákok nau 
vak, de k«dv*s*k...

— Cl « magyarok, Mester?
— Vtolértrlellenül aaép ajkaik és lábaik 
▼annak, de pár keserű tapasztalatomi van 
arrtl, begy nM|bo«**. tulaágM*D

gesek.
Tovább nem faggattam. Bár kedvem 1 

volna megmondani, hogy at ö korában m » 
sonuni sincs elveszve és ha llt vagy h«»t 
múlva egy szép napón Pestre Jön, talán m s 
tehetünk érte valamit.

Körösi László
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Magyar-Hét

Halálos turisiaszerencsáiienség 
áldozata lett egy budapesti nagy
kereskedő egyetlen fia suálchan 

Szalai Pál szigorlúoruos tragikus halála 
az ochsherg csúcsán

Megdöbbentő turistaszerencsétlenség híre 
érkezett vasárnap Budapestre egy Zürichből 
érkezett távirat tükrében. A sürgöny rövid 
szűkszavúsággal csak annyit közölt, hogy

Szalal Pál szigorlóorvos, Silber Bernét 
budapesti nagykereskedő 24 éves fia, a 
mergaui havasok között szerencsétlenül 

járt.
Egy Zürichben élő osztrák ügyvéd — a sür
göny küldője — a holttest hazaszállítására 
vonatkozóan kér intézkedést a családtól. •

Szalai Pál néhány év óla Bécsben él, ott 
is folytatja orvosi tanulmányait. Szüleinek 
úgyszólván naponta irt haza Budapestre le
velet, amelyekben pontosan beszámolt a 
vele kapcsolatos eseményekről. Pár nappal 
ezelőtti levelében örömmel újságolta, hogy 

három mcdikustársával együtt egyhetes 
turistáidra megy a svájci hegyek közé.

Szalai Pál el is indult az útra — ezt bizo
nyítják azok a képeslapok, amelyek Inns
bruckból, Churból, majd Zürichből érkez
tek, ahol a négytagú turistatársasághoz még 
egy zürichi osztrák származású ügyvéd is 
csatlakozott a feleségével.

A család persze, mitsem sejtve, várta ide
haza az újabb képeslapokat, amelyek he-

Vakmerő szélhámost fogott el 
vasárnap a rendőrség 

Hamisított aláírásokkal fiz hónap óta pénzeket szedett fel 
a Wiener Bankverein pénztáránál

Vasárnap délelőtt egy elegánsan öltözött fér
fit állított elő a főkapitányságra egy detektív.

Krammcr Márton 42 éves magántisztviselő 
volt a jólöltözött férfi, aki

csalás és oklrathamlsltás
vádjával került a főkapitányságra. Krammcr 
ellen a Wiener Bankvcrein tett följelentést a 
rendőrségen. A bank igazgatóságának ugyanis 
tudomására jutott, hogy az utóbbi időben egy 
papírkereskedelmi vállalat nevében kisebb- 
nagyobb összegeket vesz fel valaki a banktól. 
Szabályszerűen nyugtázza a felvett összegeket, 
azonban, mint utólag kiderült, a cégnél a bank 
részéről semmiféle megrendelés nem történt. 
Házivizsgálatot rendellek el a bankban és hó
napokra visszamenőleg átvizsgálták a kiadási 
dossziékat. Rájöttek, hogy 19,31 januárjától 
kezdve vesz fel valaki különböző összegeket az 
illető cég nevében, holott

a bank máshonnan szokta beszerezni pa- 
plrszilkségletét.

Amikor a bank kérdést intézett a céghez, hogy 
van-e tudomása arról, hogy valaki szabályszerű 
számlákkal jelentkezik a pénztárnál és a cég 
nevében felvesz összegeket, azt a választ kapta, 
hogy

bárki is jelenik meg a cég nevében, az kö
zönséges csaló,

cég senkinek megbízást nem adott, sőt 
adhatott pénz felvételére, mert hiszen

mért a 
nem is 
ők jól tudják, hogy kikkel állnak összekötte
tésben és kikkel nem.

A házivizsgálatnál rájöttek, hogy októberben 
jelentkezett a titokzatos idegen legtöbbször. 
Szigorú intézkedést adott ki az intézet igazga
tósága, hogy a jövőben fokozottabb figyelem
mel kisérjék a tisztviselők a különböző szám
lákkal jelentkező egyéneket és ha valami gya
núsat észlelnek, nyomban tegyenek jelentést. 
Pár nappal ezelőtt

egy jólöltözött férfi jelent meg a bank 
számvevőségénél és egy 40 pengőről szóló 

számlát nyújtott át.
A számla annak a papirkereskedésnek a szám
lája volt, akiről már tudták a tisztviselők, 
hogy nincs a bankkal összeköttetésben és mégis 
valaki a cég nevében bizonyos összegeket vesz 
fel.

Hogy elkerüljék a különösebb feltűnést, 
eleinte úgy teltek, mintha kiutalnák az össze
get és a szokásos kiutalási teendőket végezték 
a tisztviselők. Pénztári sorszámot is adtak a 
pénzért jelentkező férfinak és udvariasan közöl
ték vele, hogy foglaljon helyet a főpénztárnál, 
rövidesen majd fogják szólitani a számát és 
akkor kifizetik a számla összegét.

Az illejö azonban
valamit gyanúsíthatott.

mert dacára a pénztáros többszöri felszólításá
nak, nem jelentkezett, észrevétlenül eltávozott 
és többé vissza sem tért a bankba. A bank 
tisztviselői azonban pontos személylcinist ad
lak a szélhámosról és ezen nz alapon detektív 
ment ki ahhoz a céghez, amelynek a számla* 
papírján történt a visszaélés. A személyleirás 
alapján közölték a rendőrség emberével, hogy 

valamikor volt náluk egy Ilyen awmély- 
lelrásu ember, azonban már hónapokkal 

előbb elbocsátották
és bizonyára több Iratot magához véve, követi 

•wn- *• v<Wtd- ^lOrKQS áramú hálóaat! 
ké»*Qlékak a fegoícsóbhan kaphatók

VI., Andráuy út 55. Tál. 198-20
Szellemesen nifóns vígjátéki

lyett az egyetlen flu trugikus halálát jelentő 
távirat érkezett vasárnap Budapestre.

A családtagok telefonon azonnal érintke
zésbe léptek Zürich-e\, ahol azután részlete
sebb felvilágosítást kaptak a sürgöny kül
dőjétől.

Ezek szerint Szalai Pál és társasága 
pénteken hajnalban Indultak útnak a 
mergaui havasok egyik menedék házá

ból,
hogy megmásszák az Ochsherg csúcsát. Már 
majdnem ütjük céljához érkeztek, amikor 
Szalal Pál különvált a társaságtól, hogy a 
többiek ellenzése ellenére

egy rövidebb, de meredekebb utón jus
son fel a csúcshoz.

Alig indult azonban neki, szöges cipője meg
csúszott és hangos kiáltással a többezer mé
teres szakadékba zuhant. Az azonnal meg
szervezett mentöexpedició már csak

" fellsmcrhctctlenségig Usszezuzódott 
holttestét 

hozhatta fel.
A gyászbaborult család egyik férfitagja 

már el is utazott Svájcba, hogy Szalai Pál 
holttestének hazaszállításáról gondoskod- 

el a visszaéléseket.
Meg is nevezték az elbocsátott tisztviselőt és 

közölték legutóbbi lakáscímét is. Szombaton 
egész nap hiába várták azonban haza a detek
tivek Krammert. nem jelentkezett lakásán, va
sárnap reggel érkezett csak haza. Amikor be 
akart lépni a kapun,

a detektív mclléállt
és udvariasan felkérte, hogy kövesse őt a fő
kapitányságra. A magántisztviselő meglepeté
séből alig tudott magához juthi, azonban mégis 
eleget tett a detektív felszólításának és követte 
a főkapitányságra.

U F fi 00RS0
Kedden nemutatúi

HZEJJE1?
A férj...............
A feleség . . . . 
Az apa ............
A házibarát . . 
A szobalány . .
A táncosnő . . .

ö

£s megérdemelt 
sikert arat a

(október 31-lg)

A közönség méltányolja áldozat
készségünket és megérti törekvé
sünket, ami odairányul, hogy olcsó 
árainkat még olcsóbbá tegyük!

A most szükségessé vált őszt 
bevásárlásokkal gondtalanná 
teszi karácsonyi ajándékai be
szerzését, mert Magyar-Heti 
os bonjaink 

november 15-től dec. 15-lg vásárolhatók le 

DIWcaSjorfOK
Rftkócil-ul 72-74.

A főkapitányságon 
töredelmes, beismerő vallomást telt 

a megtévedt ember. Elmondta, hogy 1924 óta 
nincs rendes állása, csak átmenetileg tudott el
helyezkedni cgy-két hónapra különböző helye
ken és többnyire mint ügynök kereste kenye
rét. Hét esztendővel ezelőtt egy nagy vállalatnál 
volt tisztviselő, szinte naponta fordult meg a 
bankokban és igy

jól Ismerte a bankok kiutalást technikáját. 
Tudta azt is, hogy a bankok gondnoksága 
szokta végezni a különböző megrendeléseket és 
arról is volt tudomása, hogy a megrendelések
nél a gondnok, vagy az arra felhatalmazott 
égvén szignaturája elegendő arra, hogy lent a 
pénztár kifizetést teljesítsen. Hosszabb tanúi

Petrovich Szvetiszláv 
Liáné Hald 
Ottó Wallburg 
Georg Alexander 
Betty Bírd 
Ambrus Irén

mányozás után
sikerült megtudnia, hogy a Wiener Bank- 

vcrelnnél kinek milyen a szlgnaturája 
és sikerült ezeket majdnem a legnagyobb pon* 
tossággal utánozni.

Hogy milyen jól utánozta ar aláírásokat, 
arra nézve jellemző, hogy

már tíz hónap óta Űzte a visszaéléseket
és csak most sikerült őt megcsípni.

Furcsa éjszakai kaland 
Pesterzsébeten

Részeg fővel idegen ágyba tévedt 
egy fiatalember — A lakók vé
resre verték és kidobták az utcára

Különös kalandja volt az elmúlt éjszaka 
Pesterzsébeten egy részeg embernek.

Éjszaka egy óra (újban nz őrszemes rendőr 
a Pacsirta-telepen egy eszméletlen emberre 
akadt a Gyár-utca 6. számú ház elölt. Az isme
retlen ember

arcán és fején több sérülés
volt, azonkívül az orrán és a száján is folyt a 
vér. A rendőr értesítette a mentőket, akik első 
segélyben részesítették a sérültet, majd eszmé
letre térítették.

A sebesült érdekes magyarázatot adott 
sérülésének oka felöl. Elmondotta, hogy Pergel 
Lászlónak hívják, 28 esztendős cipészsegéd. 
Több barátjával együtt mulatozott, majd egye
dül indult hazafelé.

Ittas állapotban egy idegen lakásba jutott 
be,

de hogy hol voltt ez a lakás, azt hamarjában 
nem tudja megnevezni, csak arra emlékszik, 
hogy amikor bent feküdt az ágyban, egyszer 
csak egy férfi és nő lépett hozzá, seprővel, 
majd egyéb tárgyakkal

ütnl-vemi kezdték, majd kidobták az at- 
cára.

Innen származnak sérülései. Pergel még azt is 
előadta, hogy különös kalandja közben elve
szett lő pengője s nem tudja, hogy ez ott ma- 
rndl-o a lakásban, vagy az utcán vette el tőle 
valaki?

A cipészsegédet, miután sérülései kórházi 
kezelésre szorulnak,

a Szent István-kórházba •zállitották, 
mig a rendőrség meginditotta a nyomozást an
nak megállapítására, hogy kinek a lakásán 
szenvedte sérüléseit.

Pénteken, október 30-án este nyílik meg

Túzsdepálotahan
(Zoltán-utca 17)

Caffi-rsstsurant 
Bringa-szalon 
Tankart

Molnár József és Fischer Jenő tulajdonosok
Koboz Haber -Takácg jazz-trlö

Tervezte; Eric
Polgári árak Ászt 11 rend elés; T. 138-82
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. Leállították az összes 
autókat a Rákóczi-uton

Amióta jelaró lett Magyarorgrágon a takaró- 
Itoskodá*. azóta az autótulajdonosok többizben 
elhatározták, hogy takarékossági szempontból 
egy időre leállítják kocsijukat. A IHízásokon 
azonban csakhamar felülkerekedett a józan éti 
a legtöbb autó ma Is ugyanolyan vidáman pö- 
főgtcii n motalkót, mint azelóit.

Az az ntilóleállilás, amelyről most be aka
runk számolni olvasóinknak, nem a fentemli- 
tell határozat következménye, bár kapcsolat
ban van a „takarékoskodjunk" Jelszóval. Az 
auióleállilásoknak bárki szemtanúja lehet, aki 
felkeresi a Kákóczi-utnak azt a részét, ahol a 
Magyar Divatcsarnok hatalmas palotája áll. 
Budapest legnépszerűbb áruháza előtt ugyanis 
valóságos autópark áll, amelynek okát már 
messziről felfedezhetjük.

A .Magyar Divatcsarnok ugyanis izombalon, 
október tizenhetedikén kezdte meg október 
harmincegyedikéig, azaz, két hétig tarló „Ma
gyar HéC'-ét. Az. áruház erre az alkalomra ün
nepi mezbe öltözött. Artiszlikus. Ízléses, linóm 
magyaros slilusu díszletek és dekorációk bo
rítják be a Rákóczi-uti palotát, amely öt emelet 
magasságban hirdeti a reflektorok lényében a 
magyar ipaj dicsőségét. Harminc ember dolgo
zott éjjel nappal közel egy hónapon keresztül 
Butácska Pál festőművész vezetése mellett azon, 
hogy a Magyar Divatcsarnok megfelelő és im
ponáló külsőségek melleit fogadhassa kiterjedt 
számú tőrzsközönégét.

A „Magyar Hét" első napján magánautón és 
villamoson; taxin és gyalog vonult fel a közön
ség a Magyar Divatcsarnokba. Ez a letagadha
tatlan tény is azt bizonyítja, hogy ebben az 
áruházban minden rangú és rendű ember meg
találhatja nzt, amire éppen szüksége van. Még 
soha annyian nem keresték fel talán ezt a Bu
dapesten és vidéken annyira kedvelt áruházai, 
mint most a minduntalan emlegetett rossz gaz
dasági helyzetben. A magyarázat nagyon egy
szerű. A takarékoskodók nagyon jól tudják, 
hogy igazán olcsón és igazán jól csak a Magyar 
Divatcsarnokban lehet vásárolni.

A Magyar Divatcsarnok mindenre gondoló ve
zetősége tisztában van azzal, hogy kötelessége 
segíteni azon a közönségen, amely évek hosszú 
sora óta kitünteti őt n bizalmával. Ezért ren
dezte most ezt a „Magyar Hét".cl, amelynek 
során áldozatkészségben a végletekig ment, 
amennyiben hihetetlenül olcsó áron nyújtja a 
legjobb magyar árut a magyar közönségnek.

Ez a népszerű áruház, páratlan Iclkiismcrc- 
lességgel válogatta ki n legjobb magyar áruból 
Is a legjobbal, hogy bebizonyítsa, miszerint a 
magjnr ipar gyártmányai a legelsőrendübb kül
földi árukkal is versenyre kelhetnek. Az a ha
talmas választék, amely a magyar árukból a 
közönség rendelkezésére áll. a magyar ipar 
diadala. De ebből a dicsőségből oroszlánrész 
illeti a Magyar Divatcsarnokot, amely ráirá
nyította n figyelmet n magyar produktumokra.

A „Magyar Hét", art hisszük, végleg meg
szerettette a közönséget a magyar áruval.

Mindezt nem is lehet csodálni, mert a magyar 
rikkek nemcsak, hogy elérik nzt a magas nívót, 
•mit a külföldi gyártmányok, hanem sok eset
ben még felül Is múlják azt. A különböző nől
és férfiruhaanyagok, selymek, kelmék, cipők, 
kesztyűk, ingek, mind, mind u magyar munkás 
kezemunkáját dicséri. A „Magyar Hét" meg
nyitásán még a leghozzáértőbbnek is be kellett 
ismernie, hogy a magyar ipar hatalmas lépé
sekkel halad előre.

Ezt állapította meg mindenki, aki jelen volt 
■ „Magyar Hét" megnyitásának napján, pedig 
a Magyar Divatcsarnok a legszebb, a legjobb 
és a legolcsóbb különféle áruival a múltban 
már alaposan elkényeztette a közönséget. A 
Magyar Divatcsnrnok most is hű maradt régi 
rlvéltrz. hogy minden áldozatot meg kell hozni 
közönségükért, amely már oly régen a kitün
tető szereidébe fogadta őket.

A Magyar Divatcsarnok hihetetlen áldozat
készséggel igyekszik most ezt a szerelelcl viszo
nozni. A megvásárolt cikkek árának húsz szá
zalékáról ugyanis hont ad a „Magyar Hét" tar
tama alatt, amelyet november tizenötödikétől 
kezdve december tizenötödikéig bárki minden 
láüzctés nélkül levásárolhat uz áruház bármely 
osztályán.

Igv például, ha valaki a „Magyar Hét" alatt 
mondjuk öt ven pengőért vásárol bármilyen 
árut, kap egv tlzpengös bont, amelyért novem
ber tizenötödike s december tizenötödike között 
minden egyéb ráfizetés nélkül bármit vásárol
hat a Magyar Divatcsarnokban. A népszerű áru
ház igy igyekszik megkönnyíteni közönségének 
a közelgő karácsonyi bevásárlásokat, mert aki 
a „Magyar Hét" tartama alatt vásárol, az a 
hónok alapján úgyszólván végleg elvetett? a 
karácsonyi •bevásárlásainak gondiát. Iffy tehát 
tulajdonképpen a „Magvar Hét" vásárló kö
zönsége egyszer kiadott pénzért kétszer vásá
rolhat.

Ennek ellenére meggyőződtünk arról, hogy a 
Magyar Divatcsarnok semmivel sem árulja drá
gábban cikkeit, mint azelőtt. Külön szenzációja 
ez ennek a nagyszabású akciónak, mert hiszen 
köztudomású, hogy az utóbbi hetekben a gyá
rak tizenöt-busz százalékkal emelték fel pro
duktumaik árát. A Magyar Divatcsarnok ez 
áremelések ellenére is megmaradt n régi árak 
mellett mert most sem tévesztette szem elöl 
régi jelszavát, hogy árban, minőségben egy
aránt százszázalékosan kiünőt kell adni a ma
gyar közönségnek.

Ezek után nem lehet Csodálkozni azon, hogy 
a közönség mór nz első nap szereidébe fogadta 
a Magyar Divatcsarnok uj akcióját. Ezzel kü
lönben a vásárlók nemcsak magukkal tellek 
jót, hanem hazafias kötelességet is teljesild- 
lek. Hi'zcn ma minden magyar embernek kö
telessége. hogv támogassa a magyar ipart a 
magyar áru vételével, hogy minél több magyar 
munkás számára biztosiba a mindennapi ke
nyeret. Mindezeken felül pedig nz Arukért ki
adott pénz Magyarországban marad és nem 
vándorol ki esetleg sokkal gyengébb külföldi 
gyártmányok fejében idegenbe.

A mngvar közönség és a magyar ipar egy
aránt hálás lehet a Magyar Divatcsarnoknak a 
„Magyar Hét" megrendezéséért, amelyről már 
most megállapíthatjuk, hogy kitünően sikerült.

Haiairagazoii az autóbusz egv mabacs 
Öngyilkost

Tölti István toizorkoraskoűö De eltart ugrani e Dunába, meg- 
mentettek s mialatt a rendőrségre ttlsörtöK, 

az autóbusz ete vetette magát
Egy pesti kereskedő szomorú tragédiája 

záródott le vasárnap a Kun-utcai közkór
házban, nhol alig 24 órás kínos szenvedés 
után meghalt Tóth István 46 esztendős fü- 
szerkereskedő.

