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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest, VII. kér., Erzsébet-körut 4. szám 
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VT. kér., Aradi-utca 8. sz. (Glóbus nyomda) 
Telefon: József 308—98.

Vasárnap (d. u. 4 tői): Aut. 245-81, 100-43.

Gömbös táuirata 
mussoiinihez

A minisztereinek sürgősen rendezi a kadirokkantkérdést 
Kedden beszédet mond a rádióba - Rlnka Ferenc 

főpolgármestert felmentik állásától
Ár uj. kormány tagja! most, amikor már. 

Vasárnap r* ' a hivatalos lapban a kor
mányzói kéziratok megjelentek, a legerő
sebb tempóban fogtak hozzá, hogv előké
szítsék munkaprogramjukat. Gömbös Gyula 
miniszterelnök vasárnap már ebbeli minő
ségében két helyen is a nyilvánosság elé 
lépett. Délelőtt a frontharcosok ünnepé
lyén mondott nagyobb beszédei, majd dél
után az olimpikonok ünneplésén vett 
részt. A közbeeső időben is az Urt-ufca 48. 
szám alatt lévő lakásán — ahonnan külön
ben nem is fog elköltözni a miniszterelnöki 
palotába — állandóan látogatókat fogadott 
és különböző megbeszéléseket folytatott.

Délután öl órakor pedig a miniszter
elnöki palotában tanácskozásra üllek össze 
a kormány szakminiszterei és pedig: l’abi- 
nyi Tihamér kereskedelmi miniszter, 
Imrédy Béla pénzügyminiszter, Kállay 
Miklós földmivelésügyi miniszter és Lázár 
Andor igazságügyminiszter. Az értekezleten 
résztvettek még: Jakabb Oszkár pénzügyi 
államtitkár és Viador Ervin kúriai tanács
elnök áz igarságügyminiszlerium részéröl. 
Ez a tanácskozás a késő esti órákig tartott 
és ez alkalommal beszélték meg a szak
miniszterek a nagy nemzeti munkaterv 
gazdasági részének a részleteit és

különösen azokat a kérdéseket tár
gyalták le elsősorban, amelyek a leg

sürgősebben megvalósíthatók.
E megbeszélés eredményéről még a hol

napi napon referálnak Gömbös Gv-'n mi
niszterelnöknek, aki azután ezen részletes 
tervek alapián dolgozza ki azt a nagysza
bású munkatervet, amelyet szerdán az 
egységespárt értekezletén elő fog terjesz
teni.

Egyébként a vasárnapi nap politikai ese
ményeiről a következőket jelenth'-ti"k:

Kombinációk a külügyi 
és honvédelmi tárca 

körül
Politikai köíökben ar a hír i.rjrdl -I, hogy 

Gömbös Gyula csupán Ideiglenesen látja el a 
honvédelmi tárcr ügyeit aminthogy azt is kom
binálják. hogy P"kg Endte külügyminiszler- 
sége is csak ideiglenes jellegű.

Beavatott helyről szerzett értesüléseink sze
rint

• honvédelmi tárcánál belátható Időn belül 
nincs szó változásról.

Információink szerint a katonai vezető körök 
sem látnák szívesen, ha Gömbös Gyula minisz
terelnök kiadná kezéből a honvédelmi minisz
térium vezetését, amely az ö minisztersége alatt 
valósággal felfrissült.

A külügyminiszteri tárca körül felmerült jelö
lések ugyancsak alaptalan kombinációk, 

mert Pukv Endre nem mint átmeneti mi
niszter tagja a kormánynak.

Aminthogy éppen a külügyminiszterség az, 
amely a legkevésbé bírja el a gyakori személy- 
változást.

A frontharcos kormány
Lapunk más helyén adunk hirt arról, hogy 

Gömbös Gyula mint honvédelmi miniszter, 
a legsürgősebben és véglegesen rendezni 

akarja a hadirokkant kérdést, 
hogy ezt a problémát végképpen kiküszöbölje 
a magyar közéletből. . A frontharcosok, nkik 
szombat este a város különböző részeiben tar
tól! barátságos összejöveteleken lelkes hangu
latban ünnepelték az uj kormányt, el is várják 
ezt, annál is inkább, mert a kormány több tagja, 
sőt túlnyomó részben, a szépen dekorált front
harcosok közé tartozik. Nem szólva Gömbös 
Gyuláról, akinek harciéri szolgálata közismert, 
nagyon kevesen tudják, hogy vitéz Keresztes 
Fischer Ferenc belügyminiszter mint egyszeri!, 
rendfokozat nélküli önkéntes vonult be a had
sereghez, mint a 69. gyalogezred bakaönkén- 
lese,

borjúval a hátán véglgvándorolta Volhlntát 
és 52 hónapig volt a harctéren, ahonnan mint 
főhadnagy került haza.

Imrédy Béla ugyancsak 50 hónapig volt a 
fronton, inig Darányi Kálmán miniszterelnök
ségi államtitkár a háború elejétől kezdve végig 
a harctéren volt.

Ennek a kormánynak tehát valóban első
rendű kötelessége, hogy n hadirokkantak iigvél 
nyugvópontra juttassa és a miniszterelnök kije
lentésére támaszkodva, most már remény is van 
arra, hogy ez meg is fog történni.

Gömbös távirata Musso'inihez
A Magyar Távirati Iroda jelenti: Gömbös 

Gyula miniszterelnök Mussolini olasz minisz
terelnökhöz a következő táviratot intézte:

Nagyméltóságu
Benilo Mussolini miniszterelnök urnák

fíóma.

Van szerencsém Nagy méltóságodat 
értesíteni, hogy a kormányzó ur Őfő- 
méltósága miniszterelnökké méltóztatoll 
kinevezni.

Amidőn ezt a jelen körülmények kö
zött kétszeresen nehéz feladatot válla
lom. tolmácsolni akarom Nagyméltósá 
godnak annak a tántoríthatatlan barát
ságnak és tiszteletnek az érzelmeit, ame
lyek engem és az egész magyar nemze
tet a nagy olasz nemzethez és ahhoz a 
férfiúhoz kötik, aki a fasiszta Olaszor
szág ujjáalkoló mozgalmait megszemé
lyesíti és kérem, hogy, amint ezt a 
múltban is meglette, cselekvő együtt
működésének hathatós támogatását a 
jövőben is biztosítsa, hogy az elődeim 

által köveiéit irányelvek teljes egészük
ben betarthatók legycAek,

Gömbös.

Elégedetlen az egységes
párt kisgazdacsoportja

Aki a kormányválság napjaiban az egységes
pártban^ járt, megállapíthatta, hogy az. egy- 
ségespárí1 kisgazdacsoportja nem nagyon lel
keseden az. uj kormánylistáért. Hogy vájjon 
valóban van-e okuk az elégedetlenségre, azt 
mindenesetre a jövő fogja megmutatni, a mi
niszterelnök környezetéből azonban hangsú
lyozzák azt, i

hogy Gömbös Gyula tulajdonképpen mint 
nagyatádi Szabó István egyik legbeii.sőhb 
embere, kisgnzdaprngrammal került be an

nakidején a parlamentbe
és akik ismerik gondolkodását, azok tisztá
ban vannak azzal, hogy kormányzása alatt 
sohasem fogja háttérbe szorítani a kisgazda
társadalom jogos érdekeit.

Riók a Ferenc főpolgár
mester nyugalomba 

megy
fíipka Ferenc főpolgármestert, — mint jó 

forrásból értesülünk — már a legrövidebb időn 
belül

felmentik állásától.
Várospolitikai körökben már számolnak is 

ezzel a ténnyel és
utódjául Slpőcz Jenő polgármestert emle

getik.
Sipöcz föpolgúrmcstersége esetén Borvendég 

Ferenc alpolgármester a legkomolyabb jelöltje 
a polgármesteri állásnak, mig nz ö helyére 
Lamotte Károly pénzügyi tanácsos kerülne, 
aki a legutóbbi tiszlujilás alkalmával csnk 
azért nem lett nlpolgármester, mert n Zilahi 
Kis Jenő távozásával megszüntetett harmadik 
alpolgármesteri állás újraszervezéséhez a bel
ügyminiszter nem járult hozzá.

Walko bucsuzása 
minisztériumától

H’n/A-ő Lajos volt külügyminiszter 
csöndben, feltűnés nélkül biicsuzott rl 

a külügyminisztériumból. Szombaton leké 
zelte hivatalában a minisztérium osztály
vezetőit és egyenként elbúcsúzott tőlük és 
azután elhagyta hivatalát.

Kedden mondja el 
a "ntníszterelnök 

rádiószózatát
Gömbös Gyula miniszterelnök — mint ér 

fésülünk — vnlószhiíileg kedden este hét és 
kilenc óra között a rádió mikrofonja elé áll 

és a rádió utján beszédet mond a nemzethez, 
melyen — hír szerint — munkára, a ma
gyar jövendő megteremtésére hívja majd fel 
a nemzetet.

Változások a főispán! 
karban

Az uj kormány eskütétele után sor kerül 
a főispánok kicserélésére is, miután a jelen
legi főispánok alkotmányos szokás szerint 
az uj kormányelnök rendelkezésére bocsát
ják állásukat.

Mint jó forrásból értesülünk, Gömbös 
Gyula miniszterelnök e tekintetben is

gyorsan kíván intézkedni,
úgyhogy az esetleg bekövftkező személyi 
változások a legrövidebb idő alatt be fognak 
következni.

Döntés azonban az uj főispánok szemé
lyére vonatkozólag csak a jövő héten vár
ható.

Kétezer üdvözlő távirat 
a miniszterelnökhöz

Gömbös Gyulái miniszterelnökké törtért 
kinevezése alkalmából az ország minden ré
széből, de a külföldről is a táviratok áradata 
köszöntötte.

Vasárnap délig kétezer távirat érkezett 
hozzá.

Ezenkívül egész tömeget küldik egyre az uj 
miniszterelnök lakására. Ismerősök és isme
retlenek fejezik ki virágokkal üdvözletüket 
u miniszterelnök feleségének.

A törvényhatóságok közül Esztergom vár
megye üdvözölte elsőnek az uj miniszter
elnököt.

Góf Károlvi Gyula 
Tiborszálláson

Gróf Károlyi Gyula volt miniszterelnök 
vasárnap reggel 7 óra 40 perckor

elutazott Budapestről 
tiborszállási birtokára. A pályaudvaron bú
csú zására csupán leánya, Eszterházi Móric 
grófné és bárciházi Bárczy István minisz- 
clnökségi h. államtitkár jelent meg.

Az uj miniszterek 
hivatalaikban

Az uj kornióny tagjai a szokásos ünnepiéi 
formás gok között kedden teszik le n hivata
los esküt a korihányzó előtt. Az eskütételnél 
Jekclfalussi/ Zoltán volt fiumei kormányzó, 
mint zászlósor fog funkcionálni. Előbb Göm
bös Gyula miniszterelnök teszi le a hivatalos 
esküt. Az esküminlát Keresztes-Fischer Ferenc 
belügyminiszter olvassa fcL
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Az Asztalos Ipartestület védnöksége alatt álló

Bútorcsarnok szövetkezet
mint az L 0. K. Sz. tagja üzletét Üllől-ut 18. szám alól

V,Gróf Tisza Isíván-utca <8. szóm alá
helyezte át.

U| telefon: 81-0-85
Ezután a kormány tagjai együttesen teszik 

!<■ az esküt, ez alkalommal az cskiiininfát bár- 
cziházi Bárczy István h. államtitkár fogja fél
olvasni.

Ab eskütétel után a kormányzó külön 
hallgatáson fogadja a kormány tagjait.

A« uj miniszVarck különben 
hétfőn már át\eszik a minisztériumok ve

zetését,
és az eskütétel megtörténtéig Informáltatják 
magukat minisztériumuk adminisztratív ügyei
ről.

ki

A TESz monstre-gyiilése
Szombaton délután négy órakor a TESz 

egyesületek monstre nagygyűlést rendez
nek, melyen a vidéki TESz kerületekből

117 küldöttség érkezik fel Budapestre.
A monstre nagygyűlésen Gömbös Gyula mi
niszterelnök fog beszédet mondani a TESz 
székhazának erkélyéről és

a beszédet tizenhét hatalmas 
szóró közvetíti.

A Margithidra, a Lánchidra és az 
hidra is hangszórókat szerelnek 
igy az előreláthatólag köze! öt', 
tömegnek közvetítsék a miniszterelnök be
szédét. A TESz küldöttségeinek felvonu
lása és a hozzá csoportosuló különböző les
fülelek olyan óriási tömegeket fognak 
összehozni, inelv még a főváros sok nagy 
fölvonulást látóit közönsége előtt is hatal
masnak Ígérkezik.

hang -

A pestújhelyi iskolaboirány ügyében 
tiltakozó gyűlést tartottak vasárnap 

a református templomban 
A város polgársága tiltakozik Eicher igazgató 

rendszere ellen
A pestújhelyi elemi iskola botránya egyre 

szélesebb körben vet hullámokat. A tízezer la
kosi: város egész polgársága elítéli a pestújhe
lyi elemi iskola furcsa rendszerét, amelynek 
értelmében

a diákokat vallásuk szerint más-más osz
tályba osztotta be nz Iskola uj Igazgatója

és a protestáns és izraelita vallása gyermekek 
számára az iskolán kívül, a különálló óvodá
ban jelöli ki két előadó termet, ahová fiuk és 
lányok vegyesen járnak, noha Pestújhelyen 
több mint tizenöt éve megszüntették a koedu
kációi rendszert.

A szülők között Eicher Oltó iskolaigazgató 
eljárása érthető felháborodást váltott ki és a? 
év ekje óla tarló elkeseredés vasárnap 

tiltakozó gyűlésben robbant ki.
A református templomban egyházközségi 

közgyűlést larloltlak Tőrös Sándor református 
kikéss elnökletével, amely kizárólag az 
elemi iskolai felháborító állapotokkal foglal 
kozlak. Tuba Lajos presbiter nyitotta meg a 
gyűlést, utána Tőrös Sándor lelkész mondott 
beszédet, amelyben kifejtette, hogy nemcsak 
vallási, de pedngőginl szempontból Is aggályos
nak tartja Eicher igazgató eljárását, mikor kü
lön osztályt ad a katholikus tanulóknak és kü
lön osztályt az egyéb felekezetekhez tartozó 
diákoknak.

Eljárása megszégyenítő, i
a szülőket az iskola ellen hangolja s ez. a kÖ-I osítályrcndezést tartanak 
rülmény rendkívül veszélyezteti az. iskola ered-1 már csak a reforn átus Hallásúak vannak külön 
mánycs munkáját, nem besaélve arról, hogy

fel.

és

■ gyermekek között elhinti a felekezeti 
egyenetlenség magját.

Bejelentette végül, hogy október ötödikén az 
egyházmegye gyűlést tart Budapesten s a tárgy
sorozat első pontja a pestújhelyi iskola botrá
nya lesz.

Kocsis Zoltánná, a gyűlés katolikus részt
vevője

szólalt még fel. Memorandumot olvasott 
amelyben Pestújhely polgársága nevében

tiltakozik Eicher Ottó rendszere ellen.
A memorandumot egyhangúlag elfogadták
küldöttségben fogják a kultuszminiszterhez fel
vinni.

Tőrös Sándor református lelkész a Hétfői 
Napló munkatársának elmondotta, hogy béké
sen széfedé volna elintézni nz ügyet. Az iskola
igazgató nz osztálybcosztásnúl arra hivatkozóit, 
hogy külön bitlantermct nem tud adni. Erre 
felajánlotta a református kiillurház termét a 
hittanórákra. De az igazgató a régi Magyar
ország nemzeti; 'gi vidékeinek iskolaviszonyaira 
hivatkozva,

elutasította az ajánlatát,
sőt azt Is kijelentette, hogy vagy keresztül viszi 
a szándékát, vagy lemond az állásúról.

Azt azonbnn meg kell állapítania — mon
dotta, — hogy mióta erélyeseblien követelik a 
normális osztály-beosztást, azóta minden nap 

az iskolában s maiz

li

teremben.

Vasárnap meghalt Székely Kornél 
könyvelő, aki nem aludt tizenhat éve 
Két Ízben öngyilkosságot is megkísérelt, végül vesebaj ölte meg

Tragikus élet fejeződött be szombaton este 
egy józscf-ulcni kis lakásban, ahol Székein 
Kornél magántisztviselő hall meg hosszú szen
vedői után.

Néhány esztendővel ezelőtt sokat 
az Újságok Székein Kornélról, aki 
..orvosi csoda" volt. Ö volt az, aki végigjárta 
Európa valamennyi Ideggyógyintézetét, mert 

tizenhat esztendőn keresztül nem tudott 
aludni.

cikkeztek 
valóságos

o 
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Tudnivalók:
A keresztrejtvény vízszintes 1. és függőleges 1. sz. soraiba az elmúlt hét egy'-egff 

olyan eseménye van belenőve, melyekről a „Hétfői Napló" ma egy hete tudósítást kö
zölt. Tessék ezt a két eseményt egy ív papírra vagy postai levelezőlapra leírni, a fenti 
szelvényt kivágás után felragasztani és a pályázatot legkésőbb szombaton, október hő 
8-án estig postán feladni, vagy személyesen elhozni. A címzés a következő legyen: 
„Hétfői Napló, "................... ”

VÍZSZINTES SOROK:

12. Egy ókori repülő, 
aki vízbe esett.

13. Néhány csonthéjas 
gyümölcs (ékezet
hiány).

14. Magyarul: gáz.
16. Mint — németül.
17. S. R.
18. Kiváló lennlszbaj- 

nok.
20. Mutntószóc.ska.
21. Cowlwy-Writoetck 

írójának egyik neve
22. Kedd — anagram

mája.
23. Ford.: személyes 

névmás.
24. Török rang.
26. Idegen személyes 

névmás.
A magyar Iroda
lom egyik kitűnő
sége.
Vissza — bosszús 
felkiáltás.

30. Kerek összeg — 
arab számjegyek
kel.
Betű fonetikusan. 
Kis Árpád.
Szám.

Vissza — erdei ál
lat.
Znlamcgycl 
ség.
V. L.

27.

35. köz

38.
39. Egyesült Államok.
41. Gazdasági 

szám.
42. Beszámol.
45. Munka, névelővel.
■aartm - j 1 ggirm—mmni

szer-

GVÖZGli
az ember! sziveken

AGHETTO
SZIUE

♦
CITY ♦ CflPiTOL

1916-ban az orosz fronton kapott fejsebet Szé 
kely Kornél főhadnagy és sérülésének lett az
után ez a szomorú következménye. Hiába pró
báltak meg mindent vele az ország legkitűnőbb 
orvosprofesszorai — Székelyen nem tudtak 
segíteni.

Esztendőkön keresztül volt lakója a buda
pesti klinikáknak, ahol minden gyógymódot 
megkíséreltek, hogy Székely Kornélt visszaad
ják a normális életnek. Végül is visszatért író
asztalához az egyik szállítmányozási vállalat 
könyvelési osztályán a tragikus sorsú magán
tisztviselő, aki

csak n legerősebb ti (tagolású narkotikumok 
segítségévei tudott elszunnyadni egy két 

órára.
Székely Kornél 

kél ízben kísérelt meg Öngyilkosságot
— először mcllbelőfte magát, másodszor bérét- 
vával vágta fel ereit - mindkét alkalommal 
azonban idejekorán érkezett orvosi segítség és 
a könyvelő tovább folytatta álomnélküli, teljes 
letargiába süllyedt éleiét.

Néhány hónappal ezelőtt
vesebaj támadta 

s a legyengült szervezet nem 
lcnállani az alattomos gyilkos ____ _____
lel ezelőtt megoperálták — pillanatnyilag javu
lás is állott be állapotában, de azután a leg
gondosabb orvosi ápolás sem tudta feltartóz
tatni *------- -- *••■•••-

meg 
tudott sokáig el- 
kórnak. Pát hét

Budapest, Vll., Erzsébet-körút 4.