Tólhnak néhány esztendővel ezelőtt 
még virágzó, nagy Üzlete volt 

a Fövám-téren s igen jómódú, vagyonos 
embernek ismerték. A gazdasági krízis azon
ban megingatta Tóth István üzletét is s 
nemrég elárverezték csaknem minden áru
ját, ugy hogy

be kellett zárnia üzletét.
A tönkrement kereskedőt annyira megvi
selték az anyagi gondok, hogy buskomor 
lett. Szótlanul járkált napokon keresztül s 
hozzátartozói kétségbeesetten látták, hogy 
a szerencsétlen ember

idegeit egészen felőrölték az elmúlt 
napok izgalmai.

Tóth István szombaton korán reggel eltávo
zott hazulról. Valósággal kisurrant a laká
sából, ugy hogy otthon észre sem vették tá
vozását. Néhány órával később Tóth István 
a Lánchídon, a budai hídfő közelében már 
öngyilkosságot kísérelt meg:

keresztül akarta vetni magát a lild kor
látján, 

de a járókelők az utolsó pillanatban meg
akadályozták és rendőrnek adták át. Miután

házat Járt egyének szerepelnek,
a Magdolna-ntcai halotté azonban nem ut- 

repel a nyilvántartóban.
A nyomozó detektívek kimentek a Teleki-térre 
is, ahol tudvalévőén kubikusok tanyáznak. Fel- 
mutatták elöltük • fényképet, többen ismerős, 
nek talájták az áldozatot, de nevét, személyi 
adatait nem tudták megmondani.

kijelentette, hogy nem fogják megakadá
lyozni abban, hogy öngyilkosságát elkövet
hesse, a Fő-utca közelében szolgálatot tel
jesítő rendőrőrszem felszólította, hogy kö
vesse a főkapitányság életvédelmi osztá
lyára. A rendőr rábeszélésére a-makacs ön
gyilkosjelölt

mégis csak elindult a rendőrrel.
Alig haladtak néhány száz lépést, Tóth Ist
ván a rendőr mellől az úttest közepére ro
hant és

egy arra robogó autóbusz elé vetette 
magát, amely keresztülment rajta.

Véresen, eszméletlenül szedték ki az öngyil
kos embert az autóbusz kerekei alól. A járó
kelők, akik néhány perccel ezelőtt még 
megmentették az életnek a szerencsétlen 
embert, most a rendőrrel együtt nagy izga
lommal telefonáltak a mentőkért, akik

a Kun-utcai kórházba szállították be 
az öngyilkos kereskedőt

és ápolás alá vették. Az orvosi vizsgálat 
megállapította, hogy Tóth István súlyos 
külső és belső sérüléseket szenvedett s fel
épüléséhez nincs remény. Vasárnap délelőtt 
az öngyilkos Tóth István, anélkül, hogy esz
méletét visszanyerte volna,

belehalt sérüléseibe
a kórházban.

Gombamérgezésben meghalt 
egy négytagú család

Miskolc, október 25.
(A Hétfői Napló miskolci tudósítójától.) 

Megdöbbentő szerencsétlenségnek esett, áldo
zatul szombaton Sajószentpéteren egy bá
nyászcsalád. Gombamérgezési kaptak és a 
család négy tagja meghalt.

Nagy András bányamunkás hozzátartozói 
szombaton a közeli erdőségekben gombát 
szedtek. A gombát szombaton ebédre fo
gyasztotta el a bányászcsalád négy tagja. A 
család egyik gyermeke, a tízesztendős kis
fiú nem evett a gombából. Nemsokkal az
után, hogy az ebédet elfogyasztották 

valamennyien rosszul lettek.

Állapotuk percről percre rosszabbodott és 
nemsokára valamennyien

elvesztették az eszméletüket.
Az előhívott orvos megállapította, hogy 
gombamérgezést szenvedtek és azonnal gyo
mormosást vitt rajluk végbe. A család tag
jait azonban az orvosi ápolás nem tudta 
megmenteni, először a 13 éves kislány, majd 
a 15 éves kisfiú halt meg, azután az apa, 
végül pedig az anya esett

a borzalmas tragédia áldozatául.
A bányászcsalád tragédiája Sajószentpétc- 

ren és környékén óriási részvétet keltett.

Megváltozott a borotválkozás módja.
Amerika a Rvorsaság a rohanó élet hazája, onnan jött 

most a borotválkozás reforn.ja is, mely az eddigi 20—Zr> 
perces borotválkozási időt egy tizedére redukálta. Ma 
nz amerikai borbélyok vizszóróva! csak bepermetezik az 
arcot egy „Fnlgor" nevű borotválóvizzel s az egy perc 
alatt megpiihitolla a szakállt s azonnal simán borotvál
kozhatnak. Miután a „Fulgor" borotválóvíz. dacára a 
gyors, puhító hatásának, az arcbőrre káros hatással

nincs, sőt finomítja, at önborotválkozók hada'la áttért 
mór a ,.Fulgor"-ozásra. mert igy reggel tovább alhat 
s nem kell a fürdőszobában, sokszor hidegben, félórát 
eltölteni.

Persze, ezen gyorsborotvílkozát divatja már hozzánk 
is eljutott, mert nálunk most van a spórolás korszaka, 
a „Fulgor" borotválőviz pedig pénzt és időt lakarit meg.

A Magdolna-utcaí halott rejtélye
Nagy apparátussal nyomoz a rendőrség, hogy tisztázza 

a megölt Íór3i kilétét
Rejtélyes ügyben folytat vizsgálatot a föka- 

ntányság sérülési osztálya szombat óta. Októ
ber 19-én, a késő éjszakai /rákban a Magdolnn- 
utca és a Dobozi-utca snrkán egy munkáskül- 
scjÜ férfit találtak eszméletlen állapotban, fe
jén több sérüléssel.

Ax ismeretlen embert beszállították a kun
utcai kórházba, ahol sérülései felöl eszméletre 
térte után s?m tudott felvilágosítást adni, csu
pán pár szól mondott n kezelő orvosnak, de 
ebből nem derült ki, hogy ez a saját neve, vagy 
pedig más nőve lelt volna.

Kiss Mátyás József nevet mondott szagga
tott hangon a kezelő orvosnak, 

majd ismét elvesztette eszméletét és többé 
vissza sem nyerte.

Pár órai szenvedés után meghalt a kórházban 
és halála okául koponyaalapi törést állapítottak 
meg az orvosok.

Szombaton boncolta fel a kunutcai kórház 
rejtélyes halottját a törvényszéki bonctani In
tézetben a rendörorvos. A boncolás eredménye 
szerint nz állítólagos Kiss Mátyás József 

bűntény áldozata.
A fején talált sérülések kemény tárgytól és 
idegen kéztől eredhettek.

A boncolás jegyzőkönyvét megküldték a fő
kapitányságra, ahol a gyilkossági ügyekben 
dolgozó detektivcsoporlnak osztották ki az 
ügyet. A detektívek mindenek elölt

Perzsaszönveg 
antlkhutor 

műtargvau 
alkalmi vételekből
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a holott személyazonosságát és lakását Igye
keznek megállapítani.

Ez a fáradozásuk azonban vasárnap estig nem 
sikerült. A főkapitányság eltűnési osztályán 
ugyanis nem szerepel hasonló nevii, sem olyan 
egyén, akire ráillene az a személyleirás, amely 
az állítólagos Kiss Mátyáséval azonos. A főka
pitányság ugy intézkedett, hogy

a halottat közszemlére tegyék ki a törvény- 
■zéki orvostani ■ intézetben

A halott kilétének megállapításától Jelentős 
fordulatot vár a nyomozás. Ha ismerik az ál
dozat kilétét, akkor már könnyebb lesz meg
állapítani, hogy tulajdonképpen kikkel is ta
lálkozott, illetve

kikkel töltötte a kritikus éjszakát 
és életkörülményeiből is lehet következtetni, 
hogy tulajdonképpen milyen körben kell majd 
keresni n lettest. Az Öltözékből Ítélve, az isme
retlen halott

gyárimunkás vagy kubikus lehetett.
Bizonyára valami vendéglőből igyekezett haza
felé és útközben csatlakozott hozzá az a sze
mély, aki később leütötte.

Pár pengőért történhetett a gyilkosság, 
hiszen az egyszerűen öltözött ember nem igen 
lehetett nagyobb összeg birtokában.

Vasárnap délelőtt a törvényszéki orvostani 
Intézetben fényképfölvételeket, valamint 

ujjlenyomatokat készítettek a halottról 
és ezen a nyomon is igyekeznek felderíteni ki
létét. Az ujjlenyomat-nyilvántartóban azonban 
eredhiényltflcirtil végződött a nyomozás, itt 
ugyanis csak büntetett előéletű,, vagy tolonc-

Horgászán cihkeK

Véres éjszakai háborúság 
egy Rákóczi-uti 

mulatóban
A barátnők harca a lovagért
Viharos botrány játszódott le a minap egy 

közismert Rákóczi-uti mulatóban.
Éjfél után, amikor a hangulat egyre emelke- 

dőltebb lelt és a jazzmuzsika mellett divatos 
táncokat lejtettek a mulató táncosnői ,az egyik 
asztalnál középkorú férfi és alig huszesztendős 
ísinos szőke nö foglaltak helyet. Magánautón 
érkeztek a mulatóhoz. Az ur ismert építési 
vállalkozó, a fiatal nő egy iparoscsalád lánya 
volt. Intim hangulatban szórakoztak pezsgő 
mellett. Alig egy félórát tartózkodtak a mula
tóhelyen, amikor

egy bundáa harminc év körüli nő rohant 
be magából kikelve a lokálba.

A pincérek elébe álltak és udvarias hangon 
érdeklődtek, hogy kit keres? Az elegáns nő vá
lasz helyet félrelökte az útjában álló pincére
ket és egyenesen ahhoz az asztalhoz tarlóit, 
amelyiknél az építési vállalkozó ült a fiatal 
hölggyel. Izgalmas jelenetek következtek. A 
magából kikelt nő sértő szavakkal illette a tár
saságot, majd mielőtt bárki is megakadályoz- 
halta volna,

egy pezagős poharat 
kapott fel az asztalról és azt az izgalomtól 
remegő

fiatal nő fejéhez vágta.
A leány nagyot sikoltott és a következő pilla
natban vér borította el a fejét.

Mindez filmszerű gyorsasággal következett 
be és mire az inspekció* detektívet értesíthet
ték, már be is fejeződött az affér. A detektív 
jegyzőkönyvet vett fela történtekről, majd a 
közeli Rókus-kórházba kisérte a súlyos fejsét 
rülést szenvedett hölgyet.

,Az építési vállalkozó és a harcias amazon 
sietve és

együttesen távoztak a lokálból 
s rövidesen helyreállt a nyugalom az Iméní 
még harctéri hangulatban lévő lokálban.

A detektív jelentést telt a főkapitányságnak, 
nhol súlyos testi sértés címén, valamint bot- 
rányokozásért indult eljárás az éjszakai bot
rány főszereplője ellen.

A dolog historikumához tartozik különben, 
hogy a botrány rendezője nem felesége az épt< 
tégi vállalkozónak, csupán pár hónappal régeb. 
bi ismerőse, mint a fiatal iparoslány.

A télen nem lesz 
tarifaemelés

Tavaszra tarifareformot ké
szítenek elő a városházán — 
Négy tanácsülés lesz e héten

A főváros tanácsa holnap délelőtt tiz óm
kor folytatja az uj költségvetés tervezetének 
a tárgyalását. Holnap a városrendezési ügy
osztály előirányzatának a megvitatásával 
folytatódik a tárgyalás. Mint az eddigi jelek
ből következtetni lehet, holnap is izgalmas 
viták lesznek, amelyek során újból szembe
kerül egymással a jobboldali többség és Sí- 
pőcz Jenő polgármester. Több kérdésnél 
egyik leszavaztatás a másik után érte a pol
gármestert, annak ellenére, hogy minden 
egyes esetben erélyesen védte a maga állás
pontját.

A Hétfői Napló legutóbbi számában jelez
tük, hogy az c heti tanácsüléseken kerül el
döntésre az üzemi tarifák felemelésének a 
kérdése. Sipőcz Jenő polgármesternek az a 

• jelentése, amelyben válaszol a takarékossági 
bizottságok javaslataira, általános meglepe
tést okozott.

A polgármester fenntartja a tarifaeme
lés tervét, a pártok vezetői viszont ra
gaszkodnak takarékossági javaslataik
hoz és ezen az alapon elkerülhetőnek 

látják a tarifaemelést.
Vég/epe* döntésre az eredeti tervezet és a 
takarékossági indítványok összeegyeztetésé
nél kerül a sor, de máris meg lehet állapi- 
tani, hogy

tarifaemelés nem lesz.
A kormány városházi pártjának vezetőitől 
szerzett értesülésünk szerint a tél folyamán 
semmiesetre sem engedik meg a gáz, a vil
lany árának és a villamos viteldljnak a fel-, 
emelését, legfeljebb arról lehet szó, hogy

a tavasz folyamán valami tarifarefor
mot készítsenek az üzemek.

.1 törvényhatósági tanács egyébként ezen a 
héten négy ülést tart. Kedden délelőtt, «ff' 
dán és csütörtökön délután, pénteken pe<’(? 
délelőtt tárgyalják a tanácstagok a költség- 
vetést. 
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Dongva ti tsharOH 
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IIIHIK
r <r- Esőre hajló idő. Vasárnap is enyhe idő 
volt, de az cső csakntm egész nap szemelt. 
■A Meteorológiai Intézet prognózisa: csőre 
hajló idő várható, északon hűvösebb, délen 
^nylte hőmérséklettel.

— Bethlen látván gróf betegsége. Bethlen 
‘István gróf volt miniszterelnök tudvalevő
leg az elmúlt héten elhagyta a szanatóriu
mot, ahol kisebb operációt hajtottak rajta 
végre. A volt miniszterelnök egészségi álla
pota azonban — nem az operáció következ
tében — egyáltalában nem jó, mert a sza
natóriumi fekvés közben a különböző vadá- 
dászatokon szerzett ischiasa kiújult, úgy 
hogy a volt miniszterelnök botra támasz
kodva hagyta el a szanatóriumot és utazott 
cl Inkére, ahonnan hosszabb kezelésre 
egyik külföldi szanatóriumba fog vonulni. 
Arról tehát, hogy Bethlen István gróf ha
marosan résztvehessen a politikai életben, 
egyelőre szó sem lehet, annál is inkább, 
mert ismerve harcos természetét, orvosai 
sem engedik meg, hogy egyelőre belekap
csolódjék a most meginduló parlamenti 
küzdelmek izgalmas levegőjébe.

— A Demokrata Párt vacsorája. A Nemzeti 
Demokrata Párt terézvárosi szervezetének első 
társasvacsoráján szép száminál'veitek részt a 
szervezet tagjai. Vázsonyi János országgyűlési 
képviselő mondott hosszabb beszédet, amely
ben különösen a mostani gazdasági helyzettel 
foglalkozott. A társasvacsora vendégei lelkesen 
ünnepelték a demokraták ifjú vezérét.

— öngyilkosság Mélykuton. Mélykutról jelen
ük: Bálint Joaklin 57 éves mélykúti lakos csa
ládi perpatvarból kifolyólag felakasztotta ma
gát s mire rátaláltak, halott volt.

— A pénztárorvosok közgyűlése. A Magyar 
Országos Orvos Szövetség pénztárorvosi szak
osztálya vasárnap délelőtt tiz órakor rendkí
vüli közgyűlést tartott vitéz Csík László dr. 
szakosztályi elnök elnöklete mellett, aki ismer
tette az ÓTI-val kötendő kollektív szerződéssel 
kapcsolatos kérdéseket. Fábry L. Alajos dr. 
főtitkár ezután számszerű adatokkal azt mu
latta ki, hogv a százalékos alapon járó járan
dóság még ki nem utalt mennyisége egy ősz
szegben 347.000 pengőt tesz ki, amely a pénz
tári orvosok egyhavi illetményének felel meg. 
Többek felszólalása utón Csilléry András dr.. 
az Országos Orvosszövetség elnöke szólalt fel 
s azt hangoztatta, hogy csakis a kartársi szo
lidaritással érhetnek cl eredményt. A szabad 
orvosválasztás kérdésében kijelentette, hogy 
Jépésröl-lépésrc kívánják ezt a problémát meg
oldani. Ezután a főtitkár ismertette a szövet
ség átiratát az OTI vezetőségéhez, melyben 
felsorolják a pénztári orvosok kívánságait.

— Megalakult a Katolikus Orvosok Szent 
Lukács Szövetsége. A Katolikus Orvosok Szent 
Lukács Szövetsége vasárnap délelőtt tartotta 
alakuló közgyűlését a Szent István Társulat 
dísztermében. Az alakuló közgyűlésen megje
lent a katolikus orvostársadalom szine-java s 
képviseltették magukat az egyetemek diák
egyesületei is. Bocskor Adám egyetemi magán
tanár megnyitó beszedet mondott, amely után 
tiszteletbeli elnökül megválasztották Nékám 
Lajos egyetemi tanárt, elnökké Bocskor Adám 
dr. magántanárt, ügyvezető elnök pedig Bohr- 
bőc Sándor dr. lelt.

-— Gázmérgezést okozott a tufütött kályha. 
Vasárnap reggel a Szállás-ucta Ifi. számú 
házba hívták a mentőket, ahonnan özv, Schle- 
tdngcr Sománé 81 esztendős háztartásbeli nőt 
és Biró Béláné. egy magántisztviselő 51 esz
tendős feleségét súlyos mérgezés tünetei közt 
szállították a Rókus-kórházba. A két asszony 
szombaton este lefekvés elölt jól megrakta a 
kályhát fürészporral. Az éjszaka folyamán kü
lönböző gázok fejlődtek ki és ezek a mérges 
gázok okozták rosszulléfiikct. Mindkettőnek 
súlyos az állapota, azonban remény van élet
ben maradásukhoz.

— TUzvész a zalai gazdaságban. Nagybani-, 
-sóról jelentik: A zalamegyei Kisapagy község
ben Fábián Béla mérnök gazdaságában szom
baton éjszaka virradóra kigyulladt egy kocsi
szín. A tűz elhamvasztotta a közelben lévő gaz
dasági épületeket is. Az állatállomány nagy
része is elpusztult, minthogy a tűz martaléka 
lett a gazdaságban felhalmozott takarmány 
nagyrésze is

— A jótékonyság hiénája. Tegnap délután 
egy kopollruhás, bicegő ember állított be a 
ménesiül! kertészeti Iskolába. A portás azt bilié, 
hogy hadirokkant és pár fillért adoll neki. A 
koldus azután bement az épületbe. Az igazgató
tól ugyancsak adományt kapott. Mikor kijött 
az igazgatói szobából, tellcnérlék, amint az elő
szoba fogasára akasztott kabátok zsebeiben ku
tatott. A kéregelő tolvajt rendőrnek adták át. 
Kiderült, hogy Kom Ármin a neve, lopásért 
már többször megbüntették. Komi letartóz
tatták.

— Nagy szenzációja lesz Budapestnek októ- 
bér 30-án, pénteken este a Tőzsdepalotában 
megnyíló uj Ypszilon café restaurant, a legele
gánsabb és legmodernebb szórakozó hely. Lesz 
bár. grill-room, étterem, télikert és bridge- 
szalon. Az Ypszilon reggel hat óráig lesz nyitva 
és n hajnali órákban n vezetőség különböző 
leveskülönlegességgel kedveskedik a vendégek
nek. A forró párisi hangulathoz a Roboz-Hábcr 
Takács jazzlrió szolgáltatja a zenél.

— Éjszakai támadás a Damjanich-utcábun. 
Tégnap éjszaka Imre Gyula 21 éves géplakatost, 
■ki egy vendéglőből hazafelé igyekezett laká
sára. a Damjanich-utcában két ismeretlen 
férfi valami kemény tárgygyal fejbevcrle » 
azután elmeneküllek. Imrét súlyos sérülésekkel 
• mentők a Rókus-kórházba szállilolták. Imre 
Gyula elmondotta, hogy egy Dnmjanicli-utcai 
vendéglőben szórakozott az esti órákban és at 
a gyanúja, hogy támadói is ott voltak á ven
déglőben. A rendőrség keresi a támadókat.

lüussolinl uasárnap szenzációs 
beszédet mondott

„a fasiszta Olaszország taiuotette a lövátétel 
és a háborús adósságok KOrdOsót.. .**

Róma, október 25.
64 Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) Vasárnap délután Mussolini mi
niszterelnök Nápolyban megjelent egy nyil
vános fasiszta gyűlésen, amelyen hatalmas 
beszédben összefoglalta a fasizmus kilenc 
éves működését.

Kijelentette, hogy a fasizmus többet tett 
volna már, ha 1929-ben nem tört volna ki a 
világválság.

— Kilenc éve múlt el annak — mondotta 
Mussolini, — hogy a fasiszta Olaszország

felvette a jóvátétel és a háborús adós
ságok kérdését 

és azok lehetetlenségét, ugv, ahogy most az. 
szerepel az európai külpolitikában.

Laval vasárnap sem tudott 
megegyezni az Egyesült-Államokkal 

Eredménytelen tárgyalások Borah szenátorral
7016

London, október 25.
Laval ma Stimson házában kétóra hosz- 

szat tanácskozott Borah szenátorral, íjkinek 
a békercvizióról szóló kijelentései nagy fel
tűnést keltettek az amerikai sajtóban. A 
beszélgetés befejeztével

Borah kijelentette a sajtó képviselői
nek, hogy a közte és Laval között fenn
forgó ellentétek semmivel sem csök

kentek.
Laval kérte Boraht, keresse fel még ma este 
a francia nagykövetségen, de a Reuter-iroda 
washingtoni levelezője szerint nincs

Véres forradalom tört ki 
Paraguayban 

Gépfegyverrel lőttek a lázadókra — Tizenkét 
halott, sok sebesült

London, október 25.
Assuncionból (Paraguay) jelentik, hogy 

vasárnap nagy embertömeg, amely főkép
pen diákokból állott, megtámadta a köztár
sasági elnök magánházát, majd az elnök 
palotája elé vonult. A palotaőrség

gépfegyvertiizzel fogadta a tüntetőkéi,

— Felvetettük és felvetjük azt a kér
dést, hogy még hatvan évig fognak be-__
szólni arról, hogy ezek a kérdések elin
téződjenek, olyan kérdések, amelyek
tízmillió fiatal élet véréből akarnak
gazdagodást jelenteni a győző államok

nak.

— Lehct-e beszélni egyenlőségről, Európa 
újjáépítéséről, — folytatta, — amig egyes 
békeszerződések záradékai kibírhatatlan ter
heket jelentenek egyes államok részére?

Békét csak úgy lehet szolgálni, — fejezte 
be nagyhatású beszédét az olasz miniszter
elnök, — ha azt nem választjuk el az igaz
ságtól és a méltányosságtól.

semmi remény a megegyezésre 
■Franciaország és nz Egyesült Államok kö-1 
zött oly' életbevágó kérdésekben, mint a 
leszerelés, a biztonsági paktum, a háborús 
adósságok és a jóvátételek mielőbbi reví
ziója.

Laval, aki nz éjszakát is Goodley- 
ben töltötte, ma délelőtt fél 11 órakor újabb 
tanácskozást folytatott Hoover elnökkel. 
Délután hajóval Mont-Vernonba ment, ahol 
megtekintette Washington egykori kúriáját. 
Este a francia nagykövetség adott vacsorát 
tiszteletére.

akik közül tizenketten elestek és hu- 
nyolcan megsebesültek.

Az elnök manifeszlumol intézett a nép
hez, amelyben a lakosságot nyugalomra és 
rendre intette.

A szombati nap folyamán a zavargók 
megtámadlak több ujság szerkesztő-

OLCSÓN JUT 
EGY JÓ 
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SZEREZ BE MASÁNAK

ségét, 
valamint a belügyminisztériumot és az el
nök lemondását követelték. A munkásság 
általános sztrájkba lépett, mire a kormány 

kihirdette az ostromállapotot.
A forradalom azért tört ki, mert a la

kosság elégedetlen a kormány magatartásá
val a bolíviai konfliktusban tanúsított ma
gatartása miatt.

— Hegedűs Gyula-vacsora az Otthonban. 
Hegedűs Gyula szerkesztő tiszteletére barátai 
vasárnap este bankettet rendeztek az Otthon
ban abból az alkalomból, hogy a Magyar Hír
lap társszerkcszlője lelt A vacsorán igen sokan 
vettek részt a magyar politikai és gazdasági 
élet reprezentánsai, valamint a magyar újság
írók vezetőegyéniségei közül. A bankett során 
Márkus Miksa udvari tanácsos, Dr. Boros 
László, az Esti Kurír felelős szerkesztője. 
Puszta Béla, a Magyar Hírlap szerkesztője. 
Kun Andor szerkesztő, Dr. Halász Lajos ny. 
miniszteri tanácsos és dr. Halmi Bódog tör
vényszéki biró köszöntötték az ünnepeltet, aki 
ineghntollan mondott köszönetét.

— Vasárnap leleplezték a Péterffy-emléktáb- 
lál. A Piarista-utcai /fr/at-vcndcglö tulajdonosa 
ti fogadó 100 éves fennállása alkalmából a Pé- 
lerffy karín falába emléktáblát illesztett, hogy 
megörökítse a pesti bárok építőművészet egyik 
legjellegzetesebb alkotásának történetét. Szép 
ünnepség keretében leplezték le az emléktáblát. 
Az emlckbeszédet Antalffy főjegyző mondotta, 
aki a főváros nevében átvette az emlékművet.

— A Kathollkus Hölgyek Sajtóegycsülefénrk 
közgyűlése. A Katholikus Hölgyek Országos 
Sajtóegycsiilcte vasárnap délelőtt tartotta ren
des évi közgyűlését a Kongregációt Otthon 
nagytermében. Bangha Béla elnőklésével. A 
főtitkári jelentést vitéz Hanyag Imréné olvasta 
fel, majd a megürült alelnöknöi tisztségre meg- 
válaszlotlákk Bózóky Kálmán alezredes felesé
gét. Végül Strcche Ernő hittanár bezárta a gyű
lést.

— Felavatták n kunszcntmlklósl tij gimná
ziumot: Kunszentmiklósról jelentik: Nagv ün
nepségek színhelye volt vasárnap Kunszentmik- 
lós. Az uj reformóttis gimnázium épületét 
avatták fel a református hitélet egyházi és 
világi méltóságainak a jelenlétében. Bavasz 
László püspök megl átó imával szentelte fel a 
gimnáziumot, utána Imre Sándor dr., szegedi 
egyetemi tanár mondott ünnepi beszédet. Végül 
Vörös Sándor, a gimnázium igazgatója átvette 
az uj épületet.

— A Nemzetközt Gyógyszerész l’nló buda
pesti ülése. A nemzetközi Gyógyszerész Unió és 
Gyógyszerkiilönlegesséyi Bizottság vasárnapi 
értekezletén a silány minőségű gyógyszerkülön- 
legpsségek forgalomból való kivonása és gyár
tásának megakadályozása érdekében hozott 
nagyjelentőségű határozatokat. A gyűlés részt
vevői megnézték a mezőgazdasági múzeumot is, 
ahol tárgyalások voltak annak érdekében, hogy 
a tokaji bort, mint hivatalos gyógyszert felve
gyék az európai gyógyszerkönyvbe. A gyűlést 
hétfőn folytatják a Tudományos Akadémián.

— Aranylakodalom. Kántor Ignác és neje 
született Rcieh Anni, vasárnap ünnepelték 
aranylakodnlmiikat.

— Hősök emlékünnepe Adásztevelen. Pápá
ról jelentik: Vasá.-nap délben leplezték le 
Addszfevel veszprémmegyei községben a világ
háború hőseinek emlékművét, amelyen ötven- 
hét hősi halott neve díszeleg. Az ünnepi beszé
det Antal Géza dr. dunántúli református 
püspök mondta

— Az alföldi katolikus nap. Békéscsabáról fe* 
lentik: Az Alföld katolikussúga impozáns kato
likus napot rendezett vasárnap Békéscsabán. Az 
ünnepségeken megjelent a katolikus társadalom 
számos reprezentánsa, élükön Ernszt Sándor 
népjóléti miniszter. Huszár Károllyal és Túri 
Bélával. A nagygyűlés ünnepi beszédét Ernszt 
Sándor mondotta, ntl az ország gazdasági hely
zetéről is beszéli. Kifejtette, hogv már sokkal 
súlyosabb és válságosabb Időkön Is átment nz 
ország, mint a mostani idők. A békéscsabai 
kiitoliktis nap az esti órákban fejeződött be.

— Halálos gázmérgezés. Búidról jelentik, 
hogy olt özv. Ifermann Vihnosné éllesebh sza
kácsnő világitógázzal megmérgezte magát s 
mirr a mentők a kórházba szállilolták. már 
meghalt.
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— Nagyarúnyu részvényliamlsltás Ber
linben. Berlinből jelentik: Vasárnap nagy- 
aiányu részvényhaiuisilós tetteseit leplezte 
le és fogta cl a berlini rendőrség. Egy 
kijrfürstardammi nyomdász műhelyében 
ugyanis rengeteg hamis részvényt foglaltak 
le, amelyek közül néhány darab mór forga
lomba is került és ezekkel mór mintegy 
tízezer márka kárt okoztak. A hamisítvá
nyok kitünően sikerültek, csak egészen 
apró technikai hibák juttatták véletlenül 
rendőrkézre n hamisítókat. A letartóztatott 
nyomdász azzal védekezik, hogy ő nem 
tudta, hogy n részvények hamisak, nála két 
külföldi fiatalember rendelte meg azok ké
szítését.

— Molnár Ferenc uj darabjának slkerr 
Berlinben. Berlinből jelentik: Vasárnap 
délután tartották meg a Comoédicben Molnár 
Ferenc uj darabjának, a Jemandnak főpró
báját. A darab premierje ma este lesz. A 
Jc maiul, amelynek címszerepét Bassermann 
alakítja, női főszereplője pedig Darvas Lili, 
osztatlan és őszinte sikert aratott a főpró 
bán.

— Alpár Gitta házassága. Berlinből je 
lentik: A zehlendorfi anyakönyvvezető előtt 
vasárnap délelőtt kötött házasságot Alpár 
Cdtta, a híres magvar magyar primadonna, 
(iustav Fröhlichhcl, az. ugyancsak ismert 
német színésszel.

— Megválasztották az uj ipartestületi el
nököt Székesfehérvárott. Székesfehérvárról 
jelentik: Vasárnap délelőtt tartották meg 
a nagy érdeklődéssel várt ipartestületi el
nök választást, amelyen Süveges István épí
tési vállalkozó és Bermeiler János szabó
mester állottak szemben egymással. 228 
szótöbbséggel Süveges Istvánt választották 
meg ipartestületi elnöknek. Dr. Nagy Zsig- 
mond üdvözlőbeszéde után az. uj elnök adott 
programmot. Követelte a közüzemek meg
szüntetését és azt, hogy az. adót ezentúl nz 
Ipartcstülefek utján vessék ki, mert azok 
vannak legjobban tisztában az Iparosok te- 
hcrbiróképcsségével.

— A mai súlyos gazdasági viszonyok mellett 
tudja csak értékelni nz. ember a Telefongyár 
Ib's/vénytársamig olcsó rádió akcióját. Most 
mikor minden kiadást lehetőleg megtakaríta
nak, otthonában napi 24 fillérért, tehát órán
ként I fillérért hallhatja a legjobb művészeket, 
operákat, operetteket, stb. családja körében. A 
készülék már mindenütt kapható.

— Ellenzéki képviselők tanácskozása Deb
recenben. Debrecenből jelentik: Vasárnap 
Debrecenben ff egy m égi Kiss Pál meghivá
sára Szakács Andor és Eckhardt Tibor or
szággyűlési képviselők tanácskozást folytat
lak azirányhan, hogy mikép lehetne a pol
gári ellenzéket közös nevezőre hozni. A ta
nácskozás, értesülésünk szerint, eredmény
nyel végződött és megegyeztek abban, hogy 
n parlamentben, mint polgári ellenzék, kö
zösen veszik fel a harcot a kormány ellen és 
igyekeznek belevonni ebbe az akcióba a 
Nemzeti Szabadelvű Pártot és a Nemzeti 
Demokrata Pártot is. Eckhardt Tibor kü
lönben vasárnap délelőtt a Déry-muzeum- 
ban előadást tartott külpolitikai helyzetünk
ről, amelyet a megjelent közönség nagy tet
széssel honorált.

— Bábszínház ■ Corvin Árnházban. Szóra
koztató, nevelő művészi előadásokról gondos
kodott a Corvin Áruház Bábszínház előadáso
kat tart, amelyek csodálatos teljesítmények: 
akrobata, lánc, ének, jongleuri és hűvészi mu
tatványok. Az előadás, amelyet kétszer tarta
nak minden délután, valóságos szinház benyo
mását kelti.

— Székesfehérvár nem választhat polgár
mestert áprilisig. Székesfehérvárról jelentik: 
Vasárnap érkezett le Székesfehérvárra hiva
talosan a Zavaros—Vargha-iigy Ítélete, 
amely tudvalevőleg jogerősen megfosztja 
polgármesteri tisztségétől Zavaros Aladárt. 
Ezekulán nem vojjia már semmi akadálya 
az uj polgármester megválasztásának, mégis 
n város ügyrendje értelmében azzal a jövő 
év áprilisáig kell várni. A törvényes intéz
kedések szerint ugyanis Székesfehérvár két 
rendes közgyűlést tart csak egy évben — 
egyet áprilisban, egyet szeptemberben. Pol
gármestert pedig csak rendes közgyűlésen 
választhat a város. Székesfehérvár ebben az 
ügyben felterjesztéssel fordult a belügymi
niszterhez és attól kérte az ügyrend meg- 
s áltoztatásál.

— Eljegyzés. Voglhut Vig Lujzl, Budapest és 
Detitsch György, n Deutsrh György és István 
cég tagja. Tnlnlóváros, jegyesek. (Minden kü
lön értesítés helyett.)

— l’j Menetrend. Megjelent a pirosfedelü 
,;Vj Menetrend" Nemzetközi Kiadása, amely a 
h ízni közlekedési a általatok pontos menet
rendjein és az uj díjszabásokon kivül közel 
1000. u m kir államvasutak hivatalos menct- 
jegyirodájn óllal kijelölt, leginkább kéréseit 
külföldi állomáshelyekre verető közvetlen ösz- 
szeköttclésü vonatok menetrendjeit tartal
mazza könnyen áttekinthető csoportosítással 
és tájékoztató inenctdijakkal. A Nemzetközi 
Kiadás ára 1.50 pengő és kapható minden me- 
nelrendórusltónál. Az „Uj Menetrend" hazai 
kiadásúnak ára változatlanul 1 pengő.

— Revolvere# rablótámadás Pária mellett 
egy templomban. Parisból jelentik a Hétfői 
Napló tudósítója: A Pária melletti Pavillon 
su Bői# templomába éjszaka behatolt két 
betörő Bigaud abbé. aki a sekrestyvben 
aludt, a zajra fölébredt. A betörök revolvert 
szegeztek a homlokának és ugy kényszeri- 
tették, hogy adjon át tízezer frankot. A be
törők ezután elmenekültek.

Maiuska Szilveszter állítólag mezőtúri 
iilrioka KOzeiODen is vasúti merényletet 

akart emovelnl
Békéscsaba, okt. 25.

f.t Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Az itteni rendőrség nyomozást 
folytatott napokon keresztül annak a vas
ul i merényletnek az ügyében, amelyet Mező
túr közelében állítólag

Matuska Szilveszter kísérelt meg.
Augusztus 11-eröl 12-ikre virradó éjszaka 
történt, hogy a mezőtúri vasúti hid vágá
nyára, amelyen az aradi gyors és más nem
zetközi vonatok haladnak keresztül,

egy vasgerendát helyeztek cl.
Szerencsére uz aradi gyors érkezése előtt 
egv mozdony haladt át a hídon és a vezető 
még jóidőben észrevette az akadályt s le
fékezett. A meghiúsult vasúti merénylet 
után Nagy Gábor mezőőrt részletesen ki
hallgatták s Nagy elmondotta, hogy az em
lékezetes éjszakán egy gyanús férfit látott 
a hid közelében ólálkodni. Most, hogy Ma-

— Válasz gróf Károlyi Imrének. Ilyen cím
mel egy röpirat jelent meg, amely Károlyi 
Imre grófnak „A kapitalista Világrend vál
sága" cimü könyvére válaszol. Czettler 
Jenő, a képviselőház elnöke, Éber Antal, 
Fricdrich István, Györki Imre országgyűlési 
képviselők és Mónus Illés, a szociáldemo
krata párt titkára foglalkoznak különböző 
szempontokból Károlyi Imre gróf megálla
pításaival. Czettler Jenő Károlyi Imre mun
káját szükséges intelemnek tekinti a ma
gyar társadalomk számára. Éber Antal kon
klúziója az, hogy ki kell küszöbölni a kapi- 
talisztikus rendszerből azokat a természet
ellenes beavatkozásokat, amelyek a piac 
szabad*játékát meggátolják s amelyek a 
gazdasági bajok legfőbb okozói. Friedrich 
István azt hangoztatja, hogy a nemzeti aka
rat kikapcsolásával és a dolgozó társadalom 
gyámság alatt való tartásával nem lehet 
egy lépési sem előre tenni. Györki Imre a 
demokráciát jelöli meg, mint amely kiemel
het bennünket a politikai élet katasztrófá
jából és Mónus Illés az ország belső viszo
nyainak megváltoztatását követeli, mert 
csakis ez vezethet bennünkei a gazdasági 
nyugalom útjára.

— Aurél számtanácsost szabadlábra 
helyezték. Néhány héttel ezelőtt n rendőrség 
letartóztatta JenVay Aurél nyugalmazott mi
niszteri számtanácsost. Az volt a vád ellene, 
hogy részese annak a betörési kísérletnek, 
amellyel bizonyos iratokat akarlak a kereske
delmi minisztériumtól elvinni. Azt is vád tár
gyává tette a rendőrség, hogy Jenvay bizonyos 
okiratokról leszedte a bélyegeket és a rajtuk 
levő Írást, eltüntette és igy azután újból érté
kesítette azokat. Jenvayt átszállították az 
ügyészség fogházába. A vizsgálóbíró lefolyatta 
a nyomozást és dr. Halász Miklós előterjeszté
sére elrendelte Jenvay azonnali szabadlábra- 
helyezését. Miután ezt a határozatot a vádta
nács is jóváhagyta, Jenvay elhagyta a fogházat.

— Mlcfhoe közgyűlése. A Magyar Izr. Egye
temi és Főiskolai Hallgatók Országos Egyesü
lete vasárnap tartotta meg dr. Riglcr Tibor el
nöklete alatt évnyitó közgyűlését a Pesti Izr. 
Hitközség siputcal dísztermében. A közgyűlésen 
több mint ötszázan vettek részt és a közgyűlés 
rendes lefolyása után megejtett választáson 
Jász Imre Ifit a „Miefhoc" uj elnöke.