FÜGGÖLEGESSOROK:
2. Szívós elhatározás.
3. Idegen névelő.
4. Magyarul; arany.
6. Finom kis szerke

zet.
utolsó

8. Híres kúriai 
rónk.

9. Kettős mással
hangzó, de fordítva

10. Női név.
11. Leánynév — hű, 

de becéztük!
15. Egy nagysikerű né

hány év előtt Ját-
Mtuarr — r mi na »jssr

szóit magyar film 
elme. •
Az csinálja a tele
fonba, akinek nem 
értik a szavát.
Ritka női név. Egy' 
kitűnő énekesnő 
keresztneve Is. 
Magyar költő 

fonetikusan.
25. . . . mars! — No, 

de kérem!
29. Mondjuk a bernát

hegyi kutya is ez.
31. Régen.
36. VIII. Henrik egyik 

felesége.
37, Ilyen parancs már

18.

10

24.

1917 óta nincs — 
Oroszországban.

40. . . . Ion — Anglia 
egykor.
L ... g — ég és 
föld köz»tt van.
I-ásd a 31. vízszin
test.
T. G.
Régi pénz a ró
maiaknál.
Mindennek van, 
csak ennek a deli- 
alciónok nlhcs, 
hogy miért Ilyen 
lehetetlenül terjea- 
gős.

GÁL GYÖRGY

41.

43.

44.
45.

40.

Egyik ájulásból a másikba esett 
vasárnap a halálra ítélt 

sajóbábonyi csendőrgyilkos 
Orvost kellett hívatni a cellájába

Miskolc, október 2.
Hétfői Napló tudósítójának telefon-...............

jelentése.) Szombaton késő este volt már, 
amikor Váradi Imrét, a halálraítélt sajóbá- 
bonyi csendőrgyílkost, — akit kegyelemre 
terjeszfettek fel — visszakisérték a cellába. 
Váradi a bíróság előtt szemrebbenés nélkül, 
bámulatos nyugalommal vette tudomásul az. 
Ítéletet, de alighogy becsukódott mögötte a 
cella ajtaja,

földre vetette magát és zokogni kezdett.
A vasárnapra virradó éjszakát óriási izga
lomban, görcsös zokogások között töltötte el 
■ hajnal felé arra kérte a cellája előtt szol
gálatot teljesítő fegyört, hogy gyertyát hoz
zanak neki, mert

imádkozni akar.
Teljesítették is kérését s Váradi hosszan 
imádkozott, majd álomba merült. Reggel nz 
ébresztő csengőre gyorsan ugrott talpra, 
mohó étvággyal fogyasztotta el reggelijét.

A fogház vezetősége vasárnap ugy hatá
rozott, hogy

Váradit egy másik cellába helyezi át.
Délelőtt az egyik foglár kinyitotta a gyilkos 
Cellájának ajtaját és igy fordult hozzá:

— Váradi, szedje össze a holmijait, 
mert . .

A fogházőr nem tudta befejezni mondani
valóját, mert

Váradi ordítozni kezdett, artikulátlan 
hangon bömbölt perceken át, majd 

ájulton esett össze.

s

(ni n gyors léptekkel közeledő véget. . «ru
Vasárnap meghalt — végre álomra hajthatta | A halálraítélt rablógyilkos P?t hitte, hogy

n fejét — hosszú álomba, amelyből nincs fel-1 kegyelmi kérvényét már el is utasították és 
ébredés... |a siraloniházha viszik. Később magához tért,

CSILUROK________
. bronzII“urAk, lróké*zlch ‘k, .... _,___„

ujAndéktdrgyak legolcsóbban Vll, ErZSŐÍJBi-Rörilt 41.

aztán újból elájult, valósággal egyik ájulás- 
hói a másikba esett, úgyhogy orvost kellett 
hivatni hozzá. Az orvos megállapította, hogy 
Váradi a kiállott izgalmak következtében 
ideglázat kapóit, úgyhogy orvosi segítségben 
kell részesíteni, mert a láza igen magasra 
emelkedett.

A halálraítélt csendőrgyilkost ápolás alá 
vették,

de remélik, hogy egy-két napon belül jobbra 
fordul állapota.

Molnár Ferenc
uj vigjáléka 7-én, pénteken kerül először színre 
a Magyar Színházban. A világhírű iró uj vlgjá- 
tékát a Magyar Színház a világ összes szín
padait megelőzően mutalja be. A főszerepeket 
Góth Sándor, Góthné Kertész Ella, GombastŐijt 
Ella. Sulyok Mária, Gőzön Gyula, Báday linr’e. 
Máig Gerö, Z. Molnár László. Sugár Lajos és 
Kováts Terus játsszák. Rendező; Tarnay Ernő. 
Díszlettervező: Horváth János. A vígjátékban 
előforduló karénekeket Theo Mackebcn szerezte. 
Karnagy: Marihon Géza. A harmóniámon Fejér 
György játszik. A bemutatóig Fodor László 
nagysikerű színmüve, Csók a tükör előtt tölti be 
a Magyar Színház műsorát. — Jég yegész nap 
váltható.— A pénztár uj telefonszáma: 33-8-33.

Megnyílt a

TerőzvarosíKabarfi- 
Varieia színpad 
A főváros legolcsóbb sxlnnada I

Naponta két elóadAs, d. n. H6 é*  este órakor. 
VáltosHtos mUeor - Helyárak 80 IfIIártól I pengőig ,
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Frontharcosok tízezrei vonultak fel 
vasárnap Budapest utcáin

Gömbös miniszterelnök nagy beszéde a Hősök Terén
Nagyszabású ünnepség keretében avatták 

fel vasárnap délelőtt a milleniumi emlékmű 
•lőtt elterülő Hősök-terét és

esiel az avatással kapcsolatban rendezték 
meg az országos frontharcos találkozót is.

Erre az alkalomra nemcsak az egész országból 
gyűltek össze a szövetségbe tömörült katonák 
és tisztek, hanem nagyobb csapatokkal kép
viseltették magukat a külföldi szövetségek is. 
Az osztrák frontharcos szövetség 800 forma
ruhás emberrel és két zenekarral képviseltette 
magát. Nagyobb küldöttséggel képviseltette 
tnagát a német Stahlhelm szövetség is.

A külföldi és vidéki csoportok és a buda
pesti alakulatok vasárnap reggel félnyolckor 
gyülekeztek a régi Lóversenytcrcn, innen in
dultak azután zeneszóval, kettős rendekbe fej
lődve a Milleniumi emlékműhöz. Szinpompás, 
lárka kép fogadta az ünnepségre érkezőket. Az 
emlékmű baloldalán az osztrák frontharcosok 
markáns csoportja helyezkedett el az emelvény 
körül és a milleniumi szoborcsoportozat ta
lapzatán állottak fel a zászlótartók.

Egymásután érkeztek a frontharcos-szövet
ség vezetői, majd Liber alpolgármester, a né
met küldöttségek vezetői, dr. Minam Mudin 
I.effa bej s a magyar társadalom előkelőségei 
közül igen sokan. Tiz óra előtt néhány perc
cel megérkezik Gömbös Gyula miniszterelnök, 
röviddel később pedig a kormányzó felesége.

Az ünnepséget a „Hősök csillagturája" vezeti 
be — a motorosok és autók felvonulása után 
Mándoky Sándor tábori főesperes lép a szó
székre és néhány meghatott szóval áldoz az 
elesett hősök emlékének. A hősi emlék lép
csőjén kétoldalt

dobosok fekete posztóval bevont dobokon 
verik az Imajelet.

A Vitézi fíend nevében ezután dr. Hajnóczy 
Béla koszorút helyezett a Hősök Emlékmű
vére. A hadirokkantak nevében Lóskay István, 
utána a frontharcosok megbízásából Kertész 
Elemér koszoruzta meg az emlékművet, majd 
Weiss altábornagy, az osztrák frontharcos
szövetség kegyeletét tolmácsolja.

Az első szónok gróf Takách-Tolvay, a Front
harcosok országos elnöke, aki üdvözölte a 
njegjelenteket, majd Liber Endre h'. polgár
mester y

■ székesfőváros nevében felavatta a Hősök 
Terét

A frontharcosok nevében Martsekényi Imre 
szólott ezután, beszélve a lövészárkok népéről, 
amely eljött itít népgyülést tartani, bebizonyítva, 
hogy a magyar jövő erősöklü fundamentumát 
képezi. A frontharcosgondolat nem ismer val
lási és társadalmi különbséget, csak hazafias 
érzést és vallásosságot. Beszélt ezután a poli
tikai változásokról, örömmel konstatálta, hogy 
fordulat állott be a magyar politikai életben, 
de ha nem segítenek a rokkantakon .félő, hogy 
vörösek lesznek.

A kormányzó felesége övezte ezután szalag
gal és

avatta fel a frontharcos-lobogót.
Gömbös Gyula miniszterelnök lépett ezután a 
mikrofón elé.

— Egyik szónokotok azt mondotta. — kezdte 
beszédét — hogy fél attól, hogy a frontharcosok 
egyik-másika elkeseredésében elkapja a feléje 
kínált vörös koncot. Én nem félek ettől, mert 
tudom, hogy a fronharcos-szellem a hazaftság 
talajában gyökerezik és tudom .hogy a front 
harcosok, akik rengeteg vihar közepette harcol
tak és küzdöttek, példát mutatnak a szenvedés
ben is.

Tartom kötelességemnek, hogy ugy a hn- 
dlrokkantak, mint a frontharcosok ügyét 

sürgősen ,alkotmányos utón rendezzem.
A miniszterelnök ezután felhívta a magyár 

polgári társadalmat, hogy a Hősök terén ugy 
járjon, mintha templomban volna és a kő előtt 
emelje le kalapját.

A miniszterelnök után vitéz Barczen Gábor, 
Arváthfnlvi Nagy István és Urmánczy Nándor 
beszéltek még, azután pedig ujból menetbe for
málódott a hatalmas tömeg’és

elindultak a Várba a kormányzó elé.
A fellobogózott útvonalakon hosszan kígyózott 
a hatalmas tömeg az A idrássy-uton és a Tisza 
István-utcán, a Lánchídon át fel a Fórba.

A várudvaron testőrök sorfala közölt notabi- 
litásók várták a menetet, amelyet vitéz Bcne 
dikty Imre ny. ezredes, országos főparancsnok 
vezetett. Mikor dörg”>« léptekkel az impozáns 
tömeg felfejlődött a várudvar elé —

megjelent a kapunál a kormányzó Is.
Horthy Miklós ellépett a vigyázz-állásban tisz
telgő alakulatok előtt, majd diszmenetben, 
meghajtott zászlókkal elvonult előtte több mint 
háromnegyed órán kérészül a hatalmas ember
erdő. A diszmenet a Szent György-téren ké
részül vonult tovább. .

József főherceg, Auguszta főhercegnő és 
Anna királyi hercegasszony kíséretében pa-

OK£9 szereplő LEuY YÜ-YU 
MINDHALÁLIG

50 kosztom

75 öüeí
IZGALMAS LÁTVÁNYOS

KÉKEGÉR100 perc alatt

lotája erkélyéről nézte őket.
A Budapestre érkezett l'”'”*’” __ . ____ _
pesti Vigadóban ebédre látták vendégül a front- a németek 
harcosok. A diszebéden több, mint ezren vet- 1 ’ " ’

Gömbös miniszterelnök beszél

tek részt. Több felköszöntő hangzott el,
külföldi vendégeket a I lyekért az osztrákok nevében Kopschitz őrnagy, 

---■•*-«•  ' • - ■ \ nevében pedig Praemer őrnagy
mondott köszönetét.

Hal cigfinyzeitész gyitöoifa meg 
a vámer-sza^aszyezeiei, ami sasit 

tsaioMévei szúrtak aggon 
Vacárnap fogták et a tetteseket

(A
Miskolc, október 2.

Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Az abaujmegyei csendőrségnek 
vasárnap sikerült elfognia a krasznokvajdai 
kegyetlenül végrehajtott gyilkosság tetteseit. 
Még pénteken történi, hogy Krasznokvajda 
községben holtan találták Szabó Győző 
vámőr-szakaszvezetőt. A nyomozás azonnal 
megállapította, hogy

gyilkosság történt
s a vámőr-szakaszveztőt, saját bajonettjével 
szúrták szivén. A csendörök az egész kör
nyéken kutattak, nyomozlak, mig végre va
sárnap sikerre vezetett a nyomozás.

Megállapították, hogy Szabó a gyilkosság 
előtt a szomszédos Felsővadászt községben 
szüreti bálon vett részt. A mulatozás közben

Válság a Nemzeti Kaszinóban
.1 mágnáskaszinót anyagi okok miatt négy-öt hónapra 

be akarják csukni
Az ország legelőkelőbb társaságaiban, a ma

gyar felső ezerben (nem tízezerben) olyan szen
zációról suttognak napok óta. amely valóban 
szomorú korképe annak a gazdasági helyzet
nek. amely a legutóbbi időben köszöntött ránk. 
A Nemzeti Kaszinó tagjai sorában mozgalom 
indult meg abban az irányban, hogy

■ Nemzeti Kaszinót zárják be néhány hó
napra, 

legalább is annyi időre, amennyi idő alatt 
anyagi erőforrásokról lehetne gondoskodni a 
kaszinó számára.

A Nemzeti Kaszinó, — mint ismeretes — 
Magyarország legelőkelőbb és legelső társas
köre. A Nemzeti Kaszinó, más néven a mágnás
kaszinó mindig n legszigorúbb kaszinói erköl
csöket, a legzártabb exkluzivitást és az ország 
legelőkelőbb tényezőinek találkozóhelyét jelen
tette. Bár az alapszabály szerint a tagok sorába 
való felvételnél osztály- vagy felekezeti különb
séget nem ismer, tagjainak nyolcvan százaléka 
arisztokrata. Körülbelül egy évvel ezelőtt kez
dett hanyailani a kaszinó. Arisztokratáink 
tönkrementek, ez köztudomású dolog, játékhoz 
való „betét“-jeiket sorra kiszedegették és — 
nem fizettek tagdijat. Főként ez volt nagy baj... 
A kaszinóban január elsején kell a tagdijai 
egész évre előre kifizetni. Aki hátralékos, an
nak a neve a feketetáblára kerül. Nos, most 
októberben hosszú névsor van kitéve a kaszi

írs’i

4isszcsz.ólalkozása támadt az ottani 
gányzenészfkkel, 

akik hajnalban, amikor a mulatságnak már 
vége volt, meglesték a vámör-szakaszveze- 
töt s

egyikük sörösüveggel leütötte, a többiek 
pedig kirántották a vámőr bajonet'jét 

s azzal több1 ’’r í.ellbeszurtá’'
A szúrások átjárták a szerencsétlen ember 
szivét. .4 csendőrség a cigányzenészeket most 
elfogta.

A Kötai clgányzenész-familia hal ta-’a 
került őrizetbe, valamennyit gyanúsít

ják a gyilkossággal
ma, hétfőn tisztázza a további nyomozás, 

melyiknek milyrn
s 
hogy a Kóláink közül 
szerepe volt a vámőr meggyilkolásában.

nóban, azoknak a nevei, akik még nem fizettek 
tagdijat. Állítólag,

a tagok egyötöde hátralékos a tagdíjakkal.
A Nemzeti Kaszinóban kitört válsággal kap 

csolatbnn a Hétfői Napló munkatársának alkal
ma volt beszélgetést folytatni egy ismert Nem
zeti Kaszinó taggal, aki a kaszinó ügyeit kitü-

Ha lul leszllnii a kezdd nemín 
még többet fogunk nyújtani vevőinknek

Élelmiszer » osztályunk

filléres egységárai
megindítottak egy általános olcsóbbodásl folyamatot 

Divatcsarnok árban, minőségben mindig a*  élen haladt 

Élelmiszer-osztályunk este 8-ig nyitva van.
Esti bejárat 6—8-lg a kétoldali ékalaku kirakatsor között. Llftl

OLIMPIKON
4+1 csöues hálózati Eurűpa-ueuO 

boépi.ett dynamikus hang
szóróval, egy gomb beá li- 
tásu állomásokra behangolt 
skálával, meglepő olcso áron 

rssiistiizstásrs 
kapható!

Gyártja:

TELEFONGYÁR
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, BUDAPEST
... ............................mi inimmn
nőén ismeri. Az ismert közéleti előkelőség a 
következőket volt szives mondani:

— Valóban igaz, hogy válság van a kaszinó
ban. De ezt a jelenséget nem érdemes kérem 
felfújni, mert hiszen az élet csáknem m’,n',e,t 
más területén is van válság. Mágnásaink a ter
melési krach, a területek elszokik.sa es a gaz
dasági válság következtében elszegényedtek és 
nem tudnak rendelkezésre állni a kaszinónak, 
abban a mértékben, amint azelőtt tehették...

— Igaz, hogy most szóbakerült a Nemzeti 
Kaszinó bezárásénak terve. Természetesen csak 
arról van szó, hogy 

négy-öt hónapra zárják be ■ kaszinót
és ez Idő alatt gondoskodni lehetne a kaszinó 
megmentéséről. A Nemzeti Kaszinó ma mór 
szűrőt esztendős, hiszen 1827 junius 10-én ala
pították és mint mindenki tudja, gróf Széche
nyi István kezdeményezésére alakult rneg az 
előkelő ftngol klubbok mintájára. A Nemzeti 
Kaszinó ugy összeforrott az elmúlt száz esz
tendő magyar történelmével, hegy fenntartása 
országos érd^k. Megerősödni soha nem tudott, 
rrert cxclusivitósa miatt nem terjeszkedhetett. 
Megalakul-'sakor 175 tagja volt, 1909-ban 620. 
1916-bnn 700 és most is mindössze ezer. Sajnos 
a tagok jelentékeny része nem tud tagdijr.t 
fizetni és ami a legfájdalmasabb, a játék csak
nem megszűnt. A polse és az ecarte, a kaszinó 
két legkedveltebb kártyajátéka haldoklik a 
pénzhiány következtében.

Filléres römtk és brldzspnrflk vannak azok
ban a termekben, ahol még néhány évvel 
ezelőtt Igen tekintélyes, Igen nagy összegek 

cseréitek gazdát
De azért reméljük, hogy a végén még sem kell 
bezárni a kaszinót, mg négy öt hónapra sern...

Érdekes, hogy tavaly a kaszinó demokra
tikusabb gondolkozásu tagjai között mozgalofa 
indult meg abban az irányban, hogy uj tagok
kal frissítik fel a kaszinó fáradt vérkeringését. 
Arra gondoltak, hogy előkelő és gazdag urakat, 
természetesen jcllcmileg kifogástalan gentle
man-ókat vegvenek fel a klub tagjainak sorába 
és ne tekintsék náluk a származást, még a 
fnít sem... Ezzel a megoldással a Nemzeti 
Kaszinót meg lehetett volna menteni. A moz
galmat azonban sietve lefújták...

7
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Ma tárgyalja a nagykanizsai 
törvényszék a pacsai 

véres tüntetésből támadt bünpert 
A hadbíróság) eljárás megállapította, hogy a csendőrök 
jogos önvédelemből használták fegyverüket — Tiz gazda 
hatósági közeg elleni erőszak miatt került a vádlottak 

padjára — Kétnapos helyszíni tárgyalás Pacsán

Hasznos tudni, 
hogy a derűs hangulat, a JÓ közérzés mindig 

a gyomor és belek kifogástalan működésétől függ.

Szorulásban szenvedőknél, 
emésztési hiányoknál pedig

jlgmándi
Nagykanizsa, okt. 2.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelentése.) Ma, hétfőn reggel kezdi meg a 
nagykanizsai törvényszék az emlékezető*  
pncMú véres tüntetésből támadt biinper 
tárgyalását. A vádlottak és a tanuk nagy 
bziijnára való tekintettel a nagykanizsai 
törvényszék tanácsa <lr. Miitschenbachtr 
Edwin törvényszéki tanácselnök vezetésével

kiszáll Pacán községbe s ott tartja meg 
a tárgyalást.