— A cseh-magyar kereskedelmi tárgyalá
sok. Prágában ezen a héten ismét összeül
nek a magyar és csehszlovák kormány meg
bízottai, hogy tanácskozásokat folytassanak 
a cseh-magyar kereskedelmi egyezményről. 
Minden remény megvan arra, hogy most 
már rövidesen sikerülni fog a megegyezés 
és igy áruforgalmunk Csehszlovákiával is 
újból szerződéses alapon biztosítható lesz.
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— Hazai Fésüsfonö- és Szövőgyár Részvény
társaság', Budapest. Október 19-én tartotta fenti 
társaság 1929. és 1930. üzleti éveinek együttes 
rendes közgyűlését, amelyen a részvényesek a 
vállalat konszolidálása érdekében a már elv
ien 1929. évben kilátásba vett leszállítását az 
alaptőkének 4.012.800 pengőről 401.230 pen
gőre és ugyannkkor az alaptőke felemelését 
4,414 080 pengőre elhatározták. Az uj részvé
nyek, amelyek a régi részvényekkel egyenlő
jogunk, teljes egészében névértéken a régi rész
vényeseknek ajánllatnnk fel átvételre

— Agyonnyomta ■ aznlmakazal. Megdöbbentő 
gycrmeklragédia történt Jánoshalmán. Zsefri 
Etelka négyéves kislány nagyanyjának. örv. 
Vég Rozáliának Kőhegy-dűlői tanyáján a szál- 
mnknzal tövében játszadozott, amelynek <‘gy 
része váratlanul ráomlott s ■ kislányt eltemette. 
Mire megmentésére siettek, a kislány megful
ladt. Holtteste ugy kerüli elő a széthányt szal
ma alól, hogy n játékait átölelve tartotta.

— Nagy *üz Onódon. Miskolcról jelentik: 
Lukács Béla nnódi gazdaságában nagy tűz 
pusztított szombatról vasárnapin virradó éjsza
kán. A nemrég épített gazdasági épületek leg
nagyobbika gyulladt ki és az óriási tüzel csak 
több órai megfeszített munka után sikerüli n 
lakosságnak és a környékbeli tűzoltóságnak 
fékezni. A kár hatvanezer pengő, mert rcngc. 

|leg gazdasági berendezés pusztult el.

tuska szörnyű bűncselekményére világosság 
derült, Nagy Gábor a lapokban közölt fény
képben

felismerni félte a gyanús férfiben Ma
iuska Szilvesztert.

A mezőtúri állomásfőnök és pénztáros-kis
asszony, akiket ugyancsak kihallgattak, el
mondották, hogy augusztus 12-én felszállott 
az egyik vonatra egy ideges, izgatott férfi, 
aki

Matuskára hasonlít.
A mezőtúriak vallomását alátámasztja az is. 
hogy

a szóbanlevő. vasúti hid közvetlen kö
zelében volt évekig Matuska mezőtúri 

birtoka
s hosszabb ideig lakott itt családjával.

A rendőrség ma mindezekről jelentést 
tesz a budapesti főkapitányságnak.

— Dungyerszky Nándor balesete. Dun
gyerszky Nándort, a híres bácskai földbir
tokos família egyik tagját tragikus baleset 
érte a Kecskeméti-utcában. Dungyerszky 
Vörös Pálné-utcai lakására igyekezett haza, 
amikor hirtelen összeesett az utcán. A men
tők részesítették első segítségben, majd la
kására szállították.

— Modern művészek Is helyet kapnak 
ezután a Műcsarnok zsűrijében. Vasárnap 
délelőtt tartotta a Képzőművészeti Társulat 
hetvenedik évi közgyűlését. Lukács György 
dr. elnöki megnyitójában bejelentetté, hogy 
megbízatása lejárt. Utódjául Glattfelder 
Gyula püspököt választották meg. Alelnök 
pedig Nékám Lajos egyetemi tanár lett. 
Zala Györgv javaslatára elhátározták, hogy 
a társulat bírálóbizottságát a modern irá
nyok képviselőivel is kiegészítik.

— Elfogták Presach Vilmái, a veszedel
mes szélhámosnőt. Vasárnap délelőtt meg
jelent a főkapitányságon Vidor Pálné tiszt
viselőnő és feljelentette albérlőjét, Prelsach 
Vilma negyvennégyéves volt tanítónőt, aki 
a Nyár-utca 12, számú házban levő lakásá
ból egy bundát és körülbelül ezer pengő ér
tékű ruhaneműt vitt él. A detektiveknek 
már a kora délelőtti órákban sikerült el
fogni a tolvaj nőt a Paulay Ede-utcai Ariim- 
szállóban, ahol a lopott értékeket is megta
lálták. Bekísérték a főkapitányságra, ahol 
megállapitották, hogy több hasonló ügye 
miatt már régen körözik és hatszor volt 
már büntetve.

— Eltemették Brust Dávidot. Vasárnap 
délelőtt temelték el a Kerepesi temetőben 
Brust Dávidot, a főváros kcreskedőéletének 
évtizedek óta ismert és becsült tagját. Fi
scher főrabbi búcsúztatta az elhunytat, majd 
jóbarátja, Schreler Jakab mondott búcsú
beszédet. Brust Dávid a Kereskedelmi Csar
nok egyik alapitótagja volt és ezeken ke
resztül képviselte a főváros egyik kerületét 
a törvényhatósági bizottságban.

— Fasiszták és antifasiszták verekedése 
Parisban. Parisból jelentik: A- Párisban elő 
olasz fasiszták ünnepséget rendeztek a Rue 
Cadet egyik nyilvános helyiségében. Az ün
nepségről hazafelé igyekvő fasisztákba bele
kötöttek az antifasiszták. Nagy verekedés 
keletkezett és hét ember megsebesült.

— Vigyázzon, az Istenért — statárium van! 
Miskolcról jelentlkö Mulatságos történet jár 
most szájról-szájra Miskolcon. Az egyik városi 
bank vezetőállásban levő tisztviselőjéről, akit 
— mi tagadás benne — megcsalt a felesége. 
Miután egyszer minden kiderül, a kegyesnek 
egyáltalán nem nevezhető csalásról a férj is 
értesült s bősz haraggal szivében, no meg egy 
töltött pisztollyal zsebében, rohant az elárult 
randevúra, hogy — bosszút álljon. Be is tört a 
találka színhelyét képező legénylakásba, ahol 
tényleg a legkényesebb toalettben találta 
önagyságát a csábító társaságában. A férj .sze
meit elöntötte a vér, lövésre emelte fegyverét, 
hogy leszámoljon mindkettőjükkel, mikor a 
csábítónak, oki joggal el lehetett már ké
szülve a halálra, mentő ötlete támadt, mert igy 
kiáltott fel: „Vigyázzon, az Istenért — statá 
rium van! A kővetkező pillanatban a férj ke
zéből kiesett a fegyver. Tabló —- a válóper már 
megindult.

— Cchlrilz Amadé Stefánia grófnő: Scmlra- 
mls. Kiadja az Amallhea Verlag. Wien—Lcip- 
rig. Semiramlsnak. az állítólagos pásztorlány
nak, akiből később Nlnive királynője és az. 
assyr birodalom megálmodója lett, regényét 
írja meg a szerző. Történelmi regény, de írója 
nem ragaszkodik túlságosan az ismer* történel
mi részletekhez, hanem bőségesen engedi ját
szani fantáziáját, ami dicséretére mondva, 
nem zavarja túlságosan a lényeget. Az írónő 
Scmiramist mint a női emancipáció első bar-, 
cosát mutat ja be, aki a regény végén, miután 
elveinek mindent feláldozott, elbukik és trón
ját kénylejen átadni a férfinak ... bár ez jelen 
esetben a fia. A regény szerkezete kifogástalan,' 
a nyelvezete szép, megállapítható, hogy a szer
ző alaposan tanulmányozta a kort és szoká- 
snil, melyből témáját merítette, alakjai azon
ban nem élnek. Papírmasé figurák, akik pite- 
tikus hosszú körmondalos szónoklatokkal 
érintkeznek egymással és ez az. ami Üchtritz 
Amadé grófnőt még megkülönbözteti az Igazi 
írótól.

— Étvágytalanságnál, rossz gyomornál, 
bélrekedésnél, renyhe emésztésnél, anyag, 
cserezavaroknál, csalánkiütésnél és bőr, 
viszketésnél a természetes „Ferenc József" 
keserűvíz rendbehozza a gyortaor és a belelt 
működését s megszabadítja a testet a fel, 
gyülemlett rothadó anyagoktól. Az orvos, 
tudomárty több úttörője megállapította, hogy 
a Ferenc József-víz abszolút megbízható 
hashajtó. A Ferenc József keserűvfz gyógy, 
szertárakban, drogériákban és fűszcrüzle- 
tekben kapható.

— Antal Géza református püspök lett a 
pápai Jókai Kör elnöke. Pápáról jelentik: 
A Jókai Kör vasárnap délután tartotta 3fi. 
évi rendes közgyűlését, amelyen a megye és 
a város számos vezető reprezentánsa jelent 
•meg. A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel 
dr. Antal Géza dunántúli református püspö
köt választotta meg elnökévé.

— Holnap tárgyalják a férjgyllkos Var- 
gháné bünpörét. Miskolcról jelentik: óriási 
érdeklődéssel várják Miskolcon a keddi 
napot, amikor is Vargha Béláné áll birái 
elé, hogy feleljen a férjgyilkosságért. Var- 
gháné ez év áprilisában gyilkolta meg a fér
jét, a gazdag amerikai magyart s miután a 
seJyemszállal megfojtotta az alvó férfit — 
nyugodtan leült regényt olvasni. Hossza# 
vallatás után .csak férje holtteste mellett 
tört meg és tett beismerő vallomást az asz- 
szony, aki végül is azzal védekezett, hogy 
Vargha részegen jött haza, öt megverte, 
földretiporta, rugdosta — ezért ölte meg 
azután bosszúból, amikor elaludt. A fölár- 
gyalás minden valószínűség szerint — há
rom napig fog tartani. ítéletet csütörtökre 
várnak

— Megmenekült az elsüllyedt tengeralatt
járó legénysége. Helsinkiből jelentik: A vy- 
borgi szikratáviróállomás délután egy óra
kor orosz rádiójelentést kapott, amely sze
rint a Gratia német gőzössel összeütközött 
tengeralattjáró egész legénységét megmen
tették, a Gratia pedig befutott a kronstadti 
kikötőbe. A katasztrófa alkalmával kapott 
léken át sok viz hatolt be a hajó előrészébe.

— Modern házasság. Stekcl professzor nevét 
jól ismeri a magyar közönség, hiszen eugene
tikái és házasság szociológiai könyveinek ná
lunk is nagy sikere volt. Legújabb könyve 
„Modern hásasság” címmel, Gartner Pál dr. 
mintaszerű fordításában most jelent meg. Ste- 
kel, mint orvos és mint pszichológus, tud ezer 
orvosszert és gyakorlati tanácsot a boldogtalan 
házasság panaszaira és a modern házasság fel
építésének részleteire.

CSAK MA ÉS HOLNAP!
Férfi Doubl átmeneti kabátok mindenféle színben, remek 
kivitelben, melyek ’ télikabát helyett la viselhetők, 
80 pengtf. László nriszabó, Rákóezl-ut 60.

— A Rlmamurány • Salgótarjánt Vasmű Rt. 
igazgatósági ülése az előterjesztett 1930—31. 
évi mérleget jóváhagyta. A belföldi fogyasztás
nak további lényeges csökkenése, az export
árak leromlása és a termelési költségeknek az 
üzemkorlátozások folytán előállott megdrágu
lása az eredményre kedvezőtlenül hatottak ki. 
Az üzemi hozam az értékcsökkenési leírásokat 
is csak a múlt évinél kisebb mértékben teszi 
lehetővé. Bár a tiszta nyereség hiánya s a rend
kívüli gazdasági és hitelviszonyok osztalék
fizetést nem tesznek indokolttá, az igazgatóság 
az október 30-ára egybehívandó közgyűlésnek 
a társulati alapszabályok 44. g-ának imperativ 
rendelkezése értelmében mégis azt az indít
ványt fogja előterjeszteni, hogy a rendes tarta
lékalap felhasználásával részvényenként 1 pen
gő 50 fillér osztalékot határozzon el.

Miért alacsonytermetüek a japánok? 
Amerikai tudósók megfigyelték, hogy Káli-' 
forniában a japán gyerekek jobban fej
lődnek, nőnek, nagyobbak, mint a ha
sonlókorú gyermekek Japánban, McCoD 
tűm, a híres vitaminkutató véleménye 
szerint ez onnan van, hogy Japánban olyan 
táplálékon élnek a gyermekek, amely a nö
vekedésnek nem kedvez s ez már nemzedé
keken át éreztette hatását a japánok terme
tére. Hiányzik szerinte a japán gyermekek 
táplálkozásából a tej, amelynek zsírjából, a 
tejszínből, a vajból merítik a kaliforniai 
japán gyermekek, mint a fehér faj gyerme
kei, a növekedést serkentő „A“-vitamint. A 
japánok ezért újabban nagy erőfeszítéseket 
tesznek a tejgazdaság meghonosítása, a tej 
és tejtermékek népszerűsítése érdekében, 
amelyek az ősi japán táplálkozásban telje
sen ismeretlenek voltak. De miután az „A"- 
vitamin a szervezetnek az elléntállóképcs- 
ségét — különösen fertőzőbetegségekkel 
szemben — is növeli, kettős hatást érnek el 
táplálkozásuk e reformjával, hogy a tejet, 
vajat a fehér faj e fontos táplálékát, be
viszik mindennapi élelmiszereik közé.

1 álooleyyel1 ts;virinr«ss?‘“»
(Halottak napján! 

Riviéra virágüzletben,
szép, olcsó koszorúk * 

, Eszterházy-utca 2.
— Magyar lap Berlinben. A külföldi magyar

ságnak mindenütt van lapja s eddig csak Ber
lin volt kivétel. Most azután Berlinben is meg- 
Indult „Berlini futár** elmen egy magyar uj»átt. 
nmelv Ízléses köntösben, mindenkit erdeaio 
tartalommal jelmlk met minden csütörtökön. 
Berlini riportok;, hírek, pletykák, képek vannak 
a lapban és tartalmas .Pesti levelek" cimü r•• 
vata is van. A lapot Palásti László, Berlinben 

| élő fiatal magyar újságíró szerkeszti.
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Két nap alatt uj harmadik felvonást 
irt Móricz Zsigmond a Kerek Ferkónak

A darabnak majdnem, semmi köze sincs a regényhez — 
mondja Móricz Zsigmond

A Nemzeti Színház ezidel legnagyobb 
eseménye Móricz Zsigmond premierje lesz, 
amelyre szinte szokatlan nagy munkával és 
lelkesedéssel készülnek. Ebben a nagy 
munkában nemcsak a színészek és a ren
dező veszi ki a részét, hanem a szerző is, 
aki a hét közepén váratlanul a következők
kel lepte meg a színház igazgatóságát:

— ügy érzem, hogy a harmadik felvo
násban valami nem stimmel. Kérem, adják 
vissza nekem a harmadik felvonóit ét újat 
írok helyette.

A színház eleget tett az iró kérésének, 
aki két napra rá

szombaton teljesen uj harmadik felvo
nást vitt el a próbára 

és most a Nemzeti Színház ebben a meg
változott formájában adja elő a Kerek 
Ferkót.

Beszélgettünk Móricz Zsigmonddal, aki 
elmondotta, hogy a darab harmadik felvo
nását lényegében átírta, a színhelyt, amely 
eddig egy pusztán játszódott le, egy tanya 
udvarára helyezte df.

Arra a kérdésünkre, hogy 
ml maradt a híres regényből a drá

mában,
a következőket mondotta:

— Úgyszólván semmi. Ez teljet dráma, 
Uz meg teljes regény volt! Talán

as egész darabban nincs tiz sor, ame
lyet átvettem, csak a figurák maradtak 

meg, 
megváltozott a Kerek Ferkó problémája is. 
Annakidején a regényt a napiesemények 
hatása, a feminista mozgalmak követkéz* 
keztében írtam. Hol van ma már a femi

■> .4 nrn ■ < • hercegnő adjutánsall dCM ■ MB ■ Willy Ffltsoh - Nagy Kató

FILMSZÍNHÁZ HÁROM ABLAK KELET FELE 
okt. 20»től. Egy műsorban: Erlch v. Strocheim

Operabérletet gyűjt és mégis mozi lesz 
a Városi Színház

A Csókprofesszor teljes személyzettel átvonul a Magyar Színházba’ 
ha hétfőn reggel Ferenezy le nem teszi a hiányzó 4000 pengő kauciót

A „tnhiíl vilíg Ssiinte iMgdöbbcníijel fo- 
gadta azt a hirt, hogy Ferenezy Károly, aki 
annyit küzdött azért, hogy a Városi Színház 
megmaradjon eredeti hivatásánál, mégis moii 
céljaira adta bérbe a Váróit Színházat. Novem
ber elsejétől kezdve film fog futni a Városi 
Színház uj vásznán és

nagyon valóutnü, hogy a stlnhás ezután 
sem nyílik meg, hanem filmkoneesstlót lóg 
kaput rí — «íy nyapalmarolt íllamUUír.
Naivon megértjük a véroshérl tltelékoieket. 

akik rendkívül unjak a Véről Srlnhé, eavre 
hukódd réte«téMtaügyét él minden megoldj, 
után kapva-kapnak, amely leveszi róluk « 
Városi Színházin! való foglalkozás gondjai. A 
város megadta Ferenczynek az idei silnhás- 
nyitási engedélyt, csak tizenötezer pengő kau
ciót követelt tőle már hetekkel ezelőtt. Jel- 
letnift a rossz anyagi viszonyokra, hogy egy 
ilyen nngyértékü szerződéssel a kezében re- 
rentzy nem tudott azonnal tizenötezer pengőt 
előteremteni és csak a tegnapi nap folyamán 
sikerült neki tizenegyezer pengőt szerezni. 
amelyet Szalay ügyvéd állal letétbe helyezeti 
már a fővárosnál.

A további négyeiét pengőt hétfőn délclőttlg 
kell felmutatnia.

A színház igazgatósága azonban, megelőzve a 
nyitási engedély utolsó feltételének teljesítését, 

operabérleti pályázatot hirdet.
Óriási plakátok jelentek meg Budapest utcáin, 
amely a legnagyobb nevű operaénekeseket, a 
legkitűnőbb operákat ígéri a mélyen tisztelt 
bérlőközönségnek. Ezzel egyidőbén egy nim- 
érdekeltség béreli a színházat és cáfolatlanul 

ÓRIÁSI
sikere van Ilidig Oltó vígjátékinak, „A 
torockói menyasszonyának a Belvárosi 
Színházban. Szombaton éa vasárnap 
zsúfolt ház kacagta végig a remek elő- 
adást éa axiinni nem akaró tapsokkal 
ünnepelte a kiváló szereplőket, élükön 
}ayka Marglltnl, Gombasfötfl Ellával, 
aózon Gyulával, Gyergynival, Mályvái, 
Kovács Károllyal és Váradyvsl.

nizmus problémája? A darabnak most a 
szociológia a tengelye.

Ezzel kapcsolatban rendkívül érdekes 
dolgot mond n Kerek Ferkó regényéről.

*— Húsz évvel ezelőtt Írtam ezt a regé
nyemet, amely annakidején a legnagyobb 
könyvsikerek egyike volt. Akkoriban Lon
donban olcsóbb volt a regényt kinyomtatni, 
ezért a pesti kiadó elküldte a matricákat 
Londonba, ahonnan csakhamar megér
kezett az első tizenötezer példány. 
Miután elfogyott, még kétszer tízezret 
rendelt A kiadó. Az egyik tízezer meg is 
jött, amikor kitört a háború és a másik tíz
ezer példány Londonban maradt. A háború 
után minderről elfelejtkezve, éppen Pólya 
Tiborral beszéltem meg, hogy egy olcsó raj
zos kiadást csinálunk a Kerek Ferkóból, 
megvoltak már nz Összes tervek hozzá, 
amikor Londonból kaptunk egy levelet, 
amelyben arról értesítenek, hogy néhány 
év előtti megrendelést „közbejött akadá
lyok miatt” csak most tudják teljesíteni és 
tízezer példány útban van Budapest felé.

Móricz Zsigniondot azonban mégis job
ban érdekli a jelen, mint a műit. A színda
rabról kezd beszélni ismét.

— Csathó Kálmán nagyszerűen rendezi a 
darabot. Vele negyvenesztendős barátság 
fiit össze, együtt diákoskodtunk Debrecen
ben, és azóta is jó pajtások vagyunk. Bajor 
Gizi egyenesen felséges! A Kerek Ferkó sze
repében Petheő Attila azt.hiszem jobb lesz, 
mint a Muzsikus Ferkóban volt. Csőrtől és 
Kürti József fogja játszani az öreg Kerek
egyházit. Rózsahegyi Kálmánról pedig 
olyan édes báj ömlik egy csikós figurájá
ban, hogy at egész világon lámpással kel
lene keresni a mását.

maradnak azok a hírek, amelyek a Városi Szín 
hát teljes mozivá alakulását célozzák.

Mivel a Városi .Színház sorsa még bizonyta
lan, bár Szántó—Szécsen—Hadó nagyszerű uj 
operettjét, a Csókprofesszort már javában pró
bálják, a szerzők arra gondolnak, hogy

ha keddig a Városi Bainhdi sorsa jobbra 
vagy balra nem dől el, akkor fölajánlják 

operettjüket a Magyar Színháznak.
azzal a feltétellel, hogy az operettben izereplő 
művészeket l» átvegye. Korányban a tárgyalá
sok még folynak, de a Magyar Színház termé
szetszerűen az Ügyben addig nem nyilatkozik, 
ameddig a Városi Színház mozivá átalakulása, 
vagy ennék ellenkezője nem tisatázódik.

Filmpremierek
MONTECARLO BOMBÁZÁSA

— a magyar cime annak a nagyszabású, 
uj Ufa-slágernek, amely csütörtökön kerül 
elősjör az Uránia vásznára. Az Ufa produk
cióinak egyik legérdekesebb és legizgalma
sabb alágere ez a film, amelyet a két legki
tűnőbb német filmszínész és az „erotikus" 
szépségéről híres orosz-német filmprima
donna neve fémjelét. Anna Steen a hős- 
nője a Montecarlo bombázásának, et a nem
régen feltűnt ragyogó nő, aki a sex oppea- 
les hódítások listáján Németországban e pil
lanatban közvetlenül Marlene Dietrich után 
következik. A pesti közönség még jól em
lékszik a „Karamazov testvérek" film- 
variációjára. Itt indult el Anna Steen ra
gyogó karrierje. A féifl főszerepet Hans Ai- 
bers és Kelni Rtthmann kezében vannak. 
A film mindent hot, ami esik szemnek-száj- 
nak Ingere — a montecarloi játékkaszinó 
tarka éleiének színes forgatagát, ugyanak
kor pedig egy csatahajó mozgalmas éleiét 
is, Természetesen vad benne rengeteg irga
lom és rengeteg szerelem, a végén pedig — 
happy end. Az Ufa n parádés filmek gazdag
ságával készítette el ezt a produkcióját, 
amely a stetón fő slágerének van szánva. 
Egészen bizonyos, hogy a Montecarlo bom
bázása, amely hosszú hetek óta szerepel a 
bécsi és berlini mozik vásznán, Budapesten 
is meg fogja hódítani a közönséget.

EGY MÁMOROS ÉJSZAKA
A legújabb Joe Mny-produkció, amely a 

Bécsi és az Omnla fUmszinházakbAn került 
e héten bemutatásra, nagy meglepetést hozott. 
Joe May megteremtette a filmen azt n társa
dalmi vígjátékot, amely mulattat és tanít. „Egy 
mámoros éjszaka11 nemcsak kacagtat é> mulat-

tat két órán keresztül, hanem a tiszta házasság 
igazságát hangsúlyozza. A remek és mulatsá
gos film főszerepét Nóra Gregor, a világhírű 
Reinhardt-aztár és Harry Licdtke, ez a pompái 
és szeretett filmsztár játssza. z

AZ ERÉNYGSŐSZÖK
A Royal Apolló uj slágere, amelyben két 

olyan nagyszerű mulattató, mint Ralph 
Artúr Róbert és Félix Bressart játszanak, 
eseménye a mozihétnek. Kacagó orkánok 
követik egymást, mert az „Erénycsőszök'1 
két pompás kómikusán kivül rendkívül ked
ves és finoman pikáns témája is mulattat. 
Nem csoda, ha a Royal Apollo pénztárain 
állandóan ott van a tábla: Minden jegy el
kelt.

drámát hozott a

Hunyady Sándor

Premier után
PUSZTAI SZÉL. Azok, akik Hunyady 

Írói és színpadi zsenijére esküsznek, nem 
csalatkoztak Ilunyady ismét olyan emberi 

npadra, amely függetle
nül a betyárromantiká
tól, fokosos és szűrös 
instrumentumoktól, ön
magában is a legtisz
tább és legnemesebb 
színpadi irodalom. Ilyen 

ékes magyar nyelven 
beszélni, ilyen jól meg
látott Jeleneteket szín
padra exponálni, kevés 
iró tud úgy, mint Hu
nyadi, aki múlt évi 
óriási sikerével is tanú
jelét adta nagy tehetsé

gének. Ezzel szemben áll azonban a Víg
színház, amely olyan feledatra vállalkozott, 
amelyet megoldani nem tudott. Gomba- 

Frida tüneménj’es parasztdémonán és 
Rajnay Gábor palettára való bet.várlipusán 
kivül mindenki ideges volt a színpadon. 
Csortos, akiről nem tudjuk elhinni, hogy a 
pusztai széllel nyargal és aki túlságos hosz- 
szu szünetekkel akarta sűrűvé tenni a dráma 
levegőjét, — az előadás legnagyobb hibája 
a rendezésen kivül, amely rendkívül sok
szor Sötét színpadot teremtett, a színészek
nek pedig tempódon előadást diktált. A 
közönség azonban ennek ellenére rendkívül 
melegen tapsolt Hunyady megnyilatkozó 
írói zsenijének.

A TOROCKÓI 
gén irtunk csak

MENYASSZONY. Nemré- 
Indig Ottóról, a Torockói

menyasszony szerzőjéről, hogy az ő irói 
ereje is hivatva van, mint 
Hunyadvé, hogy tisz
tább levegőt, szint és 
uj hangot hozzon ebbe 
az áporodott szinházi 
világba. Első darabja 
mindjárt bombaként hat, 
Ezúttal nevető hombá
réi van sző, amely 
iró minden mondata 
után robban a nézőté
ren. Miként tavaly Hu

nyady Sándor határszéli 
kérdést, úgy Indig, Torockóra transzpo
nálva, a zsidó-magyar kérdést tárgyalja és 
oldja még oly szimpatikusán és finoman, 
amely .egyszeribon az. arrlvált írók szintjére 
emeli a fiatal szerzőt. A remek darabhoz
méltó az előadás is. Mtily GerÖ román jegy
zője a legnagyobb színházi élmények egyike 
marad. Gáton Gyula falusi zsidaja pedig 
olyan távlatot nyújt az általa reprezentált 
kérdésben, amely céljának megfelelően 
megkönnyeztet és meghevettet. Oayka Mar
git négy hétre zsidóvá lett parásztlánya az 
Ismert, kitűnő művésznő uj színpadi skálá
ját harsoiiázza. Gombaszögi Ella valóság
gal zsidó nagyasszony volt. Gyergyai István 
az egyetlen, aki nem mindig találta meg a 
helyét. (s, i,)

SZÍNHÁZI napló
OPERAHÁZ: (%S) Flllarmonlil hangrtrltny. 
NEMZETI SZÍNHÁZ: (M8) Hattlet, 
KAMARASSlNHÁSt (%S) Aida. 
VÍGSZÍNHÁZ: (8) Puutal m«|.
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (3) Toriból ra»nyaHt«ny. 
MAGYAR SZÍNHÁZ: (A) Zöld Mrlny.
PŐV. OPERETTSZÍNHÁZI. (8) Pillangó, 
ÜJSZINHÁZt (Hl) A kör n4gy»iögetlUa«. _. 
ANDRÁSSY-UTl SZÍNHÁZ: (•) Varlatt. 
TEREZKŐRUTi SZÍNPAD) (I) Nyugatinál a helyűt 

Ultorallln.
BEtHLENTfiRI SZÍNPAD: (•) Rublkti, 
KOMÉDIA ORFEUM: (Hl) Rótt. 
ROYAL ORFEUM: (VjS, W») SecHaa. 
STEINHaiIDT-SZIKPAD: (fel) SHInhardt.

Megkezdődtek at u/ Molnár-darab 
Brrlinben, a fősserepet Darvas 

próbál
,____ r.. ______ Lili ala

kítja. Molnár kedden érkezik meg a berlini 
pióbáltra ét előreláthatólag égést télen Berlin
ben marad.
jplőadás után a elme az Andrássy-uti szin- 
** hó: legközelebbi hosszabb lélegzetű da
rabjának, amelyben négy sztár lép fel, még 
pedig: Gaál Franciska, Góthné, Góth Sándor 
és Ráday Imre, Mikor Bús Fekete darabját 
kézhez vették a szereplők és próbálni kezd
tek. azonnal rájöttek, hogy at „Előadás 
titán” voltaképpen kulcsdarab. Góthné egy 
nagy magyar primadonnát játszik, Góth en
nek a férjét, a nagy (rőt, és Gaál Franciska

és Gázon Gyula 
menyasszony” első /elvonásában

pedig azt a nagynevű színésznőt, akit a nagy 
iró később feleségűt vett. Bár a rendező a 
szereplőket nem informálta erről, ők igy vet- 
lék szerepeiket és pikáns meglepetéssel fog- 
nak szolgálni az előadáson.
O alamon a Kék Madárban fog játszani 
& Gordon Pál ugyanis október 30-án 
nyitja meg a Kurfürstendammon a „Blue 
Vogel” elhagyott helyiségében kabaréját, 
amelyben Salamon Béla is vendégszerepel. 
Salamon most kezdi el harmadik filmjét és 
amikor azt befejezte, akkor Budapestre 
megy „vendégszerepelni”. A fővárost Ope- 
reltsriniiázban Nótl Károly operettjében lóg 
fellépni, A „Nyílott ablak”-nak először Né
metországban lesz a premierje már a jövő 
héten. Nóti egy másik filmjéből Is vígjá
tékot akar csinálni. Az Universal a jövő hé
ten kezdi el ttj filmjét forgatni. Ezt a filmet 
Székely István rehdczi, a cime: „Egyszer az 
életben.,."
Tkjagyban készülnek az egyik színházunkban 
1 ’ egil Charrel-revíl bemutatására. A szlnlap 
nyolcvan-száz nevet is felsorol s ezek között 
vastagon Ugrik ki egy fiatal táncosnő neve, akit 
mint világattrakciót emleget a színház igazga
tósága. A rendkívül csinos, bájos és tehetséges 
táncosnő, ha nem is világattrakció, de megállja 
mindenütt a maga helyét, még a közepes kül< 
főttét tánchelyeken is. ahol graelőz táncait el- 
lejtette. Viszont egyről valóban rendkívül híres 
ez a flafal hölgy, még pedig arról, hogy marta 
nélkül egy tapodtat sem megy és urlkisasszömj 
maradt mindig abban a levegőben, amely pedig 
nem alkalmas fiatal hölgyek számára. Bárhol 
lépett föl ez a gyönyörű táncosnő, édesanyja 
mindig ott ült n nézőtéren és a szám után pe-> 
dlg vitte haza és lefektette, mint hajdan egykor 
a családi kúrián.
TJéncs Györgyöt, aki tavaly Reinhardtéknál 

játszotta nagy sikerrel a Gyenge nem egyik 
főszerepét, Rolph Jan igazgató, a bécsi Komor- 
diehez szerződtette. A Koinoedie legközelebbi 
darabja egy háromfelvonásos zenés vígjáték, 
(•melynek egyik fősrercpél Dénes György fogja 
játszani, aki néhánynapos ijju feleségével, 
kengyel Gizivel, a Terézköruti Színpad ifjú tag
lóval a napokban már el is hagyja Budapestet.
Dródy Istvánról, a kitűnő rendezőről már 

rég nem hallottunk hirt. Most Köpeti- 
hágóból kaptunk levelet, ahol nagysteiii 
szerződéssel működőit az oltani operában 
és több darabot rendezett. Kopenhágából 
német meghívásra Berlinbe utazott, hogy egy 
angol darabot rendezzen. Bródy imlÁírinű- 
leg Bécsben vagy Berlinben fog megtele
pedni,
Flyőnyörfl. felejthetetlen estét szerez a Ki- 

rály küvéhá: vendégeinek Medyyaszüy
Vilma, minden idők legnagyobb sanzonénekcs- 
nője. Zugó tapsok hálái fák meg a szép dalait, 
amelyek 12 nagy varieté altrnkctó közölt is 
mint tündöklő ékkövek ragyognak.

A hét szenzációja alegnagy óbb 
filmsiker

JOE RfflAY
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H ÉTFÖ! SPORTNAPLÓ
Négy pontot keresett 

a Ferencváros vasárnap
A Hungária és az U/pest döntetlenje megszilárdította a Ferenc

város vezető pozícióját — A Budai 11 legyőzte a Kispestet, 
a Nemzetit

A kék-fehérek 50 százalékos kényszeregyezsége
III. kerület—Hungária 0:0

a Somogy
Végre Ismét teljes bajnoki forduló bo

nyolódott le az első ligában. A fordulónak 
két kiötlőén érdekes eseménye volt:

az Újpest is és n Hungária Is leadott 
w-'ty pontot.

Ennek természetesen n Ferencváros tábo
rában őrülnek n legjobban. A zöldfehérek 
ugyanis a Vasast imponáló góiarányban 
győzték le s

Igy tulajdonképpen ezen a vasárnapon 
négy pontot kerestek.

'Kettőt a saját tudásukkal, egyet-egyet pedig 
n Bocskai, illetve a III. kerület révén. A 
111. kerület pontszerzése ellenére is megma
radt a lista alján, mert gólaránya egy ár
nyalattal rosszabb a Sabáriáénál, amely 
vasárnap az Attilával döntetlenül játszott. 
'Az alsó régiókban fekvő Budai 11 bravúrja 
érdemel még említést, amely a Kispestnek 
egy kellemetlen délutánt szerzett. A Nemzeti 
lefelé hanyatló tendenciája folytatódott, 
mert nz idegenben játszó Somogy is le
győzte.

SZÜRETI HANGULATBAN A BAJNOKI 
LISTA: MÉG KIFORRATLAN

1. Ferencváros
2. Hungária
3. Újpest
4. Bocskay
5. Somogy
6. Attila
7. Budai „11“
8. Kispest

9 Nemzeti 7 10:21 5
10.‘ Vasas 6 „ 12:20 4
11. Sabaria 7 „ 8:13 3
12. III. kér. FC 6 „

♦
9:17 3

A gólrekorder
október 25-én:

6 játék 35:6 12 pont
7 19:8 11
5 21:7 9 „
6 11:10 9 „
7 9:13 6 „
7 ,, 8:12 6 „
7 12:18 5 „
7 11:20 b

16 gól: Takács II. (Ferencváros).
10 gól: Cseh II. (Hungária).
8 gól Polgár (Budai „11“).
7 gól: P. Szabó (Újpest).
0 gól: Mátéffy (Bocskay)', Auer (Újpest), 

Turay (Ferencváros).
4 gól: Ticska Hungária), Toldi (Ferencváros), 

Jakube (Somogy), Rudas (Attila).
3 gól: Possák (Vasas), Sárosi (Ferencváros), 

Weisz (Nemzeti), Tunyoghy (Somogy), Iglódy 
(Sabaria), Brunecker (Vasas).

2 gól: Belkó (Sabaria), Bihámi (Nemzeti), 
Borbély (III. kér. FC), Drössler (III. kér. FC), 
Egri (Vasas), Hlrzer (Hungária), Kohut (Fe
rencváros), Konyor (Kispest), Seper (Sabaria), 
Steiner (Újpest), Szedlacsek (Ferencváros), 
Zilahy (III. kér. FC) Czétényi (Nemzeti).

„A Ferencváros-meccsig nem szabad pontot 
leadnll" — ez volt a jelszó már hetek óta a 
kék fehérek táborában. A számításba azonban 
a tetszhalott óbudai csapat alaposan beleza
vart. Nem illetődön meg attól a tekintélytől, 
amelyet a bajnoki táblázat szeszélyes alakú 
lása teremtett a Hungária számára és bclefe- 
küdt u játékba. Majdhogy nem megnyerte. Ha 

például Győri II. nem 
játszik a csapatban, ak
kor meg is nyeri a mér
kőzést. (Erről a körül
ményről pontos képet ad 
a tudósításunkhoz mel
lékelt ábra, amely a III. 
kerület egyetlen gólját 
ábrázolja.)

A dolog már olt volt 
zavaros, hogy

a két csapat dressze 
nagyon hasonlított 

egymásra
és hiába volt ruhaváltás, a hasonlatosság meg
maradt. Legalább is a dresszek tekintetében. 
Mert játékban már meglehetősen különböztek 
egymástól. Az első félidőben még néhány tet
szetős támadásban felcsillan a Hungária fölé
nye, ezt azonban Ticska és Barátky rendsze
rint ellensúlyozza. Később azután Újvári tesz 
ki a haza becsületéért: remekel, amiből ön-

s egy olyan bombát ereszt meg Újvári mellett, 
amely őszintén szólva gólt is érdemelt volna. 
De csak korner lesz. Persze a III, kerület ja^ 
vára. Általában a III. kerület fölényben van.

Végre nagy taps közben cserél helyei a 
rosszul Játszó Ticska HirzerrcL

Mindjárt jobban is megy 
a támadás, csakhogy a 
III. kerület ismeri a ma
gasabb taktikát s

a Hungária egyetlen 
veszélyes emberét: a 
„Kicsit”, néha négy 

ember Is fogja.
így is támadnak, de 
Cseh Haár remek labdá
ját tiszta helyzetben is 
Biri kezébe lövi. Az utol
só negyedórában finisei _ . .
a Hungária, a finis azon- áttany.
bán erőtlen s igy a 7/7. kerület, amelynek ten
gelyében Zilahy jól dirigálja a csapatát, meg
ismétli a múlt szezon bravúrját s mint a lista 
legutolsó helyezettje — pontot szerez a Hun
gáriától.

Az utolsó percekben még a másik pontot is

Három kapufa, három meg nem adott gól 
és hat érvényes gól története

Ferencváros—Vasas 5:1 (2:1)

A híres „Schöberl-gól"t amely nappal gól ugyan, de este kimarad a bíró-jelentésből.

Háromszoros „Hajrá Fradi!"A dübörög a 
fi közép s a Vasas indítja a labdát... A hat- 
eiér szempár tekintete most nemcsak a 
Fradit simogatja, az érdeklődés ezúttal rész
ben az acélizmok és a tértölelő rúgások nagy
mesterének, az ötvennégyszer" válogatott Fogl 
,,Karcsinak" is szól. De már cikkáznak is a 
passzok... A kis Takács senkitől nem zavarva 
elveszti a lubdát, pedig biztos gólt dobott cl... 
Majd nem fut egy labdára, egy esetben pedig 
glmenekszik tőle s máris kész az ítélet: Volt 
csapnia ellen nem akar... De Turay hiánya 
érezhető lesz-e? Egyelőre nem, mert Szedla
csek szépen irányit s az „elökotort” Toldi is 
jól dolgozik. Irtó Kohut-bomba a kapufán 
porzik.