A biinper! iratai szerint ez év február 
18-án, amikor Zafasx«*nimihály  községben 
adótartozás fejében lefoglalt állatokat a 
parsai vásárra vitték eladni.

nagyobb tömeg támadta inog nz adó
végrehajtókat

és amikor ezeknek segítségére síellek a 
csendőrök, néhányon a csendőrök ellen 
fordultak. Téglákká!, balokkát támadtak 
rájuk, úgy, hagy végül í« a csendőrök 
kénytelenek voltak jegyűért használni.

Eldördült a csendőrsortilz, amelynek 
kél halálos áldozata leit.

Ezután már sikerült helyreáll itteni a ren
del. A véres tüntetés ügyében először a 
hadbíróság folytatta le a vizsgálatot. Meg
állapította, hogy

a csendőrök jogszerűen, önvédelemből 
használták fegyverüket.

Megállapította a vizsgálat azt is, hogy a 
csendőrök önfegyelemről tettek tanúbi
zonyságot, mert már előbb jogok lett volna 
fegyverükhöz nyúlni, de csak végső szo
rongatott helyzetükben lőttek az ellenük 
támadó tömegre. A hadbirósági vizsgálat 
befejeztével megindult az eljárás azok el
len a pacsai lakosok ellen, akik a csendő
rökre támadtak.

összesen tizenegy embert helyeztek vád 
alá, hatósági közeg elleni erőszak 

miatt.
A vádlottak a következők: Henzi József 40 
éves, Hagymást Viktor 22 éves, Breglovics 
Béla 53 éves. Lukács Ferenc 53 éves, Don- 
csák József 47 éves, Tóth Jenő 24 éves, 
Horváth István 46 éves, Gáspár Péter 23 
éves, Mándics István 36 éves. Ács Jenő 26 
éves, Pocsák István 3! éves pacsai és zala- 
szentmihályi gazdálkodók.

A ma kezdődő tárgyaláson a vádat vitéz 
dr. Csillag hy György, a nagy kanizsai 
ügyészség elnöke képviseli, mig az összes 
vádlottak védelmét dr. Meizler Károly bu
dapesti ügyvéd látja el. A tárgyalás az 
eddigi diszpoziciók szerint két napig fog 
tartani s az

ítéletet kedd estére hirdetik ki.
A törvényszéki főtárgyalás hallgatói között 
részlvesz dr. Farkas Tibor, a pacsai kerület 
országgyűlési képviselője is.

keserUvtze váHk be legjobban.

az utat szegélyező ♦öldeket, a mellékösvénye
ket és végül megjelölte azt a helyei, hol

• pénzesdobozt állítólag elásta.
A solymáriak, pesthidegkuliak, sőt Budapest 

nagyon ráérő és vállalkozó szellemű emberei, 
hamarosan kiszámították, hogy ha Éder csak 
tizenöt pengőt vett el a kocsmárosné pénzé
ből, akkor — minthigy Jandák szerint három
száz pengőnél is több volt a dobozban — 
még mindig

köze! háromszáz pengőt rejtett el ■ soly
mári erdőben.

Ez a háromszáz pengő nagy pénz és ha vér, 
bűn, gyilkosság, kivégzés és két emberélet is 
tapad hozzá, még mindig olyan összeg, olyan 
kincs, miért érdemes felcsapni „kincskereső
nek**.  A kivégzés másnapja óta

valóságos népvándorlás Indult meg 
a solymári erdőben. Kis ásókkal, vázlatokkal, 
térképekkel felszerelve özönlenek ki az embe
rek a malomcsárda környékére és kutatják át 
lépésről, lépésre a csárdától, Pilisvörösvárig 
és Solymárig elterülő hatalmas erdőséget. Az 
a néhány csendőr, akit hivatalból küldöttek 
ki a pénzesdoboz és a vulkánfleber táska fel
kutatására. alig tudnak mozogni tőlük az er
dőben. Lépten-nyomon kincskeresőkbe ütköz
nek, kik valósággal feiásták már az erdő nagy
részét, de eddig — eredménytelenül.

Az ízléstelen kincskeresés még mindig tart. 
Egyre nagyobb és nagyobb tömegek vesznek 
részt benne, de ugylálszik a konokul tagadó, 
hazudozó Éder József az utolsó félórájában 
sem mondott igazat és rutul rászedte a pénz
ebes pestieket.

A kivégzett Sallai és Fürst 
kommunista agitátorok bűntársai 

ellen elkészült az ügyészség vádirata

Szigorú vizsgalat indult 
a Tisza Kálmán téri „razzia “ügyében

Teljesen átalakítják
A nagyközönség k'örében és * főkapitány

ságon még ma is élénken tárgyalják azt a fel
tűnést kellő erkölusrendészcli razziát, amely
nek során egy 12 esztendős leánykát és egy 15 
éícs gimnazista Bút úllitottnk elő a Tisza Kál- 
mán-léri rendőrőrszobára, ahol a rendőr
orvosi látlelet szerint, bántalmazták a fiatal
korunkat és a gyermekek előadása szerint 
durva szavakkal illették őket.

A főkapHáJiyságon Szrubiún Dezső dr. rend- 
örtanácsost, a sérülési osztály vezetőjét bízták 
n cg n nem mindennapi ügy részleteinek ki 
vizsgálásával. A rendőrtanácsos Intézkedett, 
hogy hétfőn délelőtt mindazok a szeniéLek 

jelenjenek meg előtte,
akik a kritikus időpontban a Tisza Kálmán- 
tércn tartózkodtak és szemtanúi voltak annak 
a jelenétnek, amikor a polgári ruhás rend
őrök. a gyermekeket előállították az őrszohára. 
A rendőrségen ugyanis idáig csak a kis diák
leány és a gimnaa'.stu vallomásáról felvett 
jegyzőkönyvek ismeretesek. A főkapitány in
tézkedésére most a

leggyorsabb utón le kell folytatni a vizs
gálatot 

és Így a legrövidebb időn belül ki kell hall
gatni az ügy szenvedő hősein kiviil a szem
tanukat és a bántalmazással gyanúsított egyé
neket is.

A rendőrség véleménye szerint legkésőbb

az erkölcsrendészetet
keddre befejezik ebben az ügyben a vizsgála
tot s akkor hivatalos jelentésben fogja kö
zölni a főkapitány a vizsgálat eredményét f 
nagy nyilvánossággal. Jól beavatott rend
őrségi körökben úgy informállak bennünket, 

'hogy a Tisza Kálmán-téri eset hatása alatt ko
molyan foglalkoznak

az erdölcsrcndészet jelenlegi rendszerének 
gyökeres megreformálásával.

\ jövőben jobban fognak vigyázni arra, hogy 
bosszúból eredő névtelen feljelentések ráfién 
ne hurcoljanak meg ártatlan személyeket és az 
iránt is intézkedés történik majd, hogy az er- 
kölrsrendészeti razziákat ne polgári ruhás 
rendőrök, hanem ketlő jártassággal és judí- 
clummal bíró detektívek végezzék.

A múltban is sok felháborító eset történt 
inár. Előfordult, hogy

urlas'zonyokat félnapokon keresztül csa
vargók és utcát lányok társaságában tar

tottak őrizetben
és csak hosszas igazoltatás után engedték 
őket szabadon. Már ezeknél az eseteknél Is 
megígérték a szigorú vizsgálatot s az erkölcs
rendészet jelenlegi elavult rendszerének kor
szerű ujilásnl, de ezek mind csajt Ígéretek 
maradtak. A mostani eset azonban nem fog 
lezárulni a bűnösök megfelelő büntetésével, 
hanem megnyugtató megoldást fognak találni 
n rég vajúdó erkölcsrendészeli problémákra

A budapesti királyi ügyészségen heteken ke
resztül tartó vizsgálat után most készült el a 
vádirat a kivégzett Sallai és Fürst kommunista 
agitátorok bűntársai ellen.

Az ügyészi vádirat elsősorban Karikás Fri
gyes szerepével foglalkozik

s részletesen felsorolja, hogy milyen bűncselek
mények elkövetésével gyanúsítható, amig a ma
gyar tanácsköztársaság szolgálatában állott. 
Azután foglalkozik külföldi szereplésével: pá
risi, berlini és moszkvai tevékenységével s meg
állapítja, hogy

Karikás Moszkvában egyik agltátorképző 
Iskola élén állott

s ebben az Iskolában képezték ki azokat a 
kommunistákat is, akiket az utóbbi időben kül 
dőltek ki Moszkvából Magyarországra. Kilián 
Györgyöt és a többieket ugyancsak egész sereg 
bűncselekménnyel vádolja az ügyészség s vala
mennyiük ellen

az állami és társadalmi rend erőszakos fel
forgatására Irányuló bűntett a legfőbb yád.

összesen tizenkét kommunista vádlottat állít az 
ügyészség a bíróság elé. A büntclötörvényszé- 
ken már kitűzték a főtárgyalást is a monstre 
bűnügyben: Szeműk Jenő dr. törvényszéki ta
nácselnök tanácsa fogja tárgyalni az ügyet.

Október 24-ikén kezdődik s előreláthatóan 
három napig tart a tárgyalás.

Karikás Frigyest is a Szemók-tanács vonja fe
lelősségre a többi vádlottakkal együtt s igy az 
eredeti tervektől eltérőleg

Karikás felett nem a miskolci törvényszék 
gyorsított tanácsa fog Ítélkezni.

Madzsar József dr., Tisza László dr., Pohl 
Sándor és bűntársaik ügyében e héten készül 
el az ügyészi vádirat, miután a vizsgálatot be
fejezték már.

Madzsarék bünperét november első napjai
ban ugyancsak a büntetőtörvényszék Szó

rnák tanácsa tárgyalja
s ellenük » .< rendtörvénybe ütköző bűncselek
mények miatt emel vádat az ügyészség.

az idén először mutatkozik be pálya
futásának legsikerültebb filmjében:

Kincskeresők, özönlöttek el
a solymári erdőt,

ahol Éder állítólag elásott pínzesdobozdt keresik — hiába
Éder József kivégzésével nem csillapodtak 

ír a hidegkúti rablógyilkosság hullámai. Éder 
Józsefnek az aknsrtófa árnyékában, a sira
loméiban tett utolsó vallomása egészen kü
lönös jelenetek elindítója lelt. Amióta ez a 
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vallomás az újságok utján közismertté váll, 
Peslhldegkut és Solymár vidékét valósággal 
ellepték a környékbeli és Pestről odavándorolt 
..kincskeresők.'*

Éder József a siralomházban jegyzőkönyvbe 
foglail utolsó vallomásában szósrerint a kö
vetkezőket diktálta a statáriális bíróság titká
rának tollába:

„fin a kocsmárosné szekrényéből csak tizen- 
öt pengőt vettem el, a nálam talált többi pénzt 
koldulásból szereztem meg. A vulkánfleber 
koffert, melyben gallér, nadrágtartó és kabát 
volt, akkor dobtam el, mikor Solymár előtt az 
országairól levágtam az erdő felé. Ugyanitt 
ástam el a bádogdobozt a pénzzel is. Lerajzo
lom, hogy hol lehet megtalálni."

A halálraítélt gyilkos, akinek már csak 
percek voltnk bálra az életéből, egy papírlapra 
fel is vázolta a malcmesárda és környékének 
♦érképét Meglepő ügyességgel rajzolta le a 
csárdától Solymár felé vezető utat, tüntette fel
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nácik és szociáldemokraták vares 
vasárnapi csataia Bécs utcain 

IHsgt&madtaH as szetromDoitak a nácik agy zsmmempiomot — 
Tizenhét snaasOit, harminc letartoztatas — meztelen felsőtesttel 

vonultait fel a Ringen a horogkereszfes rohamcsapatok
Bécs, október 2.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je
lentése.) Vasárnap délben fejeződött be a 
nemzeti szocialisták háromnapos pártnapja, 
a nácik Gautagja. A rendőrség esetleges za
vargásoktól tartva, már kora reggeltől riadó
készültségben állt:

hatezer rendőrt és ezer detektívet vezé
nyeltek ki Bécs utcáira.

A pártnap befejező aktusa vasárnap délben 
zajlott le a Burg udvarán, ahol tábori misét 
tartottak. A misén a nemzeti szocialista ro
hamcsapatoknak mintegy ötezer embere vett 
részt, nagyrészük egyenruhában jött lel a 
tábori misére.

A mise ulán
a Riiigcn ötvenezer nemzeti szocialista 

vonult fel.
Ausztriában tilos az egyenruha viselése és 
ezért a rohan: csapatok egy része levetette a 
kabátját és ingujjban vonult \égig a Ringen, 
mig

egyes szakaszok meztelen felsőtesttel 
vonultak fel az utcára, 

hogy igy tüntessenek az egyenruhaviselési 
tilalom ellen.

A fölvonulás ideje alatt kisebb összeütkö
zések keletkeztek a város területén a nácik 
és a szociáldemokrata védőrség apróbb cso

Juhász Andor kúriai elnök a magyar 
biró puritánságáról beszélt a Birák 
és Ügyészek jubiláris közgyűlésén 
Az egyesület 25-ik közgyűléséi a kormányzó jelenlétében 

tartotta meg vasárnap
Az Országos Biró és Ügyészi Egyesület va

sárnap délelőtt a Magyar Tudományos Akadé
mia dísztermében tartotta meg huszonötödik 
jubiláris közgyűlését, amelyen megjelent 
fyorthg Miklós kormányzó is szárnysegéde ki-

Horthy kormányzó a birák és ügyészek jubiláris közgyűlésén
•-'rétében, mig a kormányt Séthy Antal igazság
ügyi államtitkár képviselte. Olt voltak a ma
gyar birói és ügyészi kar összes kiválóságai 
és képviseltette magát az ügyvédi és a köz
jegyzői kamara is.

A díszes közgyűlést
WOLFF KÁROLY

elnök nyitotta meg. s mindenekelőtt a kor
mányzót üdvözölte. Megnyitó beszéde to
vábbi során az egyesület megalakulásának hu
szonötödik évfordulóját méltatta, majd ezeket 
mondotta*

A METRÓ év második ro-y prodnMóia:

A fösíer-pben: JUH.MNY WEíSSiMÜLLEK

4-ik hétre prolongálva I
Élőn lAsok 2-IMg fotvtuhMago an, szálén 6. a, 10 órakor*.  
VmArnap 1—1 tg folytatólagosan, azutan 4, 6, 8, 10 oruker 

portjai között, de néhol elfajultak az össze
tűzések.

A Sperl-kávéházban a zsidó újévre btren
dezett póltemplomba tizenöt horogkeresztes 
rontott be. A templomban imádkozó hívek 
erélyesen szembeszálltak velük, pofonok 
csattantak el,

a berohanó nácik és a hívek között vé
res ökölharcra került a sor.

óriási tumultus keletkezett és a dulakodás 
során szétrombolták az imaház berendezé
sét, mindent összetörtek. Végül is

a horogkereszteseket kiszorították az 
imaházból.

A harc során két ember*  megsebesült. A 
XVIII. kerületben a köztársasági védőrség 
emberei megtámadták a fölvonuló horog
kereszteseket, akik közül az egyiket fejbe- 
szurták, a XV. kerületben viszont a nácik 
támadták meg a szociáldemokratákat és itt 
is véres verekedés zajlott le.

Estig összesen 5 súlyos és 12 könnyebb 
sebesültet részesítettek első segítségben a 
mentők, a tüntetésekkel kapcsolatban pedig

30 embert tartóztatott le a rendőrség.
A rendőrség teljes riadókészültségben áll 

és ugyancsak készenlétbe helyezték a szo
ciáldemokrata védörsegnek mintegy húsz
ezer emberét.

— A magyar biró, aki hivatalos munkájá
ban mindenkor az igazságot szolgálja, a ma
gyar ügyész, aki hivatali elfoglaltságában a 
bűnt üldözi e társas otthonában is

mindig az ezeréves hagyományait féltve

őrző magyar nemzet általános érdekelt 
óvta meg.

Az egyesület vezetősége nem mulaszthatja el 
az alkalmat, hogy a most hivatalából távozó 
Zsitvay Tibor igázságügyminisztemek hálás 
köszönetét ki ne fejezze az egyesületet felka
roló áldásos munkásságáért.

Ezután
SÉTIIY ANTAL

igazságügyi államtitkár üdvözölte a jubiláris 
egyesületet és a távollevő Zsitvay Tibor nevé
ben megköszönte az elnök meleg elismerését

Vili., TISZA KÁLMÁN-TÉR

A newyorki H ppodrom világhírű 
Fzenzáüióla 

tcrrs .woti hsuö 
40 szereplővel,eredeti káprázatos disz letek 
kel és jelmezekkel Argentínai tangózenekar 
20 nőmgaíkoxl artista sxeropel 

ax u! mUsorban.
Koros -Labrlola-pörlök 

Sarkat:! Aladár — Kökény l’ona 
Lohengrin a mosoly országIDan 
5 Gue lNan'4 4 Lyons

kínul eFonort ikruiialak

GOLLSEFIS?
Kotányi Nővérek zongora művérznAk 

.legyek elővételt rff| nélkül. HO fillértől 4 pengAlg vélt, 
h lók h p-nz'nrnál ón nz 6i»ze« Jegyirodákban 

és egyúttal az uj Igazságügyminiszter: Lázár 
Andor nevében is ígéretet telt, hogy a magyar 
igazságügy feje a jövőben is azon lesz, hogy 
a bírák és ügyészek egyesületének törekvéseit 
elősegítse.

A program következő pontja
I)R. JUHÁSZ ANDORNAK,

a Kúria elnökének ünnepi előadása volt, amely
ben az egyesület létjogosultságáról értekezett, 
majd kifejtette, hogy az igazságszolgáltatás 
állapota minden orszug kultúrájának legmeg
bízhatóbb fokmérője. Beszéde további során 
megkapó szavakkal igy jellemezte a magyar 
biró puritánságát:

— A bírák a szülői házból nem hoztak 
más értéket magukkal híva túskör ükbe,
mint az Istenfélelmet és az Izzó hazasze- 
retetet, mely erényeket egyszeri! szülői 
otthonuk gyermekszobájában édesanyjuk 

oltott beléjük.
Beszéde további során a Biró és ügyészi 

Egyesület legfontosabb feladatául a jogismere
tek népszerűsítését jelölte meg s előadását 
azzal fejezte Imi, hogy a magyar birák hivatottak 
elsősorban arra, hogy a: igazság és ember
szeretet igéinek terjesztésével életrekeltsék a 
magyar összetartásnak és nemzeti összeforró- 
dósnak dermedt palántáját.

A nagy tetszéssel fogadott előadás után 
OSWALI) ISTVÁN,

a kúria másodelnöke mondott emlékbeszédet 
Grecsák Károlyról, az egyesület egykori meg
alapítójáról. A díszközgyűlés ezután elfogadta

A felsőgallai csendőrök hajszája 
a makacs öngyilkosjelölt után 

4 villamosvezeték drótján csüngött, maid a vonat elé vetette 
magát, de semmi baia nem történt

órákon át tartó izgalmat és riadalmat oko
zott Felsögallán egy Czinder Ferenc nevű 
fiatalember, aki mindenáron öngyilkos akart 
lenni.

Ciinder szombaton estefelé fölmászott a 
szénbánya villamosvezetékének magas oszlo
pán a vezeték drótjaihoz, arra gondolva, hogy 
ha a drótokba kapaszkodik, pillanatok alatt 
megöli az áram. Fölérve, meg is ragadta a dró
tokat, az áram azonban már ki volt kapcsolva 
és Czinder kétségbeesve csüngött a magasban 
a villanydrótoii.