I.yka pazar negyvenméteres előreadása 
Toldi fejéről zug a hálóba. (1:0.)

meccse 0d)-ra áll. De alig k'ezdik újra, Toldi 
lővéso szabályos gól. De Gombos biró ezt is 
annullúlja. Háborog a tömeg... támad a 
Fradi, a gólok a levegőben lógnak.., Való- 
ban, mert Kohut gyönyörű mintagólját is off- 
szájdnak minősíti a biró. Erre már vészes fel
hők kanyarognak a Fradi-pálya fölött... Pfuj 
bírál — tör ki elementáris erővel „a szur
kolókból”. Percekig tart az egeiverő lárma. 
Szerencsére

ként következik, hogy a III. kerület támad..» 
Az első félidő végén a tribünökön általában 
csak egy körkérdés cirkulál:

— Úristen, mi lesz itt jövő vasárnap
Szünet után ujabb öltözés következik, de az 

uj dresszekben is a régi emberek játszanak. 
Cseh egy remek helyzetben csinálhatna vala-' 
mit, de egy tized másodperccel késik. A nagy 
helyzet után forróbb lesz a levegő.

Sebes rövid időre átigazol a Hl. kerülethez.

elrabolhatná a kerület, ha az offszájd és 4 
passzív offszájd között éles és vitathatatlan 
lenne a különbség. Ugyanis némi összjáték 
után

Zilahy kiugrik a jobbszélső helyére és Ko
csis elől hatalmas bombát röpít a Hungária 
háló jobbfelső sarkába. Újvári hiába úszik.

. Gól! Viczenlk bíró azonban, minthogy 
Győry H. a kapu balsarkánál tartózkodott 

— offszájdon, anullálja a fontos gólt.

’A Vasasra utóbbi 
khet Ismerni, oly

Brunecker.

rossz játékai utón rá sem 
ciánnal, akaraterővel ját

szik. De nem sokáig kell 
várni,

Brunecker lövése ka
pufára, onnan a gól

ba esik. (1:1.) 
Az elpusztíthatatlan ve
terán, a „Karcsi” szabad
rúgást lő s felzug a régi 
Bu-u-u-u-uuu. A játék 
rendkívül változatos: hol 
n Fradi támad, hol a 
Vnsns védekezik... A
tömeg folyton hajráz, de a 
csatársornak nem megy.

Tánczos Jelenti a veszélyt csupán. Amseit sem 
kíméli a népharag, amikor egy jó lövést láb
bal véd. No de nincs baj. 39 percet mulat az
óra, amikor

Toldi kitörése nem tartóztatható fel a 
ismét kézben van a vezetés. (2:1.)

■ kis Takács lövése végre 
jelent. (3:1.)

érvényes gólt

A bíró érzi, hogy adós valamivel... no meg 
a kedélyeket is le kell vezetni, s nem árt egy

kis rehabilitáció. Igaz, 
hogy nem történt semmi, 
de azért tizenegyes. Ter
mészetesen a Vasas ellen. 
Sárosi Gyurka áll.neki a 
büntetőnek s lövését Be- 
retzky kitolja, a kis Ta
kács fut a labdára, ő is 
lő, de Bereczkybe s a 
labda ismét visszapattan 
Takács elé, aki újra lő, 
ezúttal — mellé. Nyo-

Tnldi masztó a zöldfehér fö-
‘ lény. Lövés lövést kö

vet. Kohul-bombák a javából. Egy ismét ka
pulécre irányul, egyet pedig a jól diszponált 
Bereczky komorra bokszol. De a biró ezt sem 
látja. Tanczer dühösen száguld, beadása haj- 
szAlpontos,

A szünetben csak egy a vigasz, megjön a 
hir: odaát a Hungáriauton a nagy konkurrens ,

Toldinak csak n fejét kell odatartani: 4:1. 
Még egy negyedóra van hátra s a zöldfehér 
csapat tovább „viktórlázik". A lövegek zugnak, 
süvítenek... Burger „veszélyesen" játszik s a 
biró kizárja a játékból. Már csak három perc 
van hátra, a kis‘Takács kiszökik s

lába nyomán kinyílik a virág Is. (5:1.)
A sok gól ellenére az „öreg" Fogl debüje si
került ...

A Sabaria még mindig győzelem nélkül áll — Szombathelyen
Sabaria—Attila 1:1 (1:0)

Szombathely, oki. 25.
(A Hétlói Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) A Sabaria multhctl első győzelme után 
favoritként indult a küzdelembe, annál is in
kább, mert otthon Játszott. A szombathelyi 
közönség azonban ezúttal sem láthatta győzni 
kedvenc csapatát, mert bár többet támadott, 
n lelkes vendégcsapat védelmével nem boldo
gult.

Az első támadást a Sabaria vezeti s főleg n 
Jobbszárny ad sok munkát a miskolci védelem
nek, amMj’ igen Jól dolgozik. Majd nz Attila 
csapata is feljön, Rudas nagyszerű helyzetbe

kerül, de a kapu fölé lő. A 20. percben esik az 
első gól. Borbély jó kia
dására Iglódy nagy len
dülettel fut rá és bomba
szerű fejesét Szemző nem 
védheti (1 :0). A Sabaria 
tovább támad, de ujabb 
gólt nem ér el. Helycsere 
után az Attila veszi ke
zébe a játék irányítását, 
Csere egymásután vezeti 
a veszélyes támadásokat, 
de most viszont a Saba
ria védelme van a helyén. 
Ennek ellenére mégis ki

egyenlít az Attila. Sziklai kornerét kővető kava 
rodásból Rudas révén (30. p.). A hátralévő 
időben a Sabaria erős finist diktál, de Seper 
knpufnlövésén kivül mást nem ér cl.

A Sabaria csapatában Jól játszott a védelem 
s a fedezetsor, n csatársorban Iglódy és Belkó 
pompás formája kellett feltűnést. Az Attilában 
szintén a közvetlen védelem volt a csapat leg
jobb része, mig elöl Rudas és Csere játéka íri
szeit.

Megtört a jég: vidéki csapatnak Pesten is lehet győzni
Somogy—Nemzeti 3:2 (2:1)

Nem állítható, hogy egetrengető nívón moz
gott volna ez a meccs, de kátyúba süllyedés
sel sem lehet megvádolni. A pontokért való 
késhegyre menő harc. Kupastllus a javából. 
Nem voltak sziporkázó technikai allűrök, tak
tikailag „finoman" megjátszott akciók, de volt 
lendület, élet, iram, lövések, parázs hangulat 
és... gólok. A kétnapos kétségbeejtő eső vasár
napra napsugaras derűt, verőfényt és jókedvet 
varázsolt az Ullői-utra is. A kétszerkettős meccs 
éreztette ugyan hatását, „csak” ötezer néző volt. 

A nemzetinél a sok 
port felvert hirtelenszöke 
Gergely bemutaatkozása 
elé tekintenek vérmes 
várakozással. Játékában 
van is sok újszerű, fő
ként egyéni kitöréseire 
alapit mindent. A fekete
fehéré krilkán támadnak, 
ám a masszív Miklós— 
Joós bekkpár mellett 
vicc is gólt rúgni ... De 
Jakube mégis megteszi. 
(1:0. 10. perc.) Csakha- 
aposvári a jobbik csapat.

Péternek egy lövését Gallina csak urtistapro- 
dukcióvnl mentheti, a túloldalon viszont Erdős 
kapusnak kétizbeni labdakiejtése kell borzon
gást. Sok hiba, kellemetlen, rossz passznk 
mindkét oldalon.

Jakube 
mar kitűnik. ho«v a

A meccs mindamellett érdekes és ontja ai 
Izgalmakat.

A 30. percnél tartunk, Jakube érdeme, mert az 
ö pompás leadásának következménye Tunyoghy 
szép gólja. 2:0. A Nemzeti játéka változatlanul 
siralmas. Mégis a 37. percben Bihámi szabad- 
rúgását kavarodás követi, amit Czétényi érté< 
késit. 2:1. Jakube bombalővését Gallina kiejti, 
ő maga elesik s a labda a kapuvonalon gurul 
végig s a bekkek az utolsó századmásodpercben 
pöckölik komerre. Hossó sérülése okoz némi 
emóciót, de mire Klug a félidőt jelzi, ő is 
rendbejön.

A második félidő alig 
változtatott a helyzeten. 
A 14. percben Tunyoghy 
lőtt gólt (3:1), a követ
kező percben pedig Ger
gely szépített az elaludt 
Somogy-védelem mellett. 
(3:2.) Ezután nincs már 
sok feljegyezni való, csak 
Jakube ofTszájd címén 
annullált gólja. Rengeteg 
lövés ment kapura s a 
helyzetek teremtésében 

valósággal rekordot állí
tott fel a kél csapat. Am több gól nem esik s 

. ig.v a Somogy két pontja jogerős. Megérdemel- 
| lék . . .

Czétényi

Újpest „Bauwens-gólja" Debrecenben

Debrecen, október 25.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefcnjelen- 

téses.) A cívisváros végre egy elsőrendű, fűtött 
levegőjű, izgalmaktól káprázó meccsben gyö
nyörködhetett. A mérkőzés kezdetére a nap is 
kidugta a komor felhők közül mosolygós arcát 
s dúsan ontotta aranysugarait. A bajnokcsapat 
kíséretében sok pesti vendég érkezett Debre
cenbe s a szép idő jó kedvet varázsolt a pá
lyára, amihez kivételesen egy vérbeli „nagy" 
meccset is feltálaltak a csapatok, annak minden 
izgalmával. Valóságos derhy-hangulat uralko
dott a játék kezdetén. Az iram szédületes ... 
s rögtön kiderül, hogy n Bocskaynak kitűnő 
napja van. A lilafehérek erőteljes, gólralörő tá
madásait a 10. percben kiséri szerencse, ami
kor is

Spitz—Sáros—Auer a labda útja s a ki
tűnő válogatót* jobbössrekölo habozás 
nélköl küldi vezető gólját a debreceni 

hálóba, 1:0.
TBKINVM IMCÓ FÖLDEB

Vlciorla 1UTOR "szaténját
VILMOS OA.-AR.in ». ÖAUI Itluiin. Rtulíir, l>.

Uipest—Bocskiy 1:1 (1:1)
De ekkor még az újpestiek sem hitték volna, 

hogy ez nemcsak az első 
gólja Újpestnek, de egy
ben az utolsó is e mécs
esen. De azt még ke
vésbé gondolták volna, 
hogy ez a gól kevés lesz 
a győzelemhez. Mert 
megindult a Bocskay 
nagyszerű csatársora is. 
Nem törte le őket Ujpe’t 
vezetése s percről-percre 
ujabb erőt, ujabb lendü
letet dobnak n küzde
lembe. Ani a lilák vé

gién nem enged. A Bocs-delme Huberrel az ..... ...... ...„...............--
kay valósággal odaszegezi ellenfelét a kapujá
hoz, de Mátéffy lába pontatlan s a labda két
szer, háromszor Is a kapu mellé gördül. A

Buloruásárlúk
I

Nem bres reklám, Hit—40% megtakarítás, ha közvetlenül I 
gyártól vasry készítőnél vsáról. 40 bntoriízei”. Óriási vá-B 
laszték, fizetési kedvezmény. Bővebbet díjtalanul I
■WMM WUI«NI«M» IrmH, Berll.Mr S. 1S7-M. I



Budapest, 1931 október 23 HÉTFŐI NAPLÓ 11
22. percnél tart a játék, amikor Borsányi a 
16-oion belül hendazet vét, de Kiéin Árpád 
bíró nem reagál. Ekkor a debreceni publikum 
kőrútban hülyíti a bírót, mire ar leállítja a 
mérkőzést. Amikor a publikum látja, hogy baj 
lehet ebből, akkor Ismét kórusban kiált a biró 
felé: „Nem hülye!" Erre a biró megszelídül 
a tovább vezeti a meccset. A Bocskay pedig 
nem teketóriázik, hanem egymásután hat Hor
nért ér el. A 44. percben pedig megszületik a ki
egyenlítés is:

Moóré Telekihez passzol, aki magára 
vonja a védelmet, majd ügyesen a hai
tiéire Opatához játszik, akinek magasan 

Ívelt lövése a hálóba hull. 1:1.
Szünet után még nagyobb az iram. Az Új

pest változtat a csapa
tó i is. Köves helyet cse
rél Sárossal. De ez sem 
hasznúi. A Bocskay ve
hemenciája ismét hal
mozza a korncreket. 
úgyhogy a meccs vé
gére 11:0 lesz a korner- 
arány n debreceniek ja- 
sóra. A Bocskaynak 
ezenkívül van egy meccs
döntő labdája, amikor 
Teleki lövése a kapufán 
pattan. Igaz, hogy ezt

P. Szabó is megcsinálja a túloldalon, ám a leg
izgalmasabb helyzet mégis a 44. percben adó
dik. Újpest támad, Auer nagy rössel vezeti n 
labdát, már a tizenhatosnál tart, amikor faul
tolták. A labda Auernál marad, aki szép, sza
bályos gólt Is 16 ... azonban

a btró érvényteleníti a győzelmet jelentő 
gólt.

Újpest csapata percekig tiltakozik, de a biró 
hajthatatlan. Azt állítja, hogy már előbb lefü
tyülte. De ezt nem hallották, sem a játékosok, 
sem a közönség. Szakasztott Bauuiens-cset... 
A tizenhatosról lőtt szabadrúgást Auer a nagy 
izgalomban persze a kapu fölé küldte...

A mérkőzésen jelen voll Mártássy Lajos dr. 
szövetségi kapitány is, aki a meccsen észlelte
ket a kővetkezőkben sűrítette:

— A Bocskay nagyszerűen játszott, nz Új
pest viszont a szokottnál gyengébben. Különö
sen a csatársora volt széteső. Újpest gólja, sze
rintem, teljesen szabályos voll. Ami a játékoso
kat illeti, külön élmény volt számomra Moóré. 
a Bocskay nagyszerű centerhalfja, kár, hogy 
Sárost Gyurka jobb nála .. Teleki is rendkí
vül tetszett neken. most már komoly aspiráns. 
Markos lobban tetszett nekem Ströcknél, vi
szont P. Szabóban ezúttal csalódtam. A meccs 
végeredményben reális eredménnyel végződött, 
szép és nagy mérkőzés volt, sportszerű keretek 

| között.

A budaiak gólképessógiiket a Kispest védelmén próbálták ki
Budai „11"-Kispest 5:1 (1:0)

A Szembenálló felek arról híresek, hogy 
minden meccsüket nagy lelkesedéssel játsszák 
le. A múlt héten ennek a hagyományos lelke
sedésnek volt a folyománya Kispest csapatá
nak a III. kér. fölött aratott győzelme is. Az 
akkori eredmény után a Kispest csapata volt a 
Budai „11" ellen is favorit, de váratlanul a 
feketefehérek ötletes, okos játékukkal keresi 
fölhúzták az előzetes számításokat és

teljes mértékben rászolgáltak a szép győ
zelemre.

Stancsik Hungler II.

amikor oly kevés dolog van, amin jól fel le
helne háborodni, direkt érért mennek ki az 
emberek női kézllabdameccrre.) De hát nem 
sokáig tart már ez Így. Annak idején ugyanis 
a szövetség megrondszabályozta a női nadrá
gokat. Szép hosszú nadrágokat varratott a höl
gyeknek, hogy fesztelen lábszárral gyakorol
hassák a sportot. A hölgyek azonban a mezte
len lábszárt egészségesebb, dolognak tartották 
s pusztán orvosi szempontból a hosszú nadrág
szárat fcltUrték. A szabály azt írja elő, hogy 
a nadrág hosszú legyen. Hosszú is. Azt nem 
mondja, hogy nem szabad (eltűrni. Ergo: a 
lábszár meztelen. A nagyvezér pedig felhábo
rodott. Ami érthető. A női raffinéria ugyanis 
ezúttal alaposan kifogott a szabályokon.

*
A magyar-osztrák harmónia. Nagy bábon: 

dúl ma a két szomszéd ország közölt — futball
ban. A kézilabdások azonban a legnagyobb 
egyetértésben, mondhatnék családias szereid
ben élnek. Lénárt Ernő, a béke apostola, mini 
gardedám állapította meg a következőket a 
Rákóczi-uton:

— Hogy mi harcban állunk az osztrákokkal? 
ördögöt! Tessék csak nézni az előttünk haladó 
csoportot: egy osztrák férfi kézilabdái, egy ma
gyar női kézilabdái, még egy osztrák férfi, még 
rgy magyar nő — karonfogva. Hát nem a lég- 
tőkéletscbb családi harmónia ez? . . .

♦
Matyi művészi karriert csinált. Matyi. — 

ezt valószínűen mindenki tudja — az MTK 
dresszhordó csacsija. A jámbor négylábú az 
elmúlt héten szép művészi karriert futott be. 
Az ország első kulturlntézete, az Operaház 
napi hárompengős gázsival szerződtette. Matyit

esténklnt Rácz Géza, az MTK futballista pálya* 
gondnoka vezette el az Operába, ahonnan elő* 
adás után Matyi visszatért békés otthonába, a 
Hungárla-utra. Hir szertnt Matyi ellen össze
esküvés készül: fel akar/ák jelenteni az amatőr
zsűrinél.

*
,,Fogg-pótlás“ — avagy az Iktatókönyv tej- 

(elmei. Az egyik meccsen az egyik játékosnak 
kirúgták két fogát. Ami a szájában volt. Fur- 
csa, de megtörtént. Magas labdákkal játszót* 
lak nyilván és alacsony fogakkal s igy történ
hetett az eset. A dolog a blzottsóg elé került. 
Valamit nem látlak tisztán, vagy hiányzott a 
két fog az akta mellől, egyszóval bizonyitáski- 
egészitést rendeltek cl. A kiegészítés megjött. 
Nosza — Iktatni! ügyirat — az ügyirat. Nyo
mának kell lenni az iktalókönyvben. Lett is. A 
következő cimcn: „Fogg-pótlás iránti kérvény"* 
Minthogy kél fogról volt szó, két g-vel Írták. 
Ma a racionalizálás korszakában dicséretes öt
let két fogat fogg-gá rövidíteni. Szerencse még, 
hogv nem mind a harminckét fogát rúgták ki 
a fiúnak.

BEAC—BOSC HARC. A BOSC 8—9 játékost 
telepített át a BEAC-ból. Példátlanul nngy ér
vágás volt ez. Amibe az amalőrzsüri is bele
avatkozott. Ugy véli ugyanis, hogy ez nem sze
relemből történik. Vagy ha igen, akkor a sze
relem — álamalőr. Az érdekes „szerelmi ügyel1* 
csütörtökön tárgyalják, hir szerint a legfelje* 
sebb nyilvánossággal. A szándék dicséretes s 
örömmel kell üdvözölni. Az eddigi titkos, in- 
kviziciós szertartások ugyanis nem sokat hasz
nállak az amatŐrségnck. Lássa mindenki az 
ügyeket, mert csak igy okulhat belőle!

KÜLFÖLDI SPORTNAPLÓ
A meccs ugv indul, hogy a piros-feketék győ
zelmére lehet következtetni. Sorozatos támadá
sokat vezetnek az ellenfél kapuja ellen, de a 
Budai „11“ védelme biztosan áll a lábán. A 
félidő végefeló jön föl a Budai, amikor is a 
42. percben Polgár védhetetlen lapos lövéssel

és ők-17. percben Tárnok éles lövése Dénes 
csúszik a hálóba. (4:0). Több kihagyott

a
léről ______ ______ _______
helyzet után a 30. percben Polgár rúgja az 
ötödik gólt. (6:0). Egy perc múlva Steiner 
kézzel stoppolja a labdát, Antalics biró nem 
veszi észre a hendszet és a kispesti balszélső 
éles lövései megszerzi csapatának egyetlen 
gólját.

A Budai „11"-ben a halfsor és a közvetlen 
védelem igen jó volt, a csatársorban Stancsik

„Talán Budapesten tulerélyesen 
beszéltem" — mondja Meisl Hugó

Az osztrák szövetség főtitkárának nyilatkozata — Meisl látszólag 
békiilö hangulatban van

Hogy éppen gól nélkül ne muljon él a fél
idő ... Lyka—Tárnok—Polgár-akció titán 
egy kis bemelegítő gólt rúg a budaiak Jolly 

Jokere. 1 :0.

gólt ér el. (.1:00). Szünet után mindenki to
vábbra is nyílt küzdelmet vár, ehelyett azon
ban a feketefehérek kombinációs játékkal egyre 
inkább följönnek s előbb Lyka—Schmidt ak
ciójából Polgár (3. perc), majd a 8. percben 
ugyancsak fejesgóllal Polgár ér el eredményt. 
(J.-ű.) A Budai „11“ lendülete nem törik meg

és Lyka az észt, Polgár az erélyt képviselte. A 
vesztes csapat kissé gyengébben játszott, mint 
n múlt héten. Egyénileg Hungler IL és Steiner 
játéka tetszett.

Remecz legyőzte Donogánt 
és Madarászt

Az MTK vasárnap délután a BBTE szénaléri 
sporttelepén országos atlétikai versenyt rende
zett, amelyet több hendikep és másodosztályú 
számmal egészített ki. A legszebb verseny a 
diszkoszvetésben volt, melyben a három immár 
világhíres versenyzőn keit egymással bírókra. 
Ebből a viaskodásból Remecz József került ki 
győztesen 46 méteren felüli eredménnyel, mig 
Donogán és Madarász dobásai messze alatta 
maradtak formájuktól. A főbb eredmények a 
következők:

Diszkoszvetés: 1. Remecz RAFC 46.08 m., 2. 
Donogán BTG 44.95 m. 3. Madarász MTK 43.85 
m. — 200 m. gátfutás: 1. Balogh MAFC 26.2 
mp. 2. Valentin Soroksári AC 26.8 mp. — "őr* 
mdsiigráti 1. Fekete UTE 13.81 m. — 4X400 
m. staféta: 1. MTK (Torbágyi, Antal, Gvenes, 
Sugár) 3 p. 37.8 mp. 2. UTE A-csapata 3:39.8 
mp. 3. UTE B-csapata. — A hendikep-számok 
során Kiss MOVE—OTE mint előnyt adó 13.52 
métert dobott, de ezzel helyezést sem ért cl.

A BSE első veresége és a 
Törekvés uiabb pontvesztesége

A. .malőr bajnoki mérka.é««k Iránt htlrtl- 
hétre mind nagyobb és nagyobb az érdeklődés.

A derék amatőrök meg la érdemlik, hogy 
a köcönség figyelme rájuk terelődjék, mert 

játékuk a legjobb profinkén mozog.
A vasárnapi bajnoki forduló Iránt Is nem 

csökkenő érdeklődés nyilvánult meg. így első- 
sorban a lista élén haladó BSE-nek a Beszkárl 
elleni meccsét kísérték figyelemmel, amelyen 
a tippelők a BSE-nek első őszi vereségére szá
mítottak. Akik igy vélekedtek, azokat igazolta 
a játék, amelyet a villamosom  pat megérdemel
ten könyvelt el a maga javára. A bajnokaspi
ráns Törekvésnek a „83“ FC. volt ax ellenfele, 
amelv minden csapatot nehéz feladat elé állít 
a saját Otthonában. Így volt ezúttal Is: a Tö
rekvés Is leadott egy pontot. A lóversenyteri 
pályán játszották le a Postás—UTE találkozót, 
amalv mindvégig hevrs. változatos és szép já
ték után a gól képesebb Postás csapat gyáréi 
mével végződött. At egyre javuló URAK biztos 
fölénnyel intézte el a BEAC tizenegyét, mig 
az Elektromos Müvek TE gólzáporral terhelte 
mag á |j|, kerületiek hálóját. A részletes ered
mények különben a következők voltak:

BSzKRT— BfiE 4.*f (0:1). Törekvés-..33 
FC 3.3 (1:1), Postás-UTE 2.1 (010, URAK

—BEAC 4:2 (2:1), Elektromos—III. kér. TVE 
9:0 (5:0).

A vasárnapi forduló után a BSE még mindig 
változatlanul vezet a Törekvés és n Postás 
előtt, de a tabella alsó részén sem változott a 
helyzet.

Soroksár tovább vezet a II. 
ligában

A II. liga vasárnapi fordulójának legnagyobb 
érdeklődéssel kísért meccse a Szeged—Megyer 
küzdelem volt, amelyet a szegedi csapat bizto
san nyert meg. Pécs-Baranya a Maglód fölött 
aratott megérdemelt győzelmet. A részletes 
eredmények a következők:

Szeged FC—Megyer 6:1 (5:0), Pécs-Bara
nya—Maglód 6:2 (2:1), Vác FC—-Rákospalota 
S:2 (A:0), BAK TK—ETC FC éti (4 :1). A 
Turul—Terézváros mérkőzés elmaradt.

Amatőrpikantériák
EGV FÖ- ÉS EGY ALPIKANTÉHIA A — 

KF.Z1I. ÁBRÁSOK HOL. Kólnnpo. múrkíij/s ke- 
relében oktattak ki az osztrákok legutóbb a 
kézilabdázás rejtelmeiről. A két napon vagy 33 
gólt hagytak itt, szóval bőven illusztrálták az 
oktató előadást. Megállapították, hogy halvány 
fogalmunk sincs a védekezésről s hogy kézi- 
labdásaink alkalmasint még csak nem is hal
lottak a vizlpőlóról. Pedig hát a kézilabda tak
tikája nzpnos n vlzlpólóéval. Megállapították 
azt is, hogy női kézilabdázóink egv klasszissal 
jobbak, mint kézilabdázók. De viszont nngy 
jövőt jósoltak nekünk. Ez is valami.

De hx sem utolsó, hogy a nagyvezér, Xsarnó- 
czay szörnyen fel volt háborodva.

A háborgást két ok Idézte elő: elsősorban 
Is 11 darab női nadrág, másodsorban ar. 
ebből klkandlkáló 22 darab mezítelen női 

felső lábszár.
Kétségtelen, hogy ezek önmagukban h <•!<* 
gendő okot rejtegetnek a íelhóhomd'*rn. fMn.

Bftn, oki 24.
— A Hétfőt Napló bécst szerkesztőségétől. — 

A magyar sporttársadalom feszült érdeklő
déssel kíséri az osztrák futballszövotségnek az 
MLSz-el folyamatban levő sportpolitikai harcát 
és érthető izgalommal várja a fejleményeket. 
S különösen azt, hogy

egy kilencven perces, túlfűtött szenvedé
lyek kitörései mellett lefolyt mérkőzés 
tényleg okol adhat-e a harmincéves sport

kapcsolat beszüntetésére.
Az osztrák szövetség levele ismeretes, vala

mint ismeretes Meisl Hugó nyilatkozatai is, 
melyekben

súlyos sportszerűtlen viselkedéssel vádolja 
a magyar közönséget, a játékosokat, a szö
vetséget és nem kis mértékben a sajtót, 
mely szerinte érthetetlen Izgatásával fő okn 

volt a bonyodalmaknak.
Ami a sportsajtót illeti, itt meg keli emlékezni 
arról, hogy

az izgatásban — igaz, n játék után — de 
az osztrák sajtó vezetett.

.4 bécsi lapok követelték a két ország közötti 
kapcsolatok azonnali beszüntetését és valóságos 
harctéri jelentéseket közöltek a budapesti mér
kőzésről, kivéve a vezető orgánumot: a „Sport 
Tagblatr-ot. A bécsi sportláp objektív hangon , 
számolt be a mérkőzésről és egyenesen kétség
bevonja, hogy a magyarok fulerélycs játékmo
dora passzivitásra kényszeritelle volna az 
osztrák játékosokat. „Olyan öreg ruttniék, mint 
Blum és Ralner például — mondja a lap, — 
akik már számtalanszor játszottak a spanyol és 
olasz pályák közönségének pokoli lármája kö
zepette, mely közönség kétségtelenül szettve 
délyesebb és elfogultabb, mint a magyar — 
bizonyára nem jöttek zavarba Budapesten 
sem."

A fenti előzmények után nem érdektelen te 
hát, ha

nyilatkozatra kértük fel Meisl Hugót, az 
osztrák szövetség főtitkárát.

Meisl csak nagyon nehezen volt hajlandó nyi
latkozni, láthatólag attól való félelmében, hogy 
szavalt esetleg félremagyarázzák, mikor azon
ban biztosítottam róla, hogy mindaz, amit 
mond, minden kommentár nélkül és szóról- 
szóra ugy fog megjelenni, ahogy mondta, 
végre beszélni kezdett:

...„Ennek az interjúnak keretében nem áll 
módomban reflektálni mindazokra a támadá
sokra és szemrehányásokra, amelyek szemé
lyemet a magyar sajtó, közvélemény, szövet
ség és annak elnöksége részéről érték. Az ügy 
különben la pillanatnyilag még olyan stádium
ban van, hogy

minden felesleges szó csak kellemetlen 
lehet,

nem is tartom célszerűnek most erről beszélni, 
viszont elzárkózni mégsem akarok átlói, hogy 
a magyar sajtó rendelkezésére álljak. Tehát tisz
tára csak személyes kérdésben szólalok fel. — 
mint ahogy fent említettem — a személyemet 
ért támadásokra Való reflektáló* nélkül.

En Budapesten talán fulerélyeaen beszél
tein. abban n lelki állapotban azonban nem 
lehettem tekintettel a vendéglátókra, hanem 

esak magunkra.
Mullainrn hivatkozva nyugodtan állíthatom, 
ogy én mindig erélyesen állási foglaltam min 

lennemü túlkapások ellen, akkor Is, ha azok n 
i részünkről történtek. Ismeretes, hogy a 

porta—Rapid első kupamérkőzésén, amely 
:-ngyun durva lefolyású volt, a helysrlhen 
olyan erélyesen léptem fel a vendégek mellet' 
■’s a Rapid ellen, hogy a szövetség következő 
ülésén alelnökünk azt indítványozta, hogy ezért 
iiicgtovdiban részesüljek. Ismerva ezt, nem le

hét elfogultnak tartani budapesti viselkedése
met sem.

A budapesti mérkőzést követő szövetség! 
ülésünkön

már meglehetős rezervált álláspontot fog
laltam cl, mert azóta sok mindent elfelej

tettem.
Le kell még szögeznem azt, hogy
az M. T- Sz.-hez intézett levél a magyar 
szövetséghez volt intézve és nem a nyilvá

nosságnak szán*a, 
mint ahogy nézetem szerint ezt az ügyet a kél 
szövetségnek egymás között kellett volna c/ínt 
tézni levelezés formájában.

Érthetetlen okokból mégis nyilvánosságra 
került a levél a magyar sajtóban.

Az osztrák sajtó — helyesen — belső ügy
ként fogta fel a dolgot, a két vezető lap még a 
Budapesten megjelentek után sem akarta leköt 
zTdnl a levelet, a többiek pedig nem tartották 
azt érdekesnek a nyilvánosság számára.

A levél tartalmút illetőleg az osztrák szövet
ség azt hiszem a nyilvánosság elölt semmi

féle vitába nem fog belemenni. 
Ismétlem, hogy itt dcbaltét folytatni a két 
szövetség ügye és remélem, hogy kőlcsönög 
megelégedésre mégis csak el fog intéződni "

Eddig Meisl Hugó nyilatkozata, amely diplos 
matikus formája ellenére is kétségkívül béküt 
lékeny hangú. Miután a budapesti mérkőzésről, 
valamint a szövetségi levélről tárgyi vitába nem 
hajlandó bocsájtkozni, még egy általános kér
désem van:

Nem gondolja főtitkár ur, hogy a fontos 
nemzetközi mérkőzéseken az utóbbi időkben 
lábrakapó tulerélycs, sokszor a durvaságig 
menő játékmódot az általános klasszishanyat* 
lásra vezethető vissza?

— Ebben nz esetben nem! Mikor két egy
forma klasszisu csapat mérkőzésén tulmagas 
létbe megy a játék ugy anyagi, mint morális 
szempontból, n magyar vagy osztrák válogatott 
csapatot legyőzni pedig erkölcsileg elég sokat 
jelent,

meg tudom érteni, ha a játékosok minden 
erejüket lntbn vetik.

EgyüírneuBsaszirolöous
tesz önnek fényes ajánlatot!

INGYEN
kíván küldeni önnek a nagy
számú kószönőiral mellett Ont 
érdekló különösen fontot közie

mén veket.
Szereiméi. boldog, eredményét! 
lesz e ai Ő.N JÖVŐJE? Vájjon 
Kikér kiséri o Ont szerelmében, 
házasságában. záltalkoxásalbanJ 
terveiben, kívánságaiban? ValaJ 
mint mát fontot kérdésehbenj 

.melyekre nézve esak at otalro* 
lógit adhat Itlvllágosltáat. I

vallon |ö csillag alatt szDietatt-eTi 
A hírnevet asztrológus. akinek asztrológiai tanulmánvafl 
és tanácsai a világ minden részéből a snkezer köszöiiui 
irat egész áradatát hívták elő. fogja Önnek, ha lakás
címét és születési adatait közli, a párjthmul álló mód-l 
szero alapján nt ön életének és jövendőjének asztrológiái, 
analízisét küldeni, amely emellett rzctnélyes tanácsok,<L 
és útbaigazításokat is tartalmaz, mclvck nemcsak megj 
lepelénél. hanem lelkesedését It rtö fogják idézni. At 6| 
személv cs tanácsai hatalmat adnak, hogv életlolvását 
szerencsés Irányba változtassa. Schtank Károlv ur Bécsi 
ból írja: Hőviden összefoglalva. Ónról, mint asztrológus
ról csak ezeket írhatom- ..Az ön bnroaaköptanvlmánya, 
exakt tuitománsos alapokon épül, alaposság, intuíció., 
zsenialitás, m-.ly tudás és tökéletes uralma az anvag 
fölön, ivart Ont elsdoszlábu axzindógtisxá-' Tehát sajnt; 
érdekében, anélkül, hogv nak egv percet la késlekednék, 
azonnal rendelje meg Krn.t Oskar Huss. Akademikér. 
Wien. Itt.. Untéra Vladnklgasse B7'l0. Abtlg. Aa. 0 1. 
inayen prospektusát, közölve pontos elmét és születést 
adata1*
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En harminc esztendeje járok le csapataimmal 
Budapestre és mondhatom, nem egy forró han
gulatú mérkőzésünk volt a múltban.

Ma azonban a győzelem Iránti lelkesedésen 
kívül egyenesen személyes gyűlöletet éret
tem az ellenfél részéről. Gyűlöletet, amit 
megérteni éa megmagyarázni nem Indok 

magamnak.
Remélem. semmi olyant nem mondtam, ami 

félreértésekre ad alkalmat — búcsúzik tőlem 
az osztrák futballvezér, aki azt hiszem legjob
ban szeretné már elintczetlnek látni n Buda
pesten történteket. Andor León.

—I __ — » —■ — ----- e'őkéixtt polgárt ♦»Zsoldos

A SLAVIA CSAK TIZENEGYESSEL GYŐZÖTT
Prágából jelentik: A csehszlovák fővárosban 

vasárnap mindössze egy I. ligumérkőzést ját
szottak, z Slavia—Bohemians-meccsct, mely 
2:1 (1:1) minimális Slavia-gyözelemmel végző
dött. A cseh bajnokcsapat csak nehéz küzde
lem után tizenegyessel tudott győzni.

ARGENTÍNAI FUTÓ POZSONYBAN.
Pozsonyból jelentik: Vasárnap nemzetközi 

atlétikai versenyt rendeztek Pozsonyban, amely 
alkalommal a hétkilométeres futásban az ar 
gentinai Zabala 22:36 mp-es idővel győzött a 
sokszoros cseh bajnok Kosciak ellen .aki 23 
p 09.6 mp-es idejével uj csehszlovák rekordot 
állított fel.

VASÁRNAPI
Szabados Miklós, berlini 

és hamburgi sikerei
Berlin, október 25.

64 Hétfői Napló berlini tudósítójától.) Ber
linben a legelőkelőbb sportok közé tartozik az 
■vtalitcnnisz és már a harmadik versenyt tart
ják meg a német fővárosban. Nagy verseny 
volt n napokban Hamburgban is. ahol Szabados 
Miklós lett a győztes Madjaroglou ellen.

A görög német jólékos. aki a pesti világbaj
nokságon harmadik helyre jutott, öt szettes 
l.ü-dclemrc kényszerítcfte a világbajnokot. Sza
bados ennek ellenére biztosan győzött.

Szabados egyébként egy berlini pingpong- 
szalonban dolgozik, mint üzletvezető, természe
tesen amatőr alapon, mert csak az irodai és a 
felügyeleti munkáért kap fizetést. Állását beje
lentette a ném< t nszlaliLcnnisz szövetségnek, 
nmeknek fcnhntóságn alá most tartozik és a 
szövetség kijelentette, hogy állása egyáltalán 
nem ütközik nz Rmiilör szabályokba. Szabados 
n Tennis Club Borúséin tagja és természetesen 
indul a Borússá decemberi versenyén, amelyre 
valószínűleg Mechlovich Zoltánt is meghívják.

Beszélgettünk Szabadossal, aki elmondotta, 
hogy a műegyetemre iratkozott be, ahol az 
elektrotechnikai szakosztályon fog tanulni. El
mondotta még, hogy kitűnő formában van és 
fölényesen nyerte kél berlini versenyét és a 
hamburgi versenyt.

Madjaroglou kitűnő formában van — 
mondja Szabados. - Sokkal jobb, mint Pesten 
volt. Igv történhetett meg. hogy ötszettes mécs
eset vívtunk, az ötödik szettben azonban úgy 
nyertem, nhogv akartam. Három nagy ezüst 
serleget nyertem ezen a versenyen.

Elmondja még. hogy meghivási 
Frankfurtból. Brémából. Münchenből 
lunghól. azután elbúcsúzik:

Várnak a könyvek. Még a napi 
kell elkönyvelnem - - mondja és 
iroda ajtajában.

SPORTHÍREK

kapott 
és Siet

bevételt 
eltűnik az

„Olimpiai harcok".
— a kulisszák mögött

Az egész világ sportoló társadalmának legna
gyobb ünnepe az olimpiász. Efelett nincs vita. 
Büszkesége a nemzetnek, ha e nagy sportünne
pen résitvehet. Dicsősége, ha egy-egy sportág
ban győzhet, vagy csak helyezve is lehet. Rövi
den; az olimpiász a leghatásosabb nemzeti 
reklám. Különösen az olyan kis nemzet szem
pontjából, mint amilyen a miénk. Ha a boldog 
békeévek gazdasága ömlene itt el, nem kerül
hetne a szőnyegre a kérdés: résztveszünk-e a 
jövő évi alimpiúszon, vagy sem. De gazdagság 
nincs. Amerikáig pedig nagy az ut. Pénzben 
mérve: 4000 pengő fejenként. Ha tehát „csak" 
ötven embert számítunk is, 200.000 pengős ősz- 
szeg kerekedik ki e számtanból. Fantasztikusan 
nagy pénz. A nyomor előestéjén szinte mese
szert! gazdagságnak számit. Menjünk-e hát? .4 
gazdag Svájc és Hollandia már lemondotta a 
meghívást. Ausztria, kenyeres társunk a kö
zépeurópai szegényházban, szintén igy döntött. 
Menjünk-e hát?... Bizarr a vallomás, — de 
igaz e kérdés felett nem a közvélemény fog 
dönteni. Párnázott szobákban halkszavu em
berek intézik cl a problémát, ahogy azt jónak 
látják. Ebben meg is nyugodnánk. A párná
zott szobákba és a halkszavu emberek közé 
azonban odacsoszog az egyéni Érdek s a szó- 
fizmák dörgő igazságaival bizonyítja, hogy 
inenni kell. Természetesen közköltséges alapon. 
Minden szófizma jól hangzik. Csak ettől a 
hangzástól féltjük a kérdés reális eldöntését. 
Mert ugyebár a párnázott falak nem 
vissza a hangot? . .. Vagy az egyszer a 
ellenére is csoda történne?