A jelenet szemtanúi a csendőrökért sietlek. 
A csendőrök felszólítására Czinder lemászott a

Buday Kálmán, < 
vasárnapi

Genf, október 2.
A merénylőt, aki azombaton revolverlövést 

tett a népszövetség egyik üléstermére, a ható
ság megállapítása szerint Buday Kálmánnak 
hívják, magyar állampolgár, 1890-ben született 
és jogi doktor. Svájcból tavaly kitiltották, mert 
azzal gyanúsították, hogy merényletet akart el
követni a népszövetségi magyar delegáció ellen. 
Hasonló okok miatt később Becsből is kitiltot
ták, de ott előbb két havi fogházbüntetést töl
tött ki. Nem sokkal utóbb

titokban újból átlépte a svájci határt 
Négy hónappal ezelőtt Zürichben letartóztatták

Holnap tárgyalja a Tábia 
a kalapácsos gyilkos ügyét 
Ugyancsak holnap foglalkozik a törvényszék 

Steinherzék nagy biztosítási perével
Holnap kedden, egyszerre két birói fóru

mot is foglalkoztatni fog a kecskeméti kala
pácsos gyilkosság ügye. Fischl Frigyes, aki 
annakidején Stcinherz Rudolf bornagykeres
kedőt meggyilkolta, tudvalévőén többeszten
dei (egyházat kapóit a kecskeméti törvény
széken, hol több, izgalmakban bővelkedő 
főtárgyalást is tartottak bűnügyében. Az Íté
let kihirdetése óla Fischl egyre nyugtalanab
bul viselkedett. Minél közelebb érezte a táb
lai tárgyalás napját,

annál ingerlékenyebb, Izgatottahh lett.
Végre most a Tábla kitűzte bűnügyében a 
féliebbvileli főtárgyalást s holnap, kedden 
kerül a budapesti ítélőtábla elé, ahol dr. 
K állag Miklós kúriai biró tanácsa tárgyalja 
az ügyet.

Fischl minden körülmények között jelen 
akar lenni a táblai főtárgyaláson s

vasárnap a kecskeméti fogház igazgatója 
előtt ismételten kérte, hogy vezessék elő 

a táblai tárgyalásra.
Értesülésünk szerint Fischl kérését teljesí
teni fogják, ugy, hogy a kalapácsos gyilkost 
f egy örök kiséret ében kedden hajnalban út
nak indítják Budapestre, hogy a tiz órakor 
kezdődő tárgyaláson jelen lehessen. Fischl 
a táblai tárgyaláson

az előkelő hatású és célszerű kelme 
uralja az őszi és téli szövetdivatot a 
választékos ízlésű urinő nappali öltö
zékében. Az anyag finom, simulékony 
lágysága és a szinvariációk megkapó 
szépsége által előkelőén érvényesülnek 
a ruha divatos vonalai. Ezek a külön
legességek, melyek a legmérvadóbb 
francia gyárak művészi készítményei, 
mérsékelt árak mellett, a legnagyobb 
választékban állnak a hölgyközönség 

rendelkezésére.

Bramm&r Cuön
IV., Petőfi Sándor-utca 20.

a birói és ügyészi üdülőház alapítására vo. 
natkozó határozatot és az eddigi tisztikart vá
lasztotta meg a következő évre.

Délben diszebéd volt a Gellért-szállóhan, 
ahol Wolff Károly és Olchváry Zoltán, a deb
receni tábla elnöke mondtak felköszöntő, 
beszédeket.

vezetékről, de abban a pillanatban, amikor 
földet ért, rohanni kezdett a vasúti sínek felé 
és az éppen akkor közeledő budapesti sze 
mélyvonat elé vetette magát.

A mozdonyvezető azonban észrevette a fiatal
embert, erősen fékezett és igy Czindert a moz
dony ütközőitől csak könnyebb zuzódások ér
ték.

Ezután Czinder a közeledő csendörök elöl 
hazarohant és bezárkózott a lakásába. A 
csendőrök oda is követték, de csak késő éj
szaka tudták rávenni, hogy kijöjjön a házból. 
Saját érdekében egyelőre őrizetbe vették. ,

i genfi merénylő 
vallomása
cs a német halárra toloncollák. A múlt hét 
szerdáján újból Budai Svájcba érkezett. Ezút
tal gyalog kelt át a határon. Egyenesen Genfbe 
utazott, de itt nem a városban, hanem a kör
nyéken lakott.

Azért követte el cselekedelét, — mondotta a 
rendőrségen, .— mert

tiltakozni akart egyrészt a magyar hatósá
guk ellen,

amelyek politikáját politikai menekült léiére 
■’litéli. másrészt a svájci hatóságok ellen, ame
lyek Zürichből, kérelme ellenére, nem a fran
cia, hanem a német határra toloncollák.

hosszabb beszédre készül.
fel akarja olvasni azt a terjedelmes előter
jesztését is, amelyen heteken keresztül dol
gozott a fogházban. A kalapácsos gyilkos 
ugyanis minden idejé-t arra szenteli, hogy 
ügyét tanulmányozza s megírja azt a terje
delmes előterjesztést is, amelynek felolvasá
sára oly nagy izgalommal készül most.

Holnap délelőtt, ugyanabban az órában, 
amikor a Táblán a kalapácsos gyilkos
ság fellebbvitelt tárgyalása fog folyni, a 
budapesti polgári törvényszéket ugyan
csak ebből az ügyből támadt per fog

lalkoztatja.
Stcinherz Rudolf özvegye ugyanis löbbszáz- 
ezerpengös pert indított azok ellen a bizto
sító társaságok ellen, amelyeknél férje biz
tosítva volt, de halála ulán az asszony nem 
kapta meg a biztosítási összeget. Sleinherz- 
né fia külön pereskedik s

a két perben az egyesített tárgyalást 
holnap tartják meg s ezen már sor ke

rül a tanuk kihallgatására is.
miután ugy Sleinberznc, mint a perbe fo
gott biztosító társasagok a bizonyítás elren
delését kérték arravonalkozóan, hogv jo
gos-e a Steinherz-család követelése a bizto
sító társaságokkal szemben.
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A zászlódiszbe öltözött Berlin óriási 
lelkesedéssel ünnepelte Hindenburg 

születésnapját
Külön postaszolgálat a gratulálósürgönyök szállítására

Berlin, október 2.
Berlin városa vasárnap Hindenburg biro 

dalin! elnök Kő. szülctésnnpját ünnepelte. Át 
összes középületek, követségek és áruházak ün
nepi zástlódlszbe öltöztek. A belváros utcáin és 
terein, főleg a Wilhelnistrnsse környékén már 
a kora reggeli órákban nagy élénkség uralko
dott Minthogy a birodalmi elnöki palotát ép
pen átépítik,

Hindenburg ■ birodalmi kancellárt palotá
ban lakik

• e körül volt a legnagyobb forgalom. Egymás
után érkeztek a postások, akik oly nagyszámú 
üdvözletét hoztuk, hogy a postavezérigazgató
tág

rendkívüli Illndenburg-azolgálatul volt 
kénytelen elrendelni.

Rengeteg virágot Is kapott Hindenburg. Át ön

A német birodalom elnöke néhány évvel ezelőtt még röviddel előbb 
elhunyt felesége oldalán ünnepelte

leánya, azóta meghalt felesége és Hindenburg tábornagy
népség katonai ébresztővel kezdődött, amelyet 
hatalmas embertömeg hallgatott végig. Délelőtt 
10 óra tájban Hindenburg fia kíséretében autón 
a régi evangélikus helyőrségi templom elé haj
tatott. Hindenburg

táborszernagy! uniformisában volt
és szívélyesen mosolyogva fogadta a tömeg lel
kes ünneplését. A helyőrségi templomban tar
tott Istentiszteleten részt vettek a kormány tag
jai. a kiemelkedő politikusok, n magasrangu 
katonatisztek és tengerészek, stb. Amikor Hin
denburg Ivclépctt a templorybn, az egybegyült

Besurranó tolvajt fogott 
a fiázfelügyelőnő

4 fiatal sutianc betörési ftisériete
Vasárnap reggel n házíelügyelönő ébersége 

juttatott a rendőr kezére cgv besurranó tol
vajt. aki a lakásban egyedül tartózkodó asz- 
azonyl ártalmatlanná akarta lenni és azután 
ki akarta rabolni.

A C»engery-utca 30. számú ház házfelügyelő
nője, Grünuiald Béláné, aki egész, éjszaka ka
put nyitott és igy a reggeli órákban meglehe

HIÁRRISÁHDOR
CIKKKSOROZAVA 

fi

SZEGÉNVSÉG 
ISKOLÁJA 
MINDEN VASÁRNAP AZ 

ÚJSÁGBAN

közönség tisztelete jeléül felemelkedett helyé
ről. Istentisztelet után Hindenburg a kancellári 
paloCban fogadta Schleicher hadügyminisztert,

A Hindenburg születésnapján kibocsátott 
emlékérem

Hammerstein tábornok vezérkari fönököt és 
Reeder admirálist, akik a birodalmi véderő üd
vözletét tolmácsolták. Az audiencia után Hin-

születésnapját. Balról jobbra veje,

denburg egetverő éljenzés közepette 
végignézte a palota előtt a dlszszázad el

vonulását.
Majd n régi hadsereg tisztelete jeléül Hinden
burg lakására szállították azoknak az ezredek- 
nek zászlaját, amelyek a világháború idején 
közvetlen vezénylete alatt állottak. A palota 
előtt egybegyült végeláthatatlan tömeg szavaló
kórust hevenyészve kiáltotta szakadatlanul: 
„Gratulálunk! Gratulálunk!" Hindenburg lát
hatóan meghatva köszönte meg fejbólinfással 
az erkélyről az üdvözlést.

tősen fáradt volt, hét óra tájban kicsit le
pihent. Férje ezalatt az emeleten volt elfog
lalva és amikor elhagyta a lakást, az ajtót 
véletlenül nvitvahagyta. A fáradt asszony alig 
tette le a fejét, máris elaludt. A házfelügyelő
nő, aki már ívek óta nyitja a kaput és hozzá 
van szokva, hogy a legkisebb zajra vagy csen
getésre is felriad álmából, nem sokáig tudott 

nyugodtan aludni. Egyszer csak arra lett 
figyelmes, mintha valaki motoszkálna a lakás
ban. Óvatosan félig felnyitotta szemeit és kö
rülnézett a szobában. Legnagyobb meglepeté
sére

as ajtó mögött egy kopottruhás, vézna 
fiatalembert látott meghúzódni.

Grünwaldné, aki már sokat olvasott és hallott 
az utóbbi Időben oly sűrűn előfordult rabló
támadásokról, nem vesztette el lélekjelenlétét. 
Ugy tett, mintha a fal felé fordulna, de köz
ben benyúlt a vánkos aló és onnan elővette a 
kapukulcsot. A kulcsot erősen kezében szo
rongatva, összeszedte minden bátorságát, han
gosan fölkiáltott:

— Mit keres maga itt? Azonnal takarodjon 
ki a lakásbóll

A betörő nagyon megdöbbent a nem várt 
fordulattól és

hanyatt-homlok menekült a lakásból.
A házíelügyelönő sem volt rest, felkapta ru
háit, kirohant a lakásból és fellárinázta a 
lakókat. A kapunál sikerült is elfogni a me
nekülő suhancot. Rendőr is került elő, aki 
azután a betörőt visszavitte a lakásba és ki
hallgatta a történtek előzményeire vonatkozó
lag. A besurranó tolvaj

még nem töltötte be tizennyolcadik esz
tendejét

s éppen ezért nevét nem is lehet nyilvános
ságra hozni. Alkalmi munkákkal kereste ke
nyerét és több alkalommal megfordult a 
Csengery-utcai házban. Már régebben kisze
melte magának a házfelügyelői lakást, alkal
masnak találta a helyet a betörésre. Jól tudta, 
hogy a házfelügyelő házaspár napközben 
többször fönn van az emeleten, ott a házi
teendőket végzik és arra számított, hogy ez- 
alatt az idő alatt álkulccsal behatol a lakásba 
és az ott található értékesebb tárgyakat ma
gához veszi.

Vasárnap már korán reggel lesben állt a 
ház előtt, látta mikor a házfelügyelő eltávo
zott a lakásból $ biztosra vette, hogy felesége 
inár előzőleg fölment az emeletre. A legna
gyobb biztonsággal Indult el a kiszemelt la
kás felé, sőt megörült, mikor az ajtót nyitva 
találta, mert azt hitte, hogy a házfelügyelőék 
elfelejtették azt becsukni. Annál nagyobb volt 
azután meglepetése, amikor a konyhából a 
szobába érve, megpillantotta a pamlagon 
fekvő Grünwaldnét. Elbújt az ajtó mellé, ab
ban a reményben, hogy kivárja, mig az asz- 
szony mély álomba szenderiil és akkor ki
fosztja majd a lakást.

Tervét azonban meghiúsította a házfel
ügyelőnő ébersége.

Budaváry László híveivel 
felvonult a független kisgaz
dák hevesmegyei közebédjére

Eger, október 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A független kisgazdapárt vasár
nap Kál községben közebédet tartott, amely 
a párt első hevesmegyei összejövetele volt. 
Mielölt az ebéd megkezdődött, az ott tar
tózkodó országgyűlési képviselők olyan je
lentést kaptak, hogy a csendörség az ebédre 
iryekvö gazdák kocsijait feltartóztatta. 
Szakács Andor és Andaházi Kasnya Béla 
képviselők erre a csendőrségre mentek és 
ott panaszt emeltek ez ellen.

Ezután megkezdődött a közebéd, amo 
lycn

Szakács Andor
mondott rövidebb megnyitóbeszédet, majd 

Andaházi Kasnya Béla
beszélt és azt fejtegette, hogy amikor Fran
ciaországban járt s egy választáson részt- 
vctl, mint idegen állampolgárnak megen
gedték az agitációs tevékenységet, itthon 
azonban mint magyar országgyűlési képvi 
selö pártja összejövetelén politikai beszé
det nem tarthat Ezután

Budaváry László 
tartott beszédet, aki híveivel együtt vonult 
fel a független kisgazdák közebédjére.

— Ha a saját édesapánk volna a minisz
terelnök — mondotta Budaváry — akkor 
sem bízhatnánk benne, hogyha nem a tit
kos választójoggal jönne.

Budaváry beszéde után a csendőrség ugy 
intézkedett, hogy miután a párt csak köz
ebédre kapott engedélyt,

azoknak cl kell távoznlok a teremből, 
akik nem a fehér asztalnál ülnek.

A csendörség intézkedésére többen kivo
nultak a teremből. Majd Farkas József 
verpeléti kisgazda rögtönzött nótákat adott 
elő, amelyekben a kisgazdák bajait éne
kelte meg. Farkas nótázása közben

Árleszállítás
* OKTOGON-KA VÉHAZBAN
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Egész éjjel nyitva!

A fiatalkorú suhancot a főkapitányságra 
állították elő, ahol beismerő vallomása utón 
letartóztatták és még a délutáni órákban át
adták az illetékes hatóságnak.

néhányan Mayer Jánost, a kálkápolnal 
kerület képviselőjét és Gömbös Gyula 
pilniszterelnököt éltették, mire a füg
getlen kisgazdapárt hívei Gaál GastOQt 

és a pártot kezdték éljenezni.
Ezzel az ebéd be is fejeződött.

Óaranyat, ezüstöt, brflliánaot hihetetlen mama írón 
reszelt, Iv&ncslca ékszerüzlet Rákócai-ut 8. azíns

Halált okozott 
az orvosságcsere 

Öngyilkosság vagy végzetes 
véletlen

A Szent László kórház igazgatósága érte
sítette a főkapitányság sérülési osztályát, 
hogy a kórházban vasárnap reggel meghalt 
Bein Sarolta 25 éves háztartásbeli leány, akit 
pár nappal előzőén járványos betegség gya
nújával szállítottak a kórházba.

Az orvosi kezelés során az a feltevés ala
kult ki, hogy a fiatal leány nem jáivánvos 
betegség áldozata, hanem esetleg Öngyilkos
ság, vagy véletlen baleset következtében ke
letkezett sulyos betegsége. Az orvosok véle
ménye szerint ugyanis a leány 

gyógyszercsere áldozata 
lehet, de hogy müven körülmények között 
iörlént a végzetes orvosságcsere, azt csak a 
későbbi vizsgálat lesz hivatva megállapítani.

Lehetséges, hogy Rein Sarolta saját elhatá
rozásából cserélte fel a kezelőorvosa által irt 
orvosságot valamilyen méreggel, de az is le
hetséges, hogy mind a két orvossagos üveg 
egy helyen volt és a leány véletlenül össze
cserélte azokat.

A rendőrség elrendelte Rein Sarolta holt
testének

törvényszéki felbonculását
és ezért a vasárnapi nap folyamán a Szent 
László-kórházból a törvényszéki orvostani 
intézetbe szállitoták holttestét

A Pesti Chcvra Kadlsa Eihliárósógátói
Budapest VII.. Erzsébet-körut 26. ll

Hirdetmény
■ Pesti Che»rn Kadlsa tagfelvételei tárgyiban.

A Pesif Chevra Kadisa Izr. Szentegylct 1032. évi no
vember bavábau

tagfelvételeket
tart A felvételekre való lelcnfkczés a titkári hivatalban 
'VII. Erzsébel-kAru' 26 szám alatt) legkésőbb IMI 
ol.tfther tl-lg eszkftzlendfl. ahol a vonatkozó jelentkezést 
firlap átvehető A felvétel tekintetében mindennemű 
felvilágosítással készséggel szolgál a titkári hivatal.

Budapest, 1932 szeptember havában.
A Pesti Chevra Kadlsa Elöljárósága.
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HIKEK Egymást átölelve lekUdt a vonat 
aia a boldogtalan szerelmespár 
veres Kerekekkel futott be Debrecenbe a budapesti 

személyvonat/.
Parádés, érdeket angol-magyar házasságról 

suttognak a beavatottak. Mint minden hazat- 
tagi regénynek, ennek it két szereplője van. 
fyyik; Désán Iván korcsolyabajnok, az ismert 
Sportember, aki esztendők óta Angliában él js 
csak néha-néha jön haza látogatóba. A másik; 
egy lord leánya, válófélben levő asszony, aki 
arról is nevezetes, hogy oldalági rokonságban 
áll az angol királyt családdal, édesapja pedig 
jelentős szerepet^ játszik a brit birodalom poli
tikai életében. Érdekes epizódja is van ennek 
az érdekes regénynek. Mikor a készülő házas
ságnak hire ment, egynémely „liberális és de
mokrata érzelmű" angol főúri család melegen 
kezdett érdeklődni Désán Iván származása 
után. Talán nem Is annyizu melegen, mint in
kább ... szóval Angliában is vannak nem csupa 
szia emberek. <4 kitűnő Désán azonban egysze
rűen hazajött Pestre és egy-két iratot vitt ma
gával Londonba. Kiderült ezekből az Írásokból, 
hogy a Désán-familia eredeti neve De Jean 
volt, fmncía ősnemesek. A család egyik ága 
Mária Terézia alatt telepedett meg Magyaror
szágon. őseik IV. Henrik alatt Fülöp spanyol
jai ellen verekedtek. Akkor, amikor egynémely, 
családfájára kényes angol família ősei talán 
tengerészbagót árultak valahol...

II.
A budapesti I. Ferenc József Jászkun 1. hon

védhuszár ezred tisztjei falkavadásztársaságot 
alakítottak. Már szétküldték a meghívókat. Az 
eered volt tisztjei valamennyien kaptak meg 
hlyöt. Minden hét szerdájára tűzték ki a vadász
lovaglásokat.

III.
Egy érdekes kulisszatitok az Erzsébet ki

rályné szoborról. Gábel Gyula tanár, a kiváló 
pedagógus harminc esztendővel ezelőtt köny
vet irt Erzsébet királynéról. A szobor fölállí
tása előtt bárcziházi Bárczy István államtitkár 
elkérte a könyv egyik példányát Góbéitól és 
átadta a szobor alkotójának, Zala Györgynek. 
A könyvet, amelynek cikkírói között nug Fe
renc József is szerepelt, lánccal átfőzték és 
egg külön erre a célra beolvasztott kampóra 
akasztva elhelyezték a szobor belső üregében.

IV.
Újabb válópőr. A társaságokban fölismert 

házaspár tízévi házasság után válik. Két gyer
mek Közül az egyik az apánál, másik az anyá. 
nál marad. A férj a nagynevű építész fia, a 
feleség az ország egyik legnagyobb gazdasági 
szervezete egykori vezetőjének a leánya.

V.
A Molnár-premier megmozgatta Budapest 

idegenforgalmát. Molnár Ferenc darabjainak 
ősbemutatója esztendők óta külföldi metropo
lisokban zajlott le. Hosszú szünet után most 
Budapesten lesz a Harmónia eredeti premierje. 
A színházi menedzserek és vezérek már szivá
rognak felénk. Jegyet kért a premierre Bécs- 
bői Röbbeling, a Burgtheater igazgatója, Ber
linből Rudolf Becr, színházi trösztvezér és ká
belen gondoskodott jegyről GUbert Miller, aki 
Amerikából jön a pesti premierre.

VI.
Hómon Bálint, az uj kultuszminiszter el

mére nagy láda érkezett vasúton Belgrádból. 
A küldemény nem Hómon Bálintnak, a kul
tuszminiszternek, hanem Hómon Bálintnak, a 
muzeamtgazgatónak szólt. A sors különös já
téka, hogy a feladó szintén miniszter és mu- 
zeumlgazgató. Sima Trojánovics egyetemi ta
nár és múzeumi igazgató, egykor Szerbia mi
nisztere sokáig járt tanulmányúton Budapes
ten. A Nemzett Múzeumban is folytatott ta
nulmányokat és azóta baráti szálak fűzik a 
muzeum vezetőségéhez. Trojánovics exminlsz- 
ter nemrégiben Belgrád mellett archeológiái 
kutatásokat és ásatásokat végzett. A munka 
gazdag eredményéből egy ládára való prehisz 
torlkus anyagot küldött ajándékba a Nemzeti 
Múzeumnak. A küldemény legértékesebb tár 
gya egy darab őskori szövet, amely teljesen 
megfeketedve, de ép állapotban maradt meg 
hogy évezredek után most megmutassa az ős
kori dámák divatját.

VII.
A Hanoiival együtt megszűnik mig egy ká

véház. A Vigadó épületében van a Vigadó ká- 
véház. A városi szabályzatok szerint ez közös 
bérlet a Hanglival. A város most úgy döntött, 
hogy nem választja el a két bérletet, ami azt 
jelenti, hogy a halálraítélt Hangit lebontásá
val egyidőben bezárják a Vigadó kávéházat 
is. Helyiségébe az Idegenforgalmi Hivatal köl
tözik. Ez Budapest, a kávéházak városa íMi
ben.

Vili.
Két egyiptomi ur tartózkodik Budapesten: 

Talaat bej és titkárja, Saruf Naguib bej. Elő 
kelő körökkel érintkeznek. Vasárnap ifj. Horthy 
Miklós vitte őket autókirándulásra.

OULIN ROUGE
jelenti:

Prolongáltuk a 2 Latabárt 
és M&rtinique szigetéről szerződtetett

NÉGER TÁNCOSOKKAL kibővített 

BIGIN-REVUNKET Slüt meglepetésekkelUJ ajándékokkal

Debrecen, okt. 2.
(A Hétfői Napló tudósitójának tclefonje- 

lentése.) A Budapestről reggel érkező sze
mélyvonat

véres kerekekkel futott be a debreceni 
állomásra.

A vasutasok megrettenve vették észre, hogy 
a szerkocsi kiálló részeire véres húscafatok 
tapadnak. Azonnal megindították a nyomo
zást és csakhamar megállapították, ho-^v 

a személyvonat Táplószeeaő állomás 
közelében két embert gázolt halálra.

A tápió.szecsői csendőrök ugyanis két bor
zalmasan összeroncsolt holttestre bukkantak 
a vasúti töltésen. Csakhamar kiderült, hogy

Az aktalopátsal gyanúsított 
Zoltán Jenő tanár beszél

4 rendőrség vasérnap már Atküldte az iratokai 
az ügyészségre

A budapesti főkapitányság vasárnap 
soronkivül 

hatalmas paksaméta iratot küldött át az 
ügyészségnek, — azokat az aktákat, amelyek 
terjedelmes részletességgel világítják meg a 
Karácsonyi-ügy legújabb fejleményeit.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap be
szélgetést folytatott Zoltán Jenő tanárral, 
aki a következőket mondotta:

— Hét éven keresztül voltam számtar- 
tója Karácsonyi grófnak, igy tehát akaratom 
ellenére is végig kellett néznem azt az el
veimmel ellenkező gazdálkodást, amely ott 
folyt. Állásomból való megválásom után Írás
ban több jelentést nyújtottam be a grófnak, 
számszerű adatokkal megvilágítva, hogy 

— Gyengül a szél, fokozódik az éjszakai 
lehűlés. Vasárnap kellemes, meleg idő volt 
s egy kis szellő frissítette fel az időjárást. 
Délben 23 fok volt a hőmérséklet. A Meteo
rológiai Intézet prognózisa a következő; a 
szél gyengülése, az éjszakai lehűlés fokozó
dása várható, egyéb változásokra nincs ki
látás.

— Herriot nagy beszéde a külpolitikáról. 
Párizsból jelentik: Herriot vasárnap ismét 
beszédet mondott A francia miniszterelnök 
az Hant Saon megye V esőül városában egy 
banketten tartotta ezt a beszédét. Az ünnepi 
bankettet Jeanncney szenátusi elnök 30 éves 
politikai szereplésének évfordulója alkalmá
ból rendezték. A külpolitika kérdései — 
mondotta Herriot — legalább is olyan figyel
met érdemelnek, mint a belpolitikai problé
mák. A népnek nem szabad hízelegni és 
meg kell mondani az igazat. Nyilvánvaló, 
hogy a népek egymásközli megértését akar
juk, de lojális együttműködést akarunk és 
nyílt sisakkal kell a népeknek ezt az egye
sülést végrehajtaniok. Egyetlen ország kor
mányfőjének sem áll jogában, saját állam
polgárai érdekei ellen nobilitást tanúsítani.

— Szent Gellért-Onnep ■ Gellérthegyen. Az 
Országos Katolikus Szövetség a Tabáni Egy
házközséggel karöltve vasárnap délelőtt or
szágos Szent deliért ünnepet rendezett Az ün
nepség a tabáni plébánia-templomban misével 
kezdődött, amelyet Krywald Ottó prépost 
szolgáltatott Utána Angyal Kálmán apát ve
zetésével körmenet kíséretében a szent Gellért 
énekszéket felvitték a Gcllért-szoborhoz, ahol 
Strommer Viktória szentbeszédéxl az ünnep
ség véget ért

— Gázol az autó. Vasárnap délután a Rot- 
tenbiller-utca és István-ut sarkán Ernest Spitt- 
ner berlini kereskedő D. 81—26. számú autójá
val elütötte Rémi Rudolf buszonkétéves raktár
kezelőt. A fiatalembert a mentők a Rókus-kór- 
házba szállították. A vizsgálat megindult, hogy 
a gázolásért kit terhe.1 a felelősség. — A Horthy 
Miklós-körtéren Goga Péter postasoffőr Bp. 
15—434. számú kocsijával robogott a Gallért- 
szálló felé. Ugyanekkor haladt át az úttesten 
Stelninger József tlzenkilencéves kifutófiu. A 
szerencsétlen fiatalember az autó kerekei alá 
került. A mentők a Rókus-kórházba szállítot
ták.

— Férje fejfájára akasztotta fel magát a 
temetőben. Gyuláról jelentik: özv. Seprcnyi 
Józsefné 80 éves szeghalmi asszony vasárnap 
kiment a temetőbe, ahol férje fejjájára fel
akasztotta magát. Mire rátaláltak, már halott 
volt. Búcsúlevelet nem találtak nála.

a két ember Czakó Rafael és Berencsik 
Margit.

Czakó Rafael tápiószecsöi gazdálkodó 
hosszabb idő óta udvarolt a falu egyik leg
szebb leányának, Berencsik Margitnak. Kü
lönböző anyagi és családi okok miatt azon
ban

házasságuk elé leküzdhetetlen akadályok 
tornyosultak.

A fiatalok erre elhatározták, hogy öngyilko
sok lesznek. Tegnap éjszaka felmentek a 
vasúti töltésre s ott

egymást átölelve, a sínekre feküdtek.
A személy vonat keresztülgázolt rajtuk és ha
lálra roncsolta őket.

hová folyt szét a hatalmas Karácsonyi va
gyon. Ezeket — a sokakra nézve kellemet 
len adatokat tartalmazó jelentéseknek má
solatát saját kérésemre

mellékelték
a rendőri jegyzőkönyv szerint is eredményte
lenül végződön házkutatás irataihoz.

Az ügyészség —- értesülésünk szerint — 
soronkivül tanulmányozza át a rend
őrségről átküldött iratokat, a Zoltán 
Jenő lakásáról elkobzott aktákat, leve

leket s feljegyzéseket
s minden valószínűség szerint holnap már 
döntést is hoznak, amely hir szerint szenzá
ciós fordulata lesz a Karácsonyi-vagyon kö
rül keletkezett sorozatos ügyeknek.

— Ma tárgyalja a budapesti törvényszék 
a nagykanizsai kommunista tanár ügyét. A 
budapesti büntetőtörvényszék ma, hétfőn 
kezdi meg Fischl Ferenc volt nagykanizsai 
tanár kommunista bünperének tárgyalását. 
Fischl ellen az a vál, hogy több fiatalkorú 
diákot használt fel kommunista agitációkra 
és lázitó röpiratok szerkesztésében, terjesz
tésében tevékenykedett. Fischl tanáron kívül 
— akinek édesatyja tekintélyes nagykanizsai 
könyvkereskedő — izgatás büntette miatt 
eljárás indult több fiatalember ellen és ezek
nek ügyét ma együttesen tárgyalják Fischl 
bűnügyével.

— A játékpárbnj vége. Debrecenből jelentik: 
A debreceni strandfürdőn játékpárbajt vívott 
egymással Oláh László tizennyolcéves ács
segéd és Humutykó János tizennyolcévcs bor
bélysegéd. A játék hevében a tréfapárbaj mind 
komolyabb lett és mikor Oláh egy erősebb 
ütése találta barátját, ez annyira feldühödött, 
hogy előkapta zsebkését és azt tövig Oláh 
mellél>e döfte. A szúrás életveszélyes sérülé
seket okozott, úgy, hogy a mentők igen súlyos 
állapotban szállították Oláh Lászlót a kór
házba. Humutykót letartóztatták.

Októberi meglepetésünk 
az ön számára!
Délelőtti forgalmunkat megélénkítendő, kedves kis meg

lepetést gondoltunk ki.

Október hó valamelyik délelőttjén (12 óróig) 
összes bevásárlásait egészében a mi költsé

günkön végezheti.
Ennek a délelőttnek napját dr. Hedry Aladár kir. köz
jegyző úrnál letétbe helyezett, lepecsételt borítékban 
|elöltük meg és november hó 6-án a helyi sajtó útján 

fogjuk közzétenni.

Őrizze meg tehát október havában délelőtt 
eszközölt bevásárlásainak szelvényeit, mert 
lehet, hogy délelőtti bevásárlásának egész 

összegét

minden ievonás nélkül 
készpénzben visszakapja!

Corvin

RÉKŰCZl-Utl.Su^iz
Vidéki lióküzlet: Békéscsaba

— Jimmy Walker hirtelen viaazautazoít 
Amerikába. Párizsból jelentik: Jimmy VVal- 
ker, az állásáról lemondani kényszerült 
newyorki polgármester váratlanul vissza
utazott Amerikába. A polgármester több
hetes tartózkodásra érkezett Olaszországba, 
de közvetlenül megérkezése után arról érte
sült, hogy a newyorki felebbezési bíróság 
november 8-ára kitűzte az uj polgármester
választást. Jimmy Walker erre az első ha
jóvá vissza akart térni New Yorkba. Szeren
csétlenségére a Rcx nevű olasz óriáshajóit 
akarta megtenni az utat, a hajó azonban 
motorhiba következtében már negyedik 
napja vesztegel a gibraltári kikötőben.

— A vasárnap öngyilkosai. A Bérkocsia-utc« 
22. számú házban levő kávémérésben vasárnap 
délután lugkőoldatot Ivott Kukucska Mária 
buszon hé tó vés rendőri felügyelet alatt álló nő. 
Életveszélyes állapotban szállították a Rókut- 
kórházba. — Az Aréna-ut és Lehel-utca sarkán 
vasárnap este a C-jelzésü villamos elé vetette 
magát Zombory László 40 éves vasbetonmun- 
kás. A villamos vezetője időben lefékezett. Ab 
őngyilkosjelőltet előállították a főkapitány
ságra, ahol kijelentette, hogy nyomora miatt 
akart megválui az életétől. Mivel öngyilkossági 
szándékáról nem mondott le, saját érdekében 
őrizetbe vették. — A Kaplony-utca 3. szánni 
házban Wohner Erzsébet 30 éves iparmüvésznő 
aszpirinnel megmérgezte magót. Eszméletlen 
állapotban szállították a Rókus-kórházban. Ál
lapota életveszélyes.

Az Ideális 
őszi gyógy üdUltí

Erősen redukált 
utóidény-árak.

— Egy ötéves kisgyermek rejtélyes halála, 
Debrecenből jelentik: Simon József őteszten. 

dós hajduhadházai kisfiút gyanús körülmények 
között vitték be a községi orvoshoz, de mi
előtt az megvizsgálhatta volna, a gyermek 
meghalt. Miután a csendőri nyomozás szerint 
a kisgyermek halálát mérgezés okozta, értesí
tették a debreceni törvényszéket, ahonnan 
vizsgálóbíró szállott ki a helyszínére és Cl*  
rendelte, hogy a kisgyermek holttestét fel*  
boncolják.
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Élolveszé'.yes tűzoltó
gyakorlat

Toronymagasságból ugornak le n gyakorlatozó 
brighloni tűzoltók.

Egy szegedi pilóta 
halálos balesete 

a hangárban
Szeged, október 2.

A4 Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.} Halálos kimenetelű szerencsétlen- 
u-ég történt vasárnap délben a szegedi repülő
tér egyik hangárjában.

A hangár villamosvezetéke elromlott.
Szabó János pilóta vállalkozott a vezeték 
megjavítására. Megtelték a szükséges előké
születeket, nehogy áramütés érje a pilótát, 
de hi egyik falban lévő vezeték, amelynek 
létezéséről nem tudtak, munkaközben meg
rázta Szabó testéi. A ' illamos áramütés kö
vetkeztében Szabó egyensúlyát vesztette a 
létrán,

■ földre zuhant és a hatalmas létra rá
esett.

A szerencsétlen ember olyan súlyos sérülé
seket szenvedeti, hogy röviddel kórházba 
szállítása után

meghall.
A halálos katasztrófa ügyében megindult a 
x izsgálat.

-- ----- « -------------«'Ost é« arnnvArméket nap

bank, fludapeit, V., N'Ador-utca 2<i. leírton 218-16, 101-67

LÁNYSZOBÁBAN TEGNAP ÉS MA
— A történelemtanár ur feleségül ven.
— Honnan tudod?
— Megkérdezte, tudok-e főzni...

(Fliegende Bl&tler)

— Dinnyés Lajos képviselői beszámolója. 
Dinnyés Lajos az. aisódabasi kerület képvi
selője vasárnap tartotta beszámolóját kerü
letében, ahol nagy lelkesedéssel fogadták. A 
beszámoló utón bankett következett, ame
lyen Dinich Ödön és Magyar Miklós szólal
tak fel.

— A háziurak az llzlctbérkorláfozó rendelet 
ellen. A Hó:- és Telektulajdonosok Országos 
Egyesülete gróf Somssich Tihamér elnöklete 
nlult tanácsülést tartott, ömölvén foglalkoztak 
nz ilzlethérkorlntnzó romlelet tervezetével. Dr. 
Szende Peti r Pál ügyvezető elnök előterjesz- 
I cséré elhatároztuk, hogy a rendelet elejtése, 
de legalább Is a sérelmes intézkedések meg
változtatása érdekében előterjesztést intéznek a 
kormányhoz, mert az. ilyen retrográd Intézke
dések tönkreteszik a háztulajdonosokat. Az 
egyes kereskedők egyéni sérelmeit a háztulaj
donosok érdekképviseletei mindig készek ki- 
v i-ágálni és azokon segíteni.

maeste 
oec'o no IVIIA 
REVIZORI KURZUSA 
JX„ LÓNYAY-UTCA 15. (M 3 3)

— Rádió-tulajdonosok előnyben. Az Orion- 
gyár készülék-csereakciójával mindenki becse 
rólheti régi készülékét, bármely szakűzletben 
modern. 5-f-1 lámpás, 705()-es Orion-rádTÓM 
Jól járnak tehát a rádiótulnjdonosok. mert a 
csereakció révén, sokkal olcsóbban fclnak uj. 
modern rádiókészülékhez. A csereakcióról rész 
Jeles felvilágosítást nyújt bármely rádiókeres
kedő.

— „Jersey" különlegességek a legnagyobb 
s'’-'sztékha'i. mérsékelt árban vásárolhatók; 
R rá mmer Ödön, IV., Petőfi Sándor utca 20. 
Felhívjuk a hölgykózönség ügyeimét a cégnek 
lapunk mai számában megjelenő hirdetésére.

— Német francia nyelvtanfolyam kezdődik 
október l-én és 15-én, kezdők és haladók ré
szére. Csoport és egvéni lanitás. Külön gyér 
mokcsoportok. Tandíj: n Ihlfői Naplő olvasói
nak Imi 5 P ' II.. Dnmjnni. h utca 33 III. 17. 
Tel.: 372—45. Kern Lajosné.

— Uj ottrnkeló a Royal-Mállóban. Sándor 
György. ■/ állnndónn Skandináviában elő 
jazzkarmeitcr zenek arái al rövid ideig vendég 
szerepel. Minden délután és este tánc. A Kis 
Royal bán továbbra is l'crtiss Jenő muzsikál

Lafelezte az aulát - egy régi diéta miatt
Egy Hatat Mnatt föiűöirtoKos szörnyű rímtetie

Belgrád, október 2.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 
lentése.) Borzalmas vérfürdőt rendezett egy 
bánáti falucskában Hada Slojin fiatal föld
birtokos, aki, bár édesapja házában ólt, ál
landó harcban állott szüleivel. Az apa és a 
Hu

folyton veszekedtek.
Szombaton délután újból összeszólalkoztak 
afölött, hogy a ház udvarán álló régi diófát 
kivágják e, vagy sem A flu baltát ragadott, 
hogy kivágja a fát <> re az apja bottal tá
madt reá. A fiatal . ..(birtokos erre annyira 
dühbejött, hogy

a kezében tartott baltával apjára rontott. 

Ritka alkalom ferfiruharendelesre!
Sikerült egy magyar posztógyárnak felhalmozódott ttszi- 
és téllszüvet maradékait hihetetlenül olcsón megszerez
nünk. amelyekből készítünk mérték után remek kivitelű 
fériiUltünyt 85 pengőért, fekete vagy sötétszürke hosszú 
télikabát idényelőtti olcsó árban 40 pengőért, átmeneti 
felöltőt 80 pengőért, ameddig a maradékkészletiink tart. 

RUHAKERESKEDELMI VAL.LAL.AT, Ferenc-körut 80. I. em.

— Jubilál a fasizmus, Rómából jelentik:
A fasiszta nagytanács közfelkiáltással hatá
rozatot fogadott el, amely a feketeingesek 
büszkeségének és hálájának ad kifejezést a 
üucevel szemben. A Paluzzo Venezia er
kélyén megjelent Duce előtt a feketeingesek 
százezreinek éljenzése közben Panti titkár 
felolvasta a nagytanácsban elfogadott hatá
rozatot. Mussolini ezután beszédet inon-, 
dott, melyben örömmel állapította meg,! 
hogy a fasiszták lelkes népfegyelmezettsége, 
elérte a tökéletesség fokát. !

— Apponyi Albert né nagy beszéde ■ I 
népszövetség ülésén. Genfből jelentik: A1 
népszövetség szociális bizottságának ülésén 
gróf Apponyi Albertné magyar delegátus 
rámutatott, hogy nagy hiba volna a szak
osztály költségvetését csökkenteni. Gróf 
Apponyi Albertné ezután hangsúlyozta a 
gyermekbiróságok és egyéb szociális fel
ügyeleti szervek szükségességét, különös 
tekintettel a nyomorgó, erkölcsi és szociá
lis veszélyben lévő gyermekekre.

RJfZ7l)áínxfohot bármilyen értékpapírt, kényszer tWSZUKny KUSTI, éxbadíköicsontnapi áion vásáro- 
Üurnabank. Budapest, V., Nadói-u. 20. lei 223-18,104-071

—Életveszélyes baleset céllövés közben. 
Véres szerencsétlenség történt vasárnap ! 
délután Pesterzsébeten az Iskola-utca 46. I 
s>ániu házban. Zsomlay István, Fischer ' 
József és Frész Antal 18 éves napszámos
legények a kerítésre akasztott céltáblára 
lövöldöztek. Egyik golyó célt tévesztett s a 
kerítésen keresztül a kocsijával arra ha
ladó Szabó Sándor gazdálkodót találta. A 
szerencsétlen embert fején érte a lövés és 
eszméletlenül zuhant a földre. A pesterzsé
beti mentők a Széni István-kórházba szálli
tották, ahol azonnal műtétet hajtottak 
rajta végre. A céllövő fiatalembereket elő
állították a főkapitányságra. Nyomban 
megindult a vizsgálat annak kiderítésére, 
hogv ki adta le a végzetes lövést. A gaz
dálkodó állapota életveszélyes.

PAPUCSFÉRJEK
— Hallom, a felesége egy csésze forró kávét 

m'.ioti a fejéhez. Üyen nálam nem fordulhat 
elő.

— Igen, mert maguk teát isznak ...
— Jövő vasárnap avatják a 60-as bakák hősi 

emlékművét. Eger város történelmi nevű házi
ezredének, a volt cs és kir. 60. magyar gyalog
ezrednek hősi emlékművét a jövő vasárnap, 
október 9-én ünnepélyes keretek között leplezi 
le József kir herceg táborszernagy. Az ezred 
volt tisztjeit, altisztjeit és legénységét a Hétfői 
Napló utján is tisztelettel meghívja a 60-as 
emlékbizottság Budapestről a leleplezés napján 
filléres gyors is indul Egerbe. A Koronában 
rendezendő bajtársi közös ebéden egy teríték 
3 pengő. Az Emlékműbizottság azonban 40 fil
lérért is gondoskodott kitűnő ebédről.

— Uj rádiókészülék kerül most a piacra 
Olimpikon néven. 4-f-l .csöves dynainiktis 
hangszóróval egybeépített hálózati készülék 
cgyhangológombos nagyteljesítményű Európa- 
vevő és gramofoncrősitő. 20Ő-2000 m. hullám
hosszra váltóáramú hálózathoz. A készülék 
skáláján az állomások nevei azok jelentkezési 
helyükön be vannak írva. A beépített dynami- 
kus hangszóró tökéletesen tiszta, a Icgkifino- 
modottabb zenei hallást kielégítő hangot ad. 
Fényezett keményfaszekrénye a legkénye
sebb igényeket is kielégíti. Igen kedvező és 
olcsó részletfizetéssel szerezhető meg a Telefon
gyár legújabb készítményét.

— Technikai továbbképzés. A Magyar Mű
szaki Szövetség galvanotechnika-, hegesztő
technikai. papiros- és irodatechnikai tanfolya
maira okt. 3—5 közöli lehet beiratkozni. VI.. 
Tcr< z-kürut 43/a. sz. alatt, ahol az érdeklő
dőknek készséggel adnak felvilágostást.

TraflktUi ■ Kápolna-utcában. Vasárnap 
este kigyulladt H'eüx Benjámin Kápolna-utca 
25 számú házban lévő dohánvlőzsdéje. A X. 
kerületi tüzőrség pár perc alatt elolottaa tü
zet A kár értékét meg nem tudták megállapí
tom.

— Szorulásban szenvedőknek as „Igmándl" 
slz válik be legjobban.

— A Pesti Chevra Kadlaa folyó év novembei 
havában tagfelvételeket tart. Jelentkezni lehel 
október hó 20-ig a Pesti Chevra Kadisn titkári 
hivatalában (Vll., Erzsébct-körut 26. sz. a.)

akit valósággal lefejezett. Egyetlen baltacsa
pással

különválasztotta a törzsiül a fejet.
amely messze elgurult. A házbeliek sikolto
zására elősiettek a csendőrök, de az ör- 
jöngö fiatalember

azoknak Is nekirontott,
úgyhogy csak hosszas tusa ulán tudták ár 
talmatlanná tenni.

Az apagyilkos fiú szörnyű rémtette olyan 
felháborodást keltett a községben, hogy a 
csendörök alig tudták az összesereglett tö
meg fenyegető dühe elöl megvédeni az elve 
temiilt embert.

— Befejeződött a Hevesi Sándor elleni 
vizsgálat. Mint ismeretes Hevesi Sándor, a 
Nemzeti Szinház igazgatója, az ellene han
goztatott vádakra vonatkozólag vizsgálatot 
kért önmaga ellen. Mint értesülünk Petri 
Pál államtitkár a vizsgálatot befejezte és az 
erre vonatkozó jelentés már valószínűleg 
hétfőn az uj kultuszminiszter Hómon Bálint 
elé kerül. Ilir szerint a vizsgálat eredménye 
teljes mértékben kedvező a Nemzeti Szinház 
igazgatójára.

— Felhívás. Az állástalan oki. közgazdák 
(mezőgazdák, felsőkereskedelmi iskolai taná
rok) okt. 3-án, hétfőn délután */«7 órakor 
megbeszélés’ tartanak a Kovács-kávéház fél
emeleti különtermében (Oktogon-tér). Az ál
lástalanok saját érdekükben jelentkezzenek.

A rfzx/ZÁw és fontra szóló zálogleveleket, köt-/AranyUQltar vényeket, Hx kimitozásu papírokat 
pengő ellenében visz és elad Barn«o<tr.k. nudapeet, 

V., Nádor-utca 26 Telefon; 213—16, lu4—n7

— Giustizia per l'üngheria Kecskeméten. 
Kecskemétről jelentik. Kecskemét nagy lelke
sedéssel várta a Giustizia per l’üngheria meg
érkezését. Kálmán László pilótát és vitéz Rá- 
kosy György dr.-t, a légügyi hivatal vezetőjét, 
akik a repülőgéppel érkezük Fáy István fő
ispán köszöntötte. Ezután hét sportrepülőgép 
emelkedett a levegőbe és bravúros mutatvá
nyokat mutatott be. Kecskeméti utjával a 
Giustizia per l’üngheria befejezte őszi látoga
tásait.

— Végre megcsókolhattalak, most már bol- 
do gvagyoki

— Úristen és ezért küldtem el hazulról min
denkit ...

(Fliegende Blátter)

— Belépés ar egységespártba. Somogyi Béla 
pórtonkivül iországgyülési képviselő levelet in
tézett Pesthy Pálhoz, az egységespárt elnöké
hez, melyben bejelenti, hogy tekintettel arra a 
régi barátságra és nagyrabecsülésre, mely őt 
Gömbös Gyula miniszterelnökhöz fűzi, belép 
az egvségespárlba.

— Tihanyi Vilma uj szerződése. Tihanyi 
Vilma, az Opera kitűnő drámai szopránja 
szombaton irta alá uj szerződését, amely 
hosszabb időre az Operához köti. A mű
vésznő Turandot, Aida, Sulamith szerepeit 
fogja énekelni és régi, sikeres repertoirjai- 
ban fog fellépni.

FURCSA EMBER
— Nézd azt az embert, kínozza, koplaltatja a 

nőket, mig rájuk sem lehet ismerni, akkor az
után elveszi a pénzüket. Ebből él...

— Ki az az ember?
— Szépségápoló intézete van ...

(Frankfurter lllustrierte Zeitung)
— Ha olcsón és jól akar ruházkodnl, keresse 

fel a „Ruhakereskedelmi Vállalatot", Ferenc- 
körut 39, I., ahol mérték szerint készítenek 
remek szabású férfiöltönyt 35 P. átmeneti fel
öltőt 30 P. télikabátot 40 pengőért a mull évről 
felhalmozódott szövetinaradékokból, amig a 
készletük tart.

— Hogyan lehet nyerni az os/lálysorsjáté- 
kon? Ezen sokan törték már a fejüket és töp
rengenek állandóan, feltétlen bizonyosság 
nincs, kiszámítás nem lehet, de van szerencse, 
esély, valószínűség és jóleső reményi Tanácsos 
az első osztálynál megszerezni a sorsjegyeket, 
mert a hivatalos terv szerint, egy későbbi osz
tályhoz va|ó vásárlásánál az előző lejátszott 
osztályok árait amúgy is meg kell fizetni! A 
húzás október 20-án kezdődik.

— Yo-yo a divat, az uj láz, yo-yo a Kék 
egér legújabb revüje, melyet szombat’este mu
tatott be a Kék egér. A szereplők nagvszcrü 
gárdája mind biztosítják a yo-yo revü állandó 
nugv sikerét.

— Estéről-eslére társaságok fordultak visz- 
sza a Moulin Rouge kapujából, nem tudtak 
helyet kapni. Éppen ezért Flaschncr Ernő, a 
Moulin Rouge direktora prolongálta a bigin- 
révül és n két Latabárt is természetesen. De 
minden más uj az októberi revüben, újak a 
számok, újak a meglepetések s újak — a tánc
figurák. A Moulin Rouge eredeti Martlnique 
szigeti négereket is szerződtetett.

— A Parlslen-Grlli, a főváros legnívósabb 
szórakozóhelye lépést fart a korszellemmel: 
Vo-Yo versenyt rendez és a gvőztes értékes 
nióndékot knn. De azért ne búsuljanak a vesz
tesek sem: ők sem mennek haza üres kézzel. 
Ezenkívül az attrakciók egész sóját /Szerződ
tette októberi műsorára a Parisicu-GrílL,

— Leendő anyáknak kellő figyelmei kell 
fordítaniok arra, hogy bélműködésük rend
ben legyen, ez pedig a 
„Ferenc József" keserű víz használata által 
érhető el. Nőorvosi klinikák vezetőt egybe
hangzóan dicsérik a valódi Ferenc József- 
vizcl, mert könnyen bevehető és rendkívül 
enyhe hatása gyorsan és minden kellemet
lenség nélkül jelentkezik. A Ferenc József 
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban 
és fűszeriizletekben kapható.

Norman Davis a francia 
álláspontot támogatja

Párls, október 2.
A Chicago Tribüné párisi kiadása Herriot 

miniszterelnök és Norman Davis genfi ame
rikai delegátus szombati megbeszélésének 
eredményét a következőkben foglalja össze: 
Norman Davis biztosította a francia minisz
terelnököt, hogy’ washingtoni kormánykö
rökben meg vannak győződve arról, hogy

Németország újbóli fegyverkezése az ál
talános leszerelésbe vetett minden re

ményt megsemmisítene
s ezért támogatja a franciák álláspontját, 
hogy Franciaország a genfi leszerelési kon
ferencián igyekezzék céljait elérni és nem 
a franciákkal folytatandó külön megbeszélé
sek utján. A lap szerint az amerikai delegá
tus azt is közölte a francia miniszterei*  
nőkkel, hogy

az amerikai kormány véleménye szerint 
elkerülhetetlen, hogy Németországnak 
katonai egyenjogúságra irányuló köve
teléseit diplomáciai utón el ne ismerjék 

és Norman Davis hangsúlyozta, hogy kivá*  
natos volna, ha a leszerelési konferencia 
mennél előbb folytatná tanácskozásait.

— A Józsefváros az egységes polgári fontért. 
A Józsefvárosi Nemzeti Demokrata Vázsonyi 
Pártkör Gárdos Dezső elnöklete mellett tag*  
értekezletei tartói, amely dr. Gombos Aladár, 
Zimmermann Emil, dr. Friedmann Géza, dN 
Reiner Dezső, Nelken József, Komlós Emil és 
Wefez Sóndor felszólalása után Gárdos Dezső 
elnök indítványára elhatározta, hogy a széttö
redezett baloldali frakciók egységesitéses érde
kében akciót indít és a baloldali polgári front 
megteremtése érdekében érintkezésbe lép a 
testvérkörökkel.

BÖRTÖNBEN
— Miért van bezárva? ' j,
— Szilveszterkor ólmot öntöttem. I
— Csak ezért?
— Igen, mert az ólomból véletlenül ötmárká*  

sok lettek...
(Krlminal Magazin)

— Rend Chilében. Santiagoból jelentikt 
Blanche tábornok, Chile ügyvezető köztárs:!-*  
sági elnöke átadta a kormányhatalmat Cyandel 
Ábrahámnak, a legfelsőbb bíróság elnökének. 
Cyandel ismét helyreállítja az alkotmányt és 
polgári kormányt alakit, amely az október 
30-án megtartandó választásig hivatalban ma« 
rád.

KÖLCSÖNÜGYLET
— Ad] száz márkát egy nhpta.
— Inkább adok száz napra egy márkát,

(Hjemmel)
— A Belvárosi egységes polgári klub va« 

csórója. A Belvárosi egységes polgári klub 
kedd estére vacsorát hirdetett azzal, hogy 
azon ünnepük Kállay Miklós és Fabinyi Ti
hamér minisztereket. Mint értesülünk, a 
miniszterek nem vesznek lészt a vacsorán, 
mert a miniszterelnök előterjesztendő pro
gramja előtt nem óhajtanak semmiféle po
litikai nyilatkozatot tenni.

UÖ!t 
szalmaOzuegy!

Hozza el kedven fe'MORét as Abonyf-kATéhAzb*  
f Aréna-nt In) és mutatom meir neki, hol tö tötte nyár! 
estéit. Me ;las<m, dicséretet ksp, jobban OnxgvkAga sen» 
taksrekoskoobstott. mert eatl mentit P 1.50-ert, 
kétszemélyes azlnhási vacsorát Itallal erytlti 
2.20-ért kaphat. Asztaln nde és J. 82-4-O4. Négy- 
loeAaoa menüi étlap szerint bárhoz tssaaiíl, 
tünk P i.4O, ötloaáaoa * bedet P t.7O-6rt.

— Felhívjuk a közönség figyelmét arra, 
hogy amennyiben kályháiknak átrakása 
vagy kicserélése válik szükségessé, azokat 
hazai szén- és brikett-fűtésre alakítsák át. 
Nyomatékosan rá kell mutatnunk arra, 
hogy a régi kályháknak fatüzclésre való be
rendezése nem célravezető, mert azokat 
előbb-utólib hazai szén-'és'brikett-tüzelésre 
kellene ismét átalakítani. Nevezetesen hazai 
fatermelésűnk a fogyasztást nem tudjfl kin 
elégíteni és eddig is nagymennyiségű hűl. 
földi tűzifa importjára voltunk szorulva. 
Ez az import a devizanehézségek folytán 
ugypnotyah akadályokba ütközik, mint a 
külföldi szén behozatala. Amig ezért a 
tűzifa beszerzése bizonytalanná válhat, a 
leghidegebb télben is minden háztartási 
szükségletet nemcsak fedezni tud, de telje
sen és olcsóbban pótolja az eddig haszná
latban volt porosz szenet a tatai, dorogi és 
Salgó-bányászat magas hőérfékű szene és 
brikettje. A kályháknak átalakítására vagy 
kicserélésére bárkinek készséggel adnak 
felvilágosítást a Szénforgalmi Iroda, Buda
pest, V., Nádor ucca 1D„ telefón 23 5 35 
vagy az ismert fővárosi szénnagykereskedő 
cégek._______

zsoldos etfkáiztt polpArt és 
ktaéplftkolai matrth-
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s z i n ii á z - n o z í
Radnai Miklós, Hevesi Sándor távozik, 

Márkus László jön?
Az roperahtftiak elégedetlenek a program- 

mq^ és üzzut >a rendszerrel, amellyel Radnai 
Miklós kezeli őket.

Október első napjait Írjuk és az Operaház. 
amelyre annyiszor szoktunk kullurfölénnycl 
hivatkozni.

zárt kapuk, sőt tárt ajtók mögött for
rong, ahelyett, hogy előadást tartana. 

Éppen ma nyilatkozott az Operaház egyik 
kitűnő volt vezető tagja arról, hogy nyár 
óta még személyesen tárgyalni sem tudott 
fíadnai Miklós igazgatóval arról, hogy a 
jövő szezonban milyen szerepet vállalhat az 
Operaház ensemblejában. Ez mindennél 
jobban jellemzi azt a rendszert, amely az 
Operaházban most uralkodik, ahol a tagok 
wyré«ze

állandó palotaforradalomban él, 
fíadnai Miklós, az Operaház igazgatója 
miatt. Az igazgató ugyanis rendkívül ke
ményen és energikusan nemcsak a megsza
bott-büdsé határait védi a tagokkal szemben, 
hanem óhajait is ilyen mjtdon adja arak
nak tudtára, akikkel művészi vonatkozásban 
dolga akad.

Az Operaház vezető köreiből kaptuk az

Az U2a sztárt fedezett föl a Pesti 
Színház egyik kis színészében 

Kavarodás egy névtelen színész miatt
A Mi Színház „Teve" eladásának máso

dik {Elvonásában egy fiatal, eddig ismeretlen 
színész, llosvay Gusztáv énekel egy banjö- 
Sífrmot, azután eltűnik a színpadról. E név- 
iQlen színész miatt

nagy kavarodás van a színházi világban.
Az történt ugyanis, hogy az l'fa Budapesten 
időző rendezője, Hille, ellátogatott a Pesti 
Színházba és megnézte a Teve előadását. 
Hille figyelme csakhamar erre a jóvágúsu 
fiatalemberre terelődött, akihez elküldte 
rendezőjét, hogy másnap jelentkezzen nála 
a. stúdióban, Ilille csakhamar próbafelvételt 
készített erről a fiúról és ez várakozáson fe
lül sikerült,' ‘annyira, hogy

Hille azonnal szerződéssel kínálta meg 
•lés-inária beillesztette a must készülő 

filmjébe.
A fiatalember, akit ez a váratlan szerencse 

ért, nem is gondolt arra, hogy baj lesz ab

Ferenc József kora, uohann Strauss múzs ája: 

UOVARJ BAL
Mától a PALACEBAN diadalutiát.

A radikális férj és a s2Ínés2nö-felesé^ 
Háborúság a színpad miatt ruhaelkobzással és magánzárkával

Ar. egyik színházunk a napokban főpróbát 
tajtolt. . A .főrendező a legnagyobb csodálko
zással tapnszlaíla, hogy az egyik színésznő, 
aki eddig a leghűségesebben és lcgszorgalma- 
sabban járt a próbákra,

egyszerűen nem jelentkezett.
A.rendkívül kedves, sőt bűbájos fiatal hölgy
ilyen függelemsértést még nem követeti cl s 
e.*Ctt  a színházban nem csináltak nagy kfizusl 
a’ jáologból, hanem elküldték a szinhari szol 
gát a lakására, hogy mi is van n művésznővel.

♦
— A művésznő — mondotta ijedten a szolga 

—• nem jöhet. Bezárták és otthon sir...
fyuián mnga a színigazgató sietett a szí

nésznő lakására, ö már azután bővebb Infor- 
n.ác ót hozott.

— le kell mondanunk ^nagyságáról!
— mondotta. — A férje nem engedi színpadra

♦
A férj, aki rendkívül szlmpátikus úriember, 

eddig a legnagyobb barátságban volt a szín
házzal s éppen ezért nem tudták megérteni a 
férj állásfoglalásának hirtelen megváltozását. 
Az történt, hogy a főpróba előtti estén nagy 
jelenet volt odahaza, ahol a férj határozottan 
megtiltotta fiatal feleségének, hogy a jövőben

a színpadra gondoljon. Tilalmát azzal tetézte, 
hogy

becsomagolta felesége összes ruháit, cipőit, 
kocsira rakta és ei vitette.

Feleségének csak egyetlen háziruhát és papu
csot hagyott odahaza, ráadásul rázárta a lakás 
ajtaját, hegy ezzel is nyomatékosabban adjon 
kifejezést óhajának. Ehhez kétségtelenül joga 
van. Elvégre: a férj igazán megtilthatja fele
ségének,

♦
A fiatal színésznő azonban másként gondol

kozott. Valahogyan ruhát kerített és taxiba 
vágta magát. A rendőrségre sietett

följelenteni saját férjét személyes szabad
ság megsértése elmén.

A rendőrségen megmagyarázták a »’ró-rivő asz- 
<zonykának, hogy jobban tenné, ha kibékülne 
{Írjével, aki — ime egy férj, nki mindent tud 
— a rendőrség kapujában várta már feleségét, 
gyorsan taxiba tette és

ismét hazavllte.
Újra rftzfirta az ajtót és addig tartja lakat alatt, 
inig az asszonyka le nem mond a színpadról.

♦
Egyelőre szerepét más játssza. Az eredmény 

tehát 2:0 a férj javára.

értesülést, hogy
Radnai Miklós, akinek három évre 
szól még a megbízatása, a kormányvál
tozással kapcsolatban helyét elhagyni 

szándékozik.
■Sbkan tudni vélik, hogy Petry Pál államtit
kár feltétlen bizalmát élvezte eddig Radnai 
Miklós és most arról terjedtek cl hírek, 
hogy Petry Pál is elhagyja pozícióját. Hó
mon Bálim, az uj kultuszminiszter, aki 
egyike a legnagyobb képzettségű és legna
gyobb látókörű tudósoknak és akinek radi
kális felfogását jól ismerik, Petry Pál he
lyére egyik emberét fogja ültetni. Beavatot
tak tudni vélik, hogy amennyiben Radnai 
Miklós elhagyja helyét.

az Operaház igazgatói székébe Márkus 
László, a színház széles látókörű és 

nagytudásu főrendezője ülne,
akinek eddigi munkássága mindenesetre 
predesztinálja erre a díszes és felelősségtel
jes pozícióra. Más információ szerint

Márkus László a Nemzeti Színház élére 
kerül,

miután Hevesi Sándor szerződése lejár a 
színházzal.

ból, ha aláírja az eléjelett szerződést. Azon 
nal Bródv Istvánhoz, a Pesti Színház igazga
tójához sietett és közölte vele, hogy már

az esti előadáson sem lép föl, mert Ba
dacsonyba kell utaznia.

Bródy nagy meglepetéssel vette tudomásul 
hogy egész évre leszerrödtctett tagja kurtán 
otthagyta az előadást és már csak az elv 
kedvéért is bejelentette a pregnáns szerző 
désszegést a Bi dápesti Színigazgatók Egye
sületének, amelytől

megtorlást vár.
Az utóbbi időben ugyanis mind gyakrabban 
fordult, elő az, hogy akár a filmvállalatok,, 
akár külföldi igazgatók ajánlata, miatt a le
szerződtetett színészek egyszerűen felrúgták 
itteni angaz urnán jni kát. Ezzel a precedenssel 
akarja most Bródy meggátolni az egyre 
jobban elharapódzó tünetet. Val.ószinüleg 
nem fog sikerülni neki!

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ: Két szák közt ■ psd aluli (UR) 
KAMARASZÍNHÁZ: ElölnrdBlhat a legjobb család

ban Is (RíS)
VÍGSZÍNHÁZ Jó házból laló urilány (») 
MAGYAR SZÍNHÁZ. Csók a tükör előli (8) 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: írja hadnagy (8) 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: DdrHske (főpróba) (8) 
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ. Manolita (8) 
FLSIl SZÍNHÁZ: A teve (8, 
ANDRÁSSYUT1 SZÍNHÁZ; Bolond világ (*)  
TEKÉZKORUTI SZÍNPAD Tőlünk tanulhatnak (9) 
LABRIOLA: Toron reVÜ (8)
ROYAI. ORFEUM; Dr. Lucifer (’.íiő. ’,sO) 
BETHLENTÉRl SZÍNPAD; Csókon regiment («iR. Ul) 
KOMÉDIA ORFEUM; Pest a tükör előtt (>«. Vit) 
MODERN KABARÉ; Kobos vendégjáték (V45. ’úl) 
STEINHARDT SZÍNPAD: Bohózntmösi r (Uő, U#).

A hét kimagasló eseménye kétségtelenül 
a Molnár-premier. Az első három előadásra 
már jegyet sem lehet kapni, holott egy hét 
választ el a luagyarszinházi théatre uarée- 
IÖ1. A darab, amint mondották, készen áll. 
Különösen szép és eredeti a Harmónia mu
zsikája, amelynek előadására Molnár Fe
renc különösen nagy súlyt helyez. Most 
mondta rl csuk Molnár, hogyan is tett 
szert erre a muzsikára. A zeneszerzővel. 
Théo Mackében hamburgi zeneigazgatóval 
csak egyetlenegyszer találkozott. A muzsi
kus repülőgépen jött Karhbndbn, ahol Mol
nár egy lecsukott hangs/.erészüzletben egy 
zongorát bérelt. Molnár elmondotta a té
mát, Mackébcn pedig a zongora melleti 
ülve azonnal lekottázta a muzsikát. Mini
den taktusa pontosan vágott, egyetlenegy
hangot sem kellett rajta változtatni.

*
Másik nagy érdeklődéssel várt eseménye a 

hétnek a Király Színház Üdvöske-reprizc. Két 
operaénekesnő: Malter Rózsi és Lőrinczy Vil
ma mint primadonna, illetve szubrett fognak 
bemutatkozni és ez az, ami egészen uj izt köl
csönöz a Király Színház megnyitó darabjának. 
Malter Rózsi ezeket mondja:

— Az Üdvöske a régi francia operettiroda
lom legragyogóbb gyöngyszeme, amely tulaj
donképpen nem is operett, hanem vigopera. 
így is jelzi nálunk a szinlap. Tiz-tizenkét nagy 
nekszámom van, mindegyik muzikálisan 

egy-egy remekmű. Természetesen nem va
gyok az az operaénekesnél, aki elhanyagolja a 
íátfkot és a prózát, igyekszem ebből is tudá
som legjavát adni. Lörinczy Vilma hasonló
képpen gyönyörű és szép szerepet játszik. 
Ragyogó lesz.

♦
Herczeg Géza, a Csodabár szerzője érke

zik hétfőn Pestre, ahol a „Száz méter sic 
rericsé" cimű fiki’o,'cret!jövel kapcsolato
san folytat tárgyaláskat ugy az egyik szín
házzal, mint egy filmgyártó érdekeltséggel.

♦ ’
Magyar színdarabot keresnek Parisban! Ez 

is valami. Most nyílik meg a Párisban élő 
nagyszerű szerb színész, Michel Kovachevtich 
„Théatre IntcrnacionaT'-ja, Jules Romain 
„Donogoo"-jónak főszereplője azzal lép a 
színigazgatók sorába, hogy stinházu nem nye
részkedő üzlet, hanem a még saját hazájukban 
smeretlcn vagy el nem ismert szerzőket fon 

francfa nyelven megszólaltatni. A darabokból 
mindössze két három előadást rendez és csu- 
•>án a sajtó és a nagyközönség által kitűnőnek 
'diáit darabokat tartja továbbra is műsoron. 
Művészi célkitűzése miatt Gaston Bachy, a 
Théatre Montparnasse igazgatója ingyen bo- 
•sátja színházát Kovacsevich rendelkezésére. 
.Az első előadáson — mondta Kovachevich ■ — 
gy korán elhunyt szorb honfitársam darabját 

'nyom hozni. Eltökélt szándékom, hogy ez
után egy fiatal magyar szerző művét hozom ki. 
olyan darabot keresek, amely modern és szín
szerű volta mellett speciálisan magyar izü is. 
íz í'n lapja, a Hét'őt Napló utján fordulok a 
fiatal magyar szerzőkhöz, hogy küldjék cl da
rabjaikat, vagy csak ezeknek kivonatát, de 
'randa nyelven, címemre (tö, bis Rue Lepte, 
Paris 18). Az első darabom női főszerepét, egy 
fiatal magyar színésznő, Veres lia fogja ját
szani, aki tökéletesen beszél franciául és aki
nek színészi kvalitásáról sokat tartok.'’ Titkos 
magyar drámaírók tehát előre!

♦
Fatagó Jenő „Budapest—Oudapest" című 

remekbe szabott nngy revüjével nyit nz első 
uestl Filléres Színház, ahol hitelbe Is lehet 
jegyeket kapni. A Budapesti Színház nyílik 
meg IJérczy Jenő igazgatása mellett október 
15-én. Hitelbe c.sak akad közönség?!

♦
Árpád Margit, a kedves és finom naiva. 

aki a múlt évben ment férjhez Perényi 
Lászlóhoz, a Nemzeti Színház tagjához és 
azóta egy kislányka boldog mamája, Ismét 
visszatér a színpadra. A Kamaraszínházban 
fog játszani.

♦
Dán György, egy fiatat magyar Ügyvéd, 

íróvá avatása történik n Műhely első matiné
ján, amely október 16-án, vasárnap délelőtt 
zajlik le a Kamara Színházban. A „Nagyváros 
hangja” című matinén Dán György a „Nagyvá
rosi misztérium" c.imii képével, Innocent Ernő 

Pórin, 6, Montmnrtre" cimű darabjával, 
Gál Imre és Tábori Pál verseikkel vesznek 
részt.

steinhardi szinaad
Vili., Hákéoai-tit C3. Melón: ,1. 42-0 74.

Minden eMe óralor, n naevzlkert aratón
• dkrdb*  u| októberi mtiaori 

„l.tdérrnvom „Itlztoa Haléi" fcitcngtaló 
hóhéraink ?<'orotlinl v. S Gn’lnt vnrfc'é«zAmok 
Ktrlnhardí ei NehU Miklós 'eljeien n) szólókkal. 
Rí? Helvrtrnk I pcnaőtől R pengőig,

UJ ZENEKAR A

Royal Szálloda
Éttermeiben

Sándor György 
n HloindtnAviAbo’ szabadságon levfl 
kiváló Jazz karmester veze'éinvel 
DÉLUTÁN es este tánc

A Kis Royal ÍJU.'ÍÍ
Pertis Jenő Si5ű?”™

Olyan Izgalom uralkodik a budapesti és 
küliöldl művészkörökben, mint egy Jerltza- 
kulc,regény óta, még soha. Ami a színházi 
köröket megmozgatja, nem más, mint a Szín
házi Elet Intim l’lstu-regénye, amely ayiitan 
és kifejezetten regényalakban menti át a művé
szi és színházi világ inna intim és pikáns 
részleteit, amelyeket eddig még a pletykálko
dás! rovatban is csak név nélkül lehetett meg
írni. Az Intim Pisla-regény íróját, aki termé
szetesen nem óhajtja levetni inkognltúját. le
velekkel halmozzák cl, amelyekben életveszé
lyes fenyegetésektől kezdve, a szivetmeglndit > 
könyörgésig Igyekeznek rábírni arra, hogy fél- 
tenlvaló titkaik ne kerüljenek a nyilvánosság 
elé. Az Intim Pista azonban most sarkára éli. 
Nem enged és készülnek műhelyében az érde
kes szenzációk.

*
„Gyöngylyuk" — fogalom Budapesten. Ez 

a kis belvárosi Bástya-utcai vendéglő nemcsak 
a színházi és mondáin társaságok kedvence, 
hanem a nagy polgári közönségé is. amely 
kezd rájönni arra, hogy a legnívósabb helye
ken is a legolcsóbban s a legjobban s/órakoz- 
hatik. Erről pedig Pertis# Pali zenekara s a 
remek Gyöngvtyuk-konyha gondoskodik. Plá
ne most, amikor nemcsak a kert, hanem a 
ragyogó belső étterem is megnyílt.

¥
Kiss Irén, ahogy érdeklődésünkre a Já- 

nos-sznnatórinmban kfjcleníették, jobban 
van. Magához tért és remélhetően túl van 
az életveszélyen. Szerepét a Nemzeti Szín
ház ..Mindig lesznek Júliák" clmil újdon
ságában Vízvári Mariska vette út.

film, amelyet éidemes 
megnézni...

Nem fér kétség ahhoz, hogv a hét legér
dekesebb nimbemntatója a Fórumban ját- 
szódett le, ahol Elisáíiéih Bergnert láthat
tuk. A film maga kissé vontatott, de Elisa- 
beth Bergner minden pilanata élmény! Ezt 
meg kell nézni!

Premier után
AZ UJ SALAMON-MŰSOR. A Komédia 

hozott tegnap este egész elsőrangú kabaré
műsort, amelyen megérzik Salamon Béla, a 
művészeti igazgató diszkrét izk’se. Kellér 
Dezső húsz képből álló vi<!ám revüje „Pest 
a tükör mögött" tetszett, hasonlóan szelle
mes Vadnai László ,.Prof. Neumann" cirtiíi 
bohózata. A vezérszólamot természetesen a 
remek Salamon Béla viszi rendkívül kacag
tató alakításaival. A gárdából különösen 
Lengyel Gizi tetszett. A Eörslner-óiió kül
földön márkázott táncprodukciója lenyűgö
zően eredeti és érdekes. Solti Her-min kup
iéit, Tábori Emil kacagtató alakítását és 
Erié Vogel szép díszleteit kell még meg
dicsérni.

DR. LUCIFER KALANDJAI. Ez a címe a Royal 
Orfeum uj revűjének, nmeivel BékcíTl László 
cégjclcz. A keretes revűben kitünően érvénye
sül Békcffí szatirikus jókedve, ötletes és mu
latságos megl; tásainnk tömege. A konfergn- 
s:a is remek! Partnerei közűi Neményi Lilit, 
Boross Gézát, Pártost és Rán Gerdát kell 
megdicsérni. Jó mulatság a Royal Orfeum 
műsorul

LABRIOLA VARETÉ. A Labriola szín
ház mfisorról-müsorra fokozza teljesítmé
nyét. Ez a miisor már a harmadik lépcső 
a nagyszerű felé. Ezúttal a Toros spanyol 
revütúrsulatot kell csodálattal említeni. 
Pompás tangókat, vérpezsdítő mmbákat és 
a groteszk mutatványok tömegéi láthattuk. 
Egy kínai aristacsoport káprázatosán dol
gozik, a magyar részben Kökiny Ilona, 
Sarkadi Aladár és a három Kotányi-növér 
remekel.

STEINHARDT-SZINPAD. Az októberi műsor 
vidámabb és ka>-agtatóbb az eddigieknél. Síéin- 
hnrdt elementáris erővel ragadja magával a 
közönségei, viccei rakétájával gyújtja n jó
kedvet. A műsor niagánszámai és jelenetei di
csérendők.

ÉVELYN DOVE 
n világhírű néger revücslllag, Pfrh kedvence, 
szombattól a Terézkttrntl Színpadon vendég
szerepei Vadnál László és Zerkovltc Béla .,Eb 
Igen” című knbarércviljében. Az előadást 
Vadnai László konferálja, a szerző 
játssza n „HatRck és Sajó" tréfa főszere
pét. Ezenkívül n Terézkörntl Színpad klbövl- 
lell társulata játssza n l< gragyogóbb szerepe
ket. A knbarérevüt Vaszary János rendezi. 

| Szombuton délután 4 órakor főpróbR. Ugy a 
I főpróbára, mint a premierre jegyek már vált- 
| halók.
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Jubiláris vereség egy öngóllal és tömeg
tehetetlenséggel

A 71. jubiláris magyar — osztrák mérkőzést könnyedén nyerte a tartalékos bécsi 
mannschatt" — Sárosi gyenge napiához csatlakozott a beiső trió satnya 
segitett semmiféle cserebere — Keresztrejtvény helyett keresztpasszokat

Déri, a nap hőse
Ausztria—Magyar ország 3:2 (1:1)

' ' i „Wunder- 
játéka s ezen nem 
várt a közönség

2:8 . .. 2.5 ... és közben egy (élesztendő, 
amely alatt nem történt semmi, legföljebb 
annyi, hogy a magyar csapat lovábbfutott 
azon a lejtőn, amelyet megkezdett az egész
ségtelenül bevezetett és folytatott prolcsz- 
átionalizinus első pillanatától.

Harminc évvel ezelőtt kerültünk szembe 
először az osztrákokkal s akkor is, mint 
most a jubileum napján, csak az derült ki, 
hogy

a magyar futball az osztrákét akkor is 
éa most is csak tanítómesterének és 

nem ellenfelének tekintheti.
A sorozatos kudarcok és minden reményt 
lehervasztó vereség: k sem tudták még 
eléggé elvenni a magyar futball közönségé
nek kedvét ettől a valójában pompás és 
férfias, de közben a szó rosszabbik értel
mében angolkórossá satnyult nemzeti já
tékunktól.

Harmincezer ember tódult ki minden 
gazdasági baj, nyűg és pénztelenség 
ellenére az Üllőí-utra, hogy mindent 
feledve, örülni tudjon egy olyan csa
pat győzelmének, amely a papírforma 
szerint nagy erőt képvisel a amely, 

ugye, magyar.
Er a harmincezer ember azután csak azt 
láthatta, hogy eltekintve néhány perctől, a 
magyar színeket ezúttal is olyan legénység 
képviselte, Amellyel az osztrákok játszot
tak. Ahogy kedvük tellett. Félgőzzel, majd
nem azt mondhatnék: érdektelenül, mint 
egy kötelesség, egv Ígéret beváltásaként. 
Megmutatták, hogy lehel futballt okosan, 
szépen és eredményesen is játszani, csak
hogy ehhez kétszáz kilométert kell utazni. 
Bécsig.

Elegendő volt a szomorúan végződő 
revánsmeccshez az, hogy a magyar csapat 
tengelyében Sárosi egv kissé gyengébben 
dolgozzon, mint egyébként s a játék mind
jár! széthullott, ellenére minden akaratnak, 
biztatásnak és vágynak.

A magyar professzionalizmus Ismét

levizsgázott.
Csodálatos és jellemző véletlene volt en

nek a mérkőzésnek az. hogy
a csapatban játszó egyetlen amatőr, a 
balszelső Déri volt a mérkőzés hőse, 
egészséges, ötletes és szívvel teli játéka 

révén.
többiek dolgoztak. Dolgoztak úgy, ahogyA................... ,. ..................

általábun munkát végez az ember, köteles
ségből és nem mint hajdanán: harcikedv- 
böl, virtusból és mellesleg — tudásból. Szo
morú és kiábrándító nap volt ez annak a 
tömegnek, amely még ezen a mérkőzésen 
sem szűnt meg szeretni a játékot, az egy
kori nagy dicsőségeket hozó magyar 
halit, amely... valljuk be, ma már 
mullé.

Hogy mennyire igv van ez, arra még 
gyorsan két bizonyítékot kénytelen a kró
nikás felemlíteni: az egyik a magyar máso
dik garnitúra 6:0-ás veresége Récsben, a 
másik a magyar második ligaválogatottjá
nak 4:2-ös veresége Budapesten.

Hétfői Napló munkatársánakFélidőben a Hétfői Napló munkatársának 
alkalma volt a meccsről távozó Gömbös Gyula 
véleményét kikérni a mérkőzésről.

— A futballhoz nagy szerencse kell. A ma
gyar csapat oly jó, hogy győzelmében bízom, 
— mondotta a miniszterelnök.

Majd Usetty Bélát, az MLSz elnökét kérjük

nyilatkozatra:
__ (lói ok kai jobb a magyar csapat, a cseh

szlovákok elleni együttesnél. Ma győznünk kel
lene.

— Ripka Ferenc főpolgármester hozzáfűzte:
— Igen élvezetes a játék. Imponáló ez az 

óriási tömeg.

A primadonnák migrénje, amelytől a közönség feje fáj
gyenge 

fut ’
a
odalent

ki, 
két

reménykedik abban, hogy van idő bőven az 
eredmény megfordítására. Igyekeznek is most 
a csptárök,' de egyik hiba a másik után kö
vetkezik. Hiába érünk el komért is, a vonal
ról rúgják ki s utóbb csak az látszik, hogy a 
magyar csapat technikailag is fogyatékos. 4 
stoppok úgy szállnak el a játékosoktól, hogy 
passznak is beillik s ezeket persze rendre az 
osztrákok fogják el. Lázár kedvetlenül ját
szik, a belső trió hasznavehetetlen, megértünk 
a bukásra. Ezzel szemben az osztrákok tudo
mánya egyre félelmetesebben bontakozik ki 
s Sindelar lövését az egészségügyi sétáját 
végző Acht csak szerencsével tudja kornerre 
tolni. Egyre szédifőbb lesz a te.mpó sw lassan
ként szinte viharrá dagad a két csapat ro
hama, amelyekből mindig az osztrákok tudják 
a jobb helyzetet kitermelni.

— Nem lehet megnyerni, nincs esatárjá- 
ték... — hallatszik most már kórusban min
denfelől s a közönség lassan szélednl kezd.

Sindelar kiugrik közben s lövése pechesen 
melléfut az óriási helyzetben. A mieink vi
szont ha le is baktatnak a tizenhatosig, olyan 
vérszegény lövésekkel próbálkoznak, hogy éa 
Hidennek valójában nem is mérkőzés, hanem 
weekend. Ez látszik abból is, hogy a labdákat 
nem rúgja ki, hanem pompás vizipóló-stilus- 
han mindig a legtisztábban álló ember elé 
dobja.

Esemény azonban Dérinek minden meg
mozdulása s hiába egyesülnek ar osztrákok 
néha öten Is arra, hogy leszereljék, nincs 
előtte lehetetlen és nincs előtte falanksz, 

amin át ne dolgozza magát.
Nagyok a támadások, de rosszak a lövések! 
Mikor már nagyon kinos a vergődés, jön az 
obiigát helycsere és

Kalmár heiyeteserél Lázárral.
Hiába biztatja azonban ■ közönség a csapa
tát a csere sem segít és nincs mód arra sem, 
hogy egyenlítsünk. Az osztrákokkal ideutazott 
mintegy ezerfőnri bécsi ’ ” ' * "
hoch-ol ,.a jól védekező 
csapatának s a percek 
hihetetlenül gyorsan pe
regnek le — eredmény
telenül. Azaz, hogy ered
mény van már, csak
hogy ez az osztrákoké 
s ezzel ők meg is elég
szenek. Határozottan sze
rencsénk van. Már tudni
illik azért, 
oszt rákok 
nyék.

Szünet után 
tapsolás mellett 
illetve ballag ki 
csapat, amelyet 
kellő harci taktikára és
nagyobb lelkesedésre ta
nítottak ki. Van mind
járt beszélgetésre alka
lom, mert ahogy föláll- 
nak a csapatok, kitűnik, 
hogy

Turay és Kalmár he*  
lyet cserélt.

Talán még idejében. Leg
első percekben, amikor

Iliden
alább igy néz ki 
a magyar csapat nagy elánnal támad s látszik,

az
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KALMÁR.

IIENDSZ IDE, VAGY ODA, KALMÁR NEM TEKETÓRIÁZIK, HANEM A SÓBÁLVÁNNYÁ 
VÁLT OSZTRÁKOK KÖZÖTT GÓLT GURIT. 0:1. ELSŐ FÉLIDŐ 27. PERC.

Ezeknél beszédesebb bizonyítékokra leg
feljebb csak annak 
tompa 
mélybe tartó magyar futball grafikoniát.

van szüksége, aki
aggyal figyeli a szakadatlanul

Kalmár az osztrákoknak, Borsányi a magyaroknak rúgja a gólt
Felállnak a csapatok:

AUSZTRIA: Iliden — Rainer. Sesta — Braun, Smhtlk, Nauseh — Molzer, Mttl*  
jer, Sindelar, Schall, Horváth.

MAGYARORSZÁG: Acht — Dudás, Korányi I. — Borsányi, Sárost, Lázár — Ko
rányi II., CacIi, Kalmár, Turay, Déri.

S végre nagy izgalom közepette elkezdődik 
az „isteni" színjáték. Sindelar indítja el a lab
dát 90 perces útjára. Az első osztrák attak 

majdnem sikerrel jár. 
Dudás nehéz helyzetben 
kornerre ment. Szeren
csére ezt Müller kapu 
mellé lövi. Egv szabad- 
mgássnl feljutunk s ak
kor Déri remek helyzet
ből fölé lő. Közben

Barla.sslna bíró meg
botlik a hasra esik 

a pálya szélén.
A fulballbirókkal szem
ben rosszmájú közönség 
egy része jól mulat raj
ta. Tetszik nekik. De 
azon viszont nem nevet 

beletalpal Kalmárba, aki 
egy percig. Déri remekül 
is ar osztrák védelmet, ör- 
testeseiéi nagy tapsol vólla-

Korányi II.

védelem megtorpan s egy pillanatra meg
áll. Bizonyára ők Is a füttyöt várták, de 
az késik s Igy Kalmár ráfut a labdára és 
beguritja s Igy ürömteljes mámorban 

úszik a közönség.. 1:0.
Kalapok, botok emelkednek a levegőbe s isme
retlen, egymást soha nem látott emberek bo
rulnak egymás nyakába. A magyar csapat 
nagyszerű kedvben folytatja a fölényt. Turay 
borzasztó erejű lövését Iliiden felsölécre üti. 
óriási pech. De ezt r balszerencsét még csak 
ki lehetne birni, de a következő már a ve-

hogy Kalmár egészségesebb labdákkal látja el 
társait. Turay a szokatlan helyen úgy bolyong 
és úgy passzol, mint egy kisértet a múltból. 
Árnyékként. Nélküle születik meg mindjárt a 
harmadik percben egy nagy támadásból a 
magyar vezető gól is.

Kalmár—Cseh—Borsányi háromszögelés,
majd Korányi kapja a labdát, aki ötlete
sen dolgozza keresztül magát Sestán, be
ad, Kalmár fejel spricceli Déri felé a lab
dát, amelyet Rainer ugyan elfog, de kien
ged s az ördöngős amatőr szédületes lö
vésre lendíti a lábát. Szinte villámszerűén 
hasit előre a labda a az egyébként Jól 
mozgó Iliden feje fölött pont a léé alá 
fut be, ahogy mondják: a század legna

gyobb gólja. 1:2.
ölelik és csókolják Dérit, ahol érik. Valóban 
bravúros mozzanat volt. A magyar csapat még 
frontban van egy ideig. Közben Kalmár öt 
lépésnyire a kapu előtt lövi fölé a labdát s 
majd a tömeg zúgása közben Turay ismétli 
meg ugyanezt. Jön a 9. perc

és jön Sindelar, majd megy Horvat, hogy

közönség lelkesen

Borsányi

senki, hogy Rainer 
sántikálva ugrál 
csapja be kétszer b 
dőngős trükkjei és l ....
Fisk ki N vomasztó magyar ostrom s ekkor i 

váratlanul megérkezik Gömbös Gyula mi
niszterelnök, Itlpka Ferenc főpolgármes
ter, Andréka Károly, tsetty Béla és 

Kray István báró kíséretében.
Nagy zavarban vannak az MLSz urai s csak-S 
hamar kiürítenek egv páholyt. Közben kiderül, 
hogy a pályán nincs minden rendben. Sdro.sf 
nak ma igen rossz napja van, de viszont Déri 
nem ijed meg a nagy ellenféltől és újra végig 
dribllzi őket. ‘ ‘ " ’ ‘ * ....
oly parárs az iram.
birni. A bécsi Horváth sem szégyell magát, lö
vése kapulécre röppent s Dudás a kapuvnnn- 
Ion szabadit fel. A kis Korányi is friss és fürge, 
de kétszer is elnyomják. Majd Sindelar a bírói 
füttyre fittyet hányva, egyedül száguld végig 
ofTszájdh elyreléhöl s feleslegesen kapuba lövi 
a labdát. Nagv gunytnpsot kap a ..túlórázá
sért". Az osztrák Horváth állandó vcszélvt je
lent életerős és energikus kiszökéseivel. Turay 
leszorított bombáját Iliden nagv szerencsével 
halássza ki. A labda igv is végiggurul a gólvo
nalon. Most fontos mozzanat következik. A 27. 
percnél tartunk.

Cseh II. embermagasságban kapit-a |fl, 
Rainer kezére száll ■ labda. A közönség 
kórusban reklamálja a 11-esL Az osztrák

l’jabh gólhelyzetek adódnak s 
amit aligha lehet végig-

Koagsyi I. _
---------BoasXNyj

KALMÁR,RAiNfft
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FÉLLÉ VETtiLYT ARSAtt
Sok kinő*  percet szerzett a magyar közön

ségnek Acht ügyefogyoft védése. Viszont mu
latságos volt, ahogy a legegyszerűbb labdákat 
is cifra pózokkal fogta. Csak úgy követték egy
mást a snájdig homoritások és egyéb bravúros 
mutatványok. Meg is jegyezte egy elkeseredett 
néző.

— Védeni nem tud az Acht, de müszabad- 
gyakor'.atokban remek!

A KÉT ORSZÁG EDDIGI TALÁLKOZÁSAI
NAK JELENLEGI STATISZTIKÁJA:

Gólarány 
150:1.47 
147:150

Magyarország 
Ausztria

Játszüt Győzőit Döntetlen
71
71

31
31

Ifi
16

MEGINT VEZETÜNK. A „SZÁZAD LEGNAGYOBB GÓLJÁT*  ZÚDÍTJA AZ ÖRDÖNGŐS 
DÉRI A LÉC ALÁ. 1:2. MÁSODIK FÉLIDŐ 3. PERC.

‘kinkbe vág. Ugyanis

a 40 .percben Schall gyengéden gurulós 
lövését a rávetődő Acht könnyedén fogná, 
ám Borsányi hirtelen beleugrlk a labdába, 
azt elkanalazza s az az ellenkező sarokban 

talál utat a magyar hálóba. 1:1.
Fatális pech ez az öngól! Most újabb magyar 
támadások zuhataga kölcsönöz újabb és újabb 
iröinel a harmincezres publikumnak. De saj
nos. a hslfsorunk kihagy néha. Különösen 
Sárosi látszik fáradtnak. A „jó Sárosivnl" két 
góllal verethetnénk. Borsányi ellenben kifogás
talan, Lázár is elég hasznos. Közvetlen védel
münk a 45 perc alatt kolosszális dolgok meg- 
oldására kényszerül. S igy nem csoda, ha Ko
rányinál is, Dudásnál is kicsúszott egy-egy 
lyuk. Acht több esetben merész róvetésekkel 
tisztázott rumlis helyzeteket, örvendetes meg- 
állnpitós, hogy rég játszott ilyen lelkes csatár
sor. Hanem az összjáték .. .11

I pontosan beadjon. Müller szinte nyílként 
surran ki a .sorból, Acht eléje, de érthetet
lenül megdermed, úgy, hogy a johbössze-

( kötőnek csak passzolnia kell. 2:2.
Alaposan lógnak az orrok: ezt se hittük 
volna... Hál még azután, ami jönl Szerencse, 
hogy Rarlassina pompásan végzi a maga dol
gát s hogy az ofTszájdokhoz annyira ért. Egy
másután akad meg a kis Horvat krónikus 
offszájdjaln az osztrák támadás s ez bizony 
jót tesz. Az egyik rohamot azonban már csak 
kornerre tudja Dudás szerelni.

A sarokrúgást Sárnál fejeli ki, pontosan 
Müller elé, aki szökken egyet s minthogy 
senki sem zavarja, busz méterről éles lö
vést zúdít a kapura. Dudás feje föinyullk 
érle, de csak éppen a haját súrolja s én 
ax ugrás elegendő ahhoz, hogy Ariit elölt 
a kilátást elfogja a a labda akadálytalanul 

röppenjen a léc alatt a hálóba. 3:2.
A 16. percnél tartunk i igy a közönség még

GYENGE VfGASiX
Sokan azzal vigasztalták magukat, hogy 

még mindig vezetünk a statisztikában.
A meccs

Javunkra.
Mire egy
— N«g>- 

Siói! Iliit.

előtt a gólarány 148:144 volt a

pesszimista rávágta: 
kunszt! Abból százat még a

JUT IS, MARAD IS.
Egy kisebb társaság arról beszélgetett az 

osztrák—magyaron, hogy milyen szerencsétlen 
gondolat vo:t az olimpikonok ünneplését 
ugyanarra az időpontra tenni. Valaki rámuta
tott a zsúfolt nézőtérre és igy szólt.

— Na, azért ide is jutott publikum.

Hagv nemzetközi birközűver- 
sanyek a Bexetow-cirituszDanl

Napon n e te «f«f» ft.aí kezdettel 
Minden estr S pór mérkőath 
Helyírak 60 ntlArtöl 8 pennAlg
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H06V ON *
MERT; a MIRA keserű víz lel lesen görcs
től mentesen hat, íze kellemes, színe le
tér, ára a legolcsóbb. 55 perc alatt hat

A MIRA glaubersós gyógyvíz ötszörö
sen nagyobn gyógyerejü, mint a 
kariéba dl víz, nem kell külön sót hoz- 
* • • ■’ • gyógyszertárakban.\ B® ML W e- |fk? I záadnl. Kaphatók: gyógyszertár

\ ■ ■kd.HA****^_J  drogériákban és fűszerüzletekben

A KÉT CSAPATKAFITANY: RAINER ÉS BORSÁNYI KEZET FOG A SZOMORÚ MECCS 
ELŐTT. MÖGÖTTÜK KARLASSINA, MELLETTÜK KANN FRIGYES MAGYAR HATARBIRO.

KÜLFÖLDI SPORTMAPLÓ
Ismét féltucatot kaptunk Becsben

Bécs —Budapest 6:0 (2:0)
Bécs, október 2..

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A Hohcwarte ismét pokolként jelentke
zett a magyar futballisták előtt. Ezúttal sze
rencsére nem a nagyválogatottunk, hanem csak 
a Budapest néven Bécsbe küldött tartalék-gar
nitúránk „érdemelte" ki a féltucat pulalmát. 
Hogy mit követtek el ezek a jóképességii ma
gyar futballisták, azt a mérkőzés lefolyása 
nem is árulta el teljes mértékben.

Csodálatos valami, hogy egy olyan csa
társor, amelyikben a többszörös gólrekor
der Takács II., továbbá Jak ti be és Ticska 
voltak a vezérkari főnökök, s a támadó
sor szélén a két nagyjövöjii és beérkezett
nek deklarált fiatal liungárla-krekkek: 
Szabó ni.: is ■' Ottávi exccllált,' hé tudjon

büszke Bécs városában még csak egy 
gyenge tisztelelgólocskát sem lőni!

Jellemző erre a „hízelgő" eredményre, hogy 
a csapat és a mezőny legklválóbbja Háda 
kapus volt, aki még legalább kétszerennyl 
kínálkozó gól-alkalmat hárított el önfelál

dozó védéseivel.
A bécsjek góljait egyebekben Hiltl, Spechtl, is
mét Hiltl, Adclbrecht, ugyancsak Hiltl és ismét 
Adelbrecht szerezte. Háda az első félidőben 
egy Hiltl által lőtt tizenegyest is bravúrosan 
kivédett. Bécs együttesében a halfsor. különö
sen Hofmann és Urbanek remekelt. Meisl Hugó 
csapata ujabb napóleoni vereséget méri 
Hóinkra. Már megszoktuk ... Kár több szót 
fecsérelni rá. Beszélt eleget róla az a húsz
ezer bécsi, aki végig örülte a hat gólt, — meg 
a Pestről jött értesítést a 3:2-ről.

A megvert biró felkelt 
és tovább vezette a mérkőzést

Parisban feitámadt ae antik görögök „pancration“-ja, de szomorú 
véget ért — Csak a magyar Károly vette komolyan a szabályoka

Párls, október 1.
(A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) 

Hát remélhetőleg ennek is vége van. A yo-yo 
mellett, pár hét óta n „pancracepugilat" volt 
Párisban a divat. Gimnáziumban jelesen érett
ségizettek talán még emlékeznek rá, hogy a 
pancface a régi görögök box- és birkózásvegyü- 
lékszerü sportja volt. Miután a birkózás nem 
„üzlet", a prolitennisz még tavaly megbukott, 
a híres amerikai imreszárió, JeíT Dickson 
gondolt először arra, hogy’ ezt a tengerentúlon 
állítólag népszerű sportot Párisba és majd in
nen egész Európába bevezesse.

Pár sportújságíróval összeülve, megalkották 
a „szabályokat", amelyeknek lényege abban 
állt, hogy

rovelver, boxer és mérgezett tőrök haszná
latán kívül minden szabad.

Hatalmas amerikai stilii hü-hóval beharangoz
ták az uj „világszenzációt", nzonnal „sztáro
kat" ígértek, akiket, jó proflhirkozól szokás 
szerint hangzatos címekkel ruháztak fel. így, 
az eddig már vagy három estén, a Wagram 
nagytermében összeült, igen nagyszámú közön
ség megismerte a „Csikágóí rémet", a „Délafrt- 
kai hiénát", a „Bolgár gerincűiről" . . . sőt egy 
magyar versenyzőt is, a kitűnő görög-római 
birkózó Károlyt, aki csábos honoráriumok re
ményében nyargalt át „pancraceistává".

Mivel a közönség jól mulatott és különösebb 
1)810361 nem történt, a „kritika" egyelőre vá
rakozó álláspontra helyezkedett, amig azután 
a tegnapi „ünnepi előadás"...

No de csak szép sorjában ...
Magam is ott voltam és igy elmondhatom, 

hogy <i pancrace valóban kitűnő cirkuszi látvá
nyosság, amelyik szükség esetén

előnyösen helyettesíthetné a spanyolországi 
bikaviadalokat.

Boirlngben vívják és rendesen négy menőire 
megy. De hogy négy pancrace-menet Izgalma
sabb, mint egy Sharkey—Schmeling világbaj

noki meccs, tegnap óla senkise vonja kétségbe.
Az est clouja, az „Amerikai szörny", Jack 

Pyc-nek és az „összzsidóság világbajnokának", 
az egyáltalában nem boxolónevü Barney Tol- 
stójnak összecsapása volt.

A két Izomkolosszus rúgás, harapás, térd
törés, karbetörés, boxolás, karmolás és 
minden elképzelhető durvaságot beleértve, 
ennek az Ifjú sportnak minden „szépségé

vel" és csínjával megpróbálkozott.
A bíró, akinek persze fogalma se volt az 

állítólag létező szabályokról, csak félve mert 
imítt-amott beleavatkozni és amikor egy alka
lommal mégis közbelépett,

az épp tajtékzó amerikai rárontott, előbb 
csak félrelökte, majd formálisan kiütötte.

A szerencsétlen és bizonyára jobb sorsra érde
mes gentleman még mindig nem tudta mit te
gyen ... Végül is

felállt és mintha ml se történt volna, 
tovább vezette a mérkőzést.

A tömeg üvöltve helyeselt, de néhány gyen- 
gébbszívü, mint Desgrange apó, a 1‘Auto híres 
főszerkesztője és maga JeíT Dickson, az uj 
sport keresztapja, felálltak és elhagyták a 
csatateiet.

Az est legbolránynélkülibb meccsét a ma
gyar Károty vívta, aki egy negyedórái „régi
módi" birkózás után, kétvállra fektette ellen
felét, Roadot, „Anglia szemefényét". A közön
ség azonban hatalmasokat ásított és legalább 
egy gerinctörést követelt...

Ma reggel JeíT Dickson nyilatkozott a sajtó
nak és kijelenti, hogy

visszavonhatatlanul és véglegesen lemond 
a pancrace-sport további propagálásáról, 

annak ellenére, hogy az este rendőröknek kel
lett visszaszorítani a terembe be nőm jutott és 
jegyet váltani akaró tömeget. . .

Pedig egy ringköriill ülőhely 25 pengőbe ke
rült. Körösi László.

VILÁGSZEMLE
A BUDAI 11 MINIMÁLIS VERESÉGE 

BELGRÁIJBAN
Belgrád, okt. 2.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 
lentése.] A kitűnő formában lévő s lelkes 
budai csapat — mint ismeretes, — szomba
ton a többszörös jugoszláv bajnok Beog- 
radskit 3:1 arányban legyőzte. Vasárnap a 
pihent Jugoslavija ellen