X Két sporthlrlaplrő gyásza. Súlyos csapás 
érte Gerhárd Lajos és ifj. Gerhárd József sport- 
hirlapirókat. Edesatyjuk: Id. Gerhárd 
hosszas szenvedés után elhunyt, 
sárnap délután folyt le az uj 
nagy részvét mellett.

X Két kerlUetl rekord Délen.
lentik: A délmagyaz atlétikai kerület vasárnap 
rendezte kerületi szenior stafétabajnokságait. A 
♦X/00 méteres bajnok a KEAC csapata lett 
45.4 mp.-cel, a 4 X 400 méteren szintén a 
KEAC győzött 3:38.5 mp.-cel, mig a 4X1500-os 
bajnoka az SzMTE 18:54.2 mp.-cel. Az 5000 
méteres csapatversenyt ugyancsak az SzMTE 
nyerte 19 ponttal. A versennyel kapcsolatban 
Góby KEAC a magasugrásban rekordkísérletet 
végzett s 180 centiméteres eredményével 
ifjúsági rekordot beállította. A 300 m-es 
futásban Török KEAC 38.4 mp-es idővel 
kerületi ifjúsági rekordot állított fel.

X Magyarország főiskolai stafétabajnokságait 
vasárnap délután rendezték meg a BEAC sport
telepén. A 4X/00 métert a TFSC nyerte 44.9 
mp.-cel, a 4 X 400 métert a BEÁC 3:33.2 
mp.-cel, a 4 X 1300 métert a MAFC 17:58.2 
mp.-cel, ami uj fővárosi rekordot jelent. Az 
5000 méteres ötös csapatverseny bajnoka a 
BEAC huszonöt ponttal, egyénileg Govrig BEAC 
16:54 mp.-cel. A magasugrás ötös csapatver
senyben a Pécsi EAC győzött 172.8 cm-es át
laggal. A távolugrás ötös csapatversenyben a 
TFSC lett az első 64 cm-es átlaggal. A sulydobás

József
Temetése va- 
köztemetőben

Szegedről je-

ni 
sik 

uj

ötös csapatversenyében a TFSC 13.26 m-es 
lagával a legjobb országos eredményt érte eh 
A diszkoszvetés ötös csapatversenyét szintén a 
TFSC nyerte 88.61 méter átlaggal.

x Komjádl Béla megUppelte a két nagy* 
csapat döntetlenjét. Szombaton este a sportká. 
véházban összegyűlt sportemberek előtt Kozni 
jádi Béla, a MUSz visszavonulni készülő ügyv 
vezető alelnöke azt a merész kijelentést tette, 
hogy a Hungária és az Újpest kénytelen less 
döntetlennel beérni. Komjádi vasárnap este 
diadalmasan szállt le a villamosról: tippje 100 
százalékig bevált.

X Gafsa a vidéki kerékpártú jnok. Szegedről 
jelentik: Az MKSz déli kerülete vasárnap Sze
geden rendezte meg a vidéki kerékpáros flyer- 
bajnokságot, mely ezúttal első Ízben került eb 
döntésre. A bajnokságot izgalmas küzdelem 
után Gatsa II. (Győr) szerezte meg Szalay 
(Nagykőrös), Molnár íSzoInok) és Gatsa L 
(Győr) előtt.

X Máriása? Lajos dr. a jövő héten váló, 
gat. A szövetségi kapitány vasárnap Debre- 
cenben a Bocskay—Újpest mérkőzését néz- 
te végig, amelyen néhány játékos teljesítmé
nyével nagyon meg volt elégedve. Máriásig 
Lajos, mint munkatársunknak mondotta, 
főleg n jobbszélső posztot szeretné közmeg
elégedésre betölteni. Keres azonban balösz- 
szekötöt vagy centert is, s esetleg kapust.

Mentő-őrtornyot építenek 
a monostori sziget csúcsába 
Csengős életmentő szerkezetet szerelnek 

a Margithidra

verik 
fizika

(P)

VILÁGSZEMLE
MIDEN MIATT NAGY BOTRÁNY VOLT 

BECSBEN
Becsből jelentik: Az első ligabajnokság küz

delmei során az Austria WAC-mérközés 3:3 
(1:1) döntetlen eredménnyel végződött. A mér
kőzést a beálló sötétség miatt liz perccel előbb 
fi jerték be. A meccsen különben parázs bot
rány játszódott le, Hiden, a WAC és az osztrák 
válogatott kapusa miatt, aki

Spcchtit, az Austria balösszekötőjét védés 
közben olyan durván boxolta orron, bogy 
azt eszméletlen állapotban szállították el 

a mentők n pályáról.
A sérült játékosnak az orrcsontja teljesen ősz- 
szeroncsolódott.

Admira- -HAKOAH 5:0 (2:0); Brigittcnau— 
Sloman f.-O (1:0).

A LENGYELEK NAGY GYŐZELME 
A JUGOSZLAVOK FELETT

Posenből jelentik: Lengyelország—Jugoszlá
via 6:3 (5;2). A két ország reprezentatív labda
rugó csapata izgalmas mérkőzésben találko
zott s a lényegesen jobb lengyelek megérde
melt aránylag súlyos gólarányu győzelmet 
árultok a rosszul összeállított jugoszláv csa
pattal szemben.
GYŐZÖTT A MAGYAR NYOMDÁSZ VÁLOGA

TOTT AUSZTRIA ELLEN
Becsből jelentik; Az osztrák munkásszövet- 

ség jubiláns ünnepségei alkalmával a magyar 
nyomdászválogatott 3:2 (0:1) arányban legyőzte 
Ausztria munkásválogotott együttesét. A győz
tes magyar csapat góljain Havas, Eisenberger 
és Barna osziozcll meg.

A HOLLANDOK NEM BÍRTAK 
A LUXEMBURGIAKKAL

Luxemburgból jelentik: Hollandia válogatott 
futballcsapata vasárnap Luxemburg együttesé
vel játszott s kénytelen volt 0:0 eredménnyel 
beérni. A hollandok végig fölényben voltak, de 
a kitűnő luxemburgi védelem ellen sikertelen 
támadássorozatot vezetlek.
LADOUMEGUE CSAK HETEDIK LETTt...

Póriéból jelenük: Ladoumegue cyy 1500 mé
teres elönyversenyben indult s csak hetedik 
helyen végzett 4 p. 02 mp.rs idővel. A verseny 
győztese Xeumillr 3 p. 53.8 mp.-e|, de viszont 
neki 90 méter előnye volt. At 5000 m -es ver
senyt a lengyel Kusocinsky nyerte 14 p, 58.4 
mp. el Mirbnud elölt.

DOMGöRGEN FOLYTATJA GYŐZELMI 
SZÉRIÁJÁT.

Zürichből jelentik Jákob Domyötgen német 
nehézsúlyú boksrolóbnjnok hatalmns közönség 
előtt tizmenetes küzdelemben megérdemelt, 
pontozásos győzelmet aratott Clalre francia 
ökölolvóbajnok ellen

SOROKSÁR AZ ÉLEN
A II. ligabajnokság tabellája ez évbenA II. ligabajnokság tabellája ez évben rend

kívül érdekesen alakul. Megszoktuk, hogy min
den évben a starttól kezdve a vidéki csapatok 
törtek nz élre s n szezon derekún öt-hat pont
különbséggel vezettek és cgymásköztl vlasko 
dúsban döntötték el a bajnokság sorsát.

Ezúttal, bár már öt fordulón túljutott a 
II. liga, mégsem az esélyes vidékiek, neve
zetesen Pécs és Szeged van az élen, hanem 
még mindig az autszájder Soroksár vezet 

és a Turul a második.
A tabella egyebekben 

jelenleg:
1. Soroksár
2. Turul
3. Szeged FC
4. Pécs-Baranya
5. ETG FC

A továbbiak során

a következőképpen fest

10 ponttal (20: 3)
10 (23: 5)
tO „ (16: 6)
0 „ (16: 8)
6 „ (20:11)

Bak TK következik 4A továbbiak során a ..— ... -- 
ponttal, azután a Terézváros 2 ponttal, a Vác 
FC és a Megyer 1—1 ponttal, s végül Maglód és 
Rákospalota pont nélkül. Sőt utóbbitól a szer- 
zendő pontokból kettő büntetésül levonandó 
lesz.

röau »»«»«<•’' aatmoaliwetli 
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Hinti fél Ismer etfli W> fin oah'-a ellenó 
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A rendőrség — mint ismeretes — két motor
csónakkal tart állandó szolgálatot a Duna felső 
szakaszán, hogy vihar vagy csónakszerencsct- 
lénségek esetén a csónakázók segítségére le
gyen. Fővárosi hidak lábainál pedig a kikép
zett rendőrlegénység motorcsónakot és motor
ral ellátott szükségjármüveket tart állandóan 
üzemben az öngyilkosok megmentésére. A fő
város most

tovább megy a megkezdett utón 
és újra revízió alá veszi azokat a terveket, 
amelyek már szerepeltek egyszer a szociálpoli
tikai bizottság napirendjén, azonban különböző 
technikai kiegészítések miatt tárgyalásukat el 
kellett halasztani.

Az uj tervek szerint
a dunai rakpartok mindkét oldalán két- 
háromszáz méternyi távolságra rttlöpökre 

helyezett mentőöveket szerelnek fel 
és a mentőövek mellett csáklyát és fuldoklók 
kimentéséhez szükséges kötelet tartanak állan
dóan készenlétben, ötven. hatvan ilyen mentŐ- 
felszerelésrc gondol egyelőre a főváros. Arról 
is szó van, hogy

a Marglthldon próbaképpen — angol min
tára — csengőszerkezetet szerelnek fel.

Ha valaki a Dunába ugrik a hídról, a csengő

már a

üveglapját a járókelők benyomják és a csengő, 
szerkezet azonnal alarmirozza a hídfőnél álló, 
másozó inentőörséget.

Ezek az újítások — hir szerint 
közeljövőben életbe is lépnének.

A dunai életmentés további programján még 
egyéb érdekes tervek is szerepelnek. Szó van 
arról is, hogy

a monostori sziget felső végében őrtornyot 
építenek,

amely uralja az egész környéket és a tetején 
tartózkodó megfigyelő távcsővel messzire ellát 
majd a Duna mindkét szakaszára. A Duna 
rómaifürdői oldalán, a budakalászi vonalon és 
az újpesti oldalon jelzőárbocokat terveznek, 
amelyeknek kezelésére alkalmi megfigyelőket 
(vendéglősök, pincérek, csónakháftutajdonosok 
stb.) szándékoznák kioktatni. Eszerint ha a 
Dunán valami baleset történik,

a megfigyelő felhúzza as árbocra a ve
szélyt jelentő zászlót.

Ezt azután az őrtoronyban tartózkodó figyelő 
azonnal észreveszi és a zászló irányába alar
mirozza az őrtorony aljában táborozó motor
csónakok egyikét, amely másodpercek alatt a 
helyszínen terem.

LÓSPORT

X Fehérv Ákos a BEAC-ban játszik. Váj
jon ki meri azt nyugodt lelkiismerettel ál
lítani. hogv n BLASz kövön nyomtatott hi
vatalos közlönye telve van érdekességekké . 
Néha azonban a szorgalmas böngésző a sok 
száraz hivatalos közlemény között is rá
bukkan az érdekességre. A kőnyomatos 
legutolsó száméban a „Uj igazolások 
cimü rovatban olvassuk, hogy a BLASx 
október 17-ével 41.834 szám alatt a BEAC 
részére igazolta Ifj. Fehéry Ákost, aki azo
nos néhai Fehéry Ákosnak, az. egykori szö
vetségi kapitánynak, a BAK válogatott ka
pusának és a jeles futballbirónak gimna
zista fiával.

X „Ments meg Uram minket" — Czája 
haragjától. Czája János ismert dijbirkózó 
és cirkuszigazgató vasárnap Kispesten he
ves szóváltásba keveredett Fényes József 
nevű alkalmazottjával. A szóváltás hevében 
egy nehézsúlyú pofon csattant el, mire Fé
nyes eszméletlenül esett össze. A mentők a 
pofon után n magával lehetetlen Fényest 
nagynehezen felmosták és a lakására szál
lították. Minthogy Fényes a pofon követ
keztében súlyos sérüléseket szenvedett, a 
rendőrség a vizsgálatot megindította.

X A Testnevelési Tanáregyesület 50 éves 
jubileuma. A Testnevelési Tanáregyesület ju
bileuma alkalmából Ottó József dr. egyik volt 
nagynevű elnöke emlékén’ vándordíjai alapit. 
A vándordíj évenként a KISOK rendezésében 
középfokú fiúiskola! torna-atlétikai csapatver
seny keretében kerül eldöntésre. A verseny szá
mai: előirt nyújtó- és korlátgyakorlat, távol- 
ugrás és sulylökés. A jubileumi díszközgyűlés 
elölt József főherceg leplezi le a Testnevelési 
Főiskolán n s ilágháboruhnn hősi halált halt 
lestnevelé'-i tanárok emléktábláját. Az emlék
tábla a Testnevelési Tanáregyesület 31 hősi 
halottjának emlékét örökíti meg.

Káposztásmegyeri versenyek 
Nagy fölénnyel nyerte Dömsöd 
az Újpesti nagy akadályversenyt

Nagyszerű versenyek keretében dőlt el va
sárnap a szezon egyik legjelentősebb steepler 
versenyének, az Újpesti nagy akadályverseny
nek sorsa, A verseny értékét mérsékelte, hogy 
csak Dömsöd és Szikra párharcává zsugorodott 
össze, mert Dömsöd méltó ellenfelei közül 
Missy nem indult, Ki tudja? pedig a starthoz 
menet megvált lovasától, megsértette magát s 
ezért le kellett mondania a startolásról. Döm- 
söd valósággal agyonugrotta két ellenfelét s 
fenomenális stylusa a kis mezőny ellenére is 
élvezetessé tette a versenyt. Szikra eleinte jól 
tartotta magát s igyekezett Dömsödöt beérni, 
de éppen a túlfeszített erőlködés ártott meg 
neki annyira, hogy a finisben már nem ma
radt ereje a második hely megvédésére Komil- 
fóval szemben. A nap főszámát nagymezőnyü 
és izgalmas versenyek vették körük Pompás 
küzdelem után nyerte Keszkenő a gátversenyt, 
Szelekótya a kétévesek versenyét, Relly a 
Rózsadombi handicapot. Az urlovasok verse
nyét nyerő Funny lovasában, Kállay tréner 
fiában, egy uj urlovas mutatkozott be szép 
karriérl ígérő pompás győzelemmel. A részle
tes eredmény a következő*

I. FUTAM: 1. Klapka-tüzérek Metropolc (3) 
Tónika, 2. Souvenir (8) Muhr. 3. Ripacs (pari) 
Sárossv. F. m.: Lucky strlke, Oktalan. Tót.: 
10: 56. 21, 25. Befutó: 5:233.50. — II. FUTAM: 
1. vitéz Rapich A. Robogó (6:10) Csató, 2. 
Zsarnok. 3. Tékozló (3) Mészáros. F. m.: Drá
gám, Madár, Mnzurka, Biri. Bohóc. Tol.: 10: 
17. 12. 13, 15. — HL FUTAM: 1. Magyar B. 
Dömsöd (2 reá) Papp, 2. Komilfo (4) Patzák, 
3. Szikra (Uí) Csaló. Több ló nem futott. 
Tót.: 10:14. Befutó: 5:27.50 — IV. FUTAM: 1. 
Mihályi K. Keszkenő (8) Singer. 2. Sanyi (pari) 
Blazsck, 3. Mármaros (4) Mészáros. F. m. Ko- 
lompos II., Pannonin, Vén legény, Rab Ráby, 
Kotola. Tót.: 10:120, 25. 15. 19. — V. FUTAM: 
I. Gr. Telrky J. Siclekótya (10) Wcissbach. 2. 
Barátnő (20) Rrnnnaucr. 3. Snow Whlte (IH) 
llortvúlh B. F. m.: Grácia, Kisbaj, Splcndid. 
Riksa, l.cxenduln II., Világos, Bellevue, Annus.

Vadvirág, Mogcntiana. Tót. 10:167, 48, 83, 18.
— VI. FUTAM: 1. Dr. Imreh M. Funny (5) ifj. 
Kállay, 2. Gyöngyike (8) Thomka, 3. Sagitla 
(12) Sárossv. F. m.: Billikom, Célzatos, Fu
volás, Frau Wunderlich, Tamarisk, Happy 
End, Provízió, Hüvelyk Matyi. Tót.: 10:55, 22, 
27, 60. — VII. FUTAM: ‘ 1. Astoria-istálló 
Relly (4) Teltsich, 2. Hetty (2) Rózsa, 3. Afri- 
cánus (10) Félix. F. m.: Vadócz. Martinsberg, 
Cipou, Hadúr, Árboc, Moment, Módos, Ámen!, 
Csatlós, Ignác, Kirgiz. Tót.: 52, 22, 20, 62.

Bécsi léversenyek
A német Lord Nelson nyerte 

az Ausztria-dijat
Vasárnap futották le az osztrák verseny

üzem egyik legértékesebb versenyét, az Ausztria- 
dijat. A verseny siralmasan végződött as 
osztrák istállókra, mert lovaik még helyezést 
sem tudtak elérni. Az értékes dijat a német 
Lord Nelson nyerte meg a mi Kapitányunk és 
Diadalunk elölt. A versenyben legszebb telje
sítményt kétségtelenül Kapitány végzett, mert 
64kilót vive, csak másfél hosszal kapott ki 
az 51 kilóval futó Lord Nelsontól. A részletes 
eredmény a következő:

I. FUTAM: 1. Star (pari) Gulyás, 2. Bolk’a 
(4) Szilágyi, 3. Szigetvár (4) Schejbal. F. m.: 
Flash light, AHenstein, Liebling, Bonny Boy, 
Erbprinz, Puszta. Tót.: 10: 2C, 13, 17, 15. — 
II. FUTAM: 1. Monté (5) Csuta, 2. Gin (6:10) 
Takács, 3. Anubis (3) Balog. F. m.: Karle. 
Baka. Tót.: 10: 60, 21, 13. — III. FUTAM: 1. 
Barcs (2’-í) Balog, 2. Kirgise (3) Gulyás B., 3. 
Türelem (!•/<) Nagy G. F. m.: Pompeo. Colo- 
nel. Tót.: 10:42, 23, 18. — IV. FUTAM:
Ausztrla-dlj. 1. Lord Nelson (8:10) Rastenber- 
ger, 2. Kapitány (4) Schejbal, 3. Diadal (8) 
Balog. F. m.: Hulan, Corvus, Kapitfin S., Kel- 
lermann, Flying Five. Tót.: 10:22, 12, 16, 21.
— V. FUTAM: 1. Pharao (3) Jfiger, 2. Marco 
Polo (3) Jiresch. F. m : Gangri, Széplak. Tol.: 
10:53. 19, 30. —. VI. FUTAM: 1. Vlscount (2) 
Schejbal, 2. Szeladon (4) Szabó L.. 3. Sonnen- 
wende (6) Hincth. F. m.: Suzy, Bonvecchisti, 
Abony, Pun. Robinson. Őréi, Ronachcr. Tót: 
10-34. 17, 28, 40. — VII. FUTAM: 1. Pálma 
(7:10) Schejbal, 2. Blesk (3) Rojik. 3. Balbina 
Í3) Szabó L. F m.: Lügner. Tourtereau. 
Ecartc, Time is money. Tol.: 10: 24, 14, 27, 18.
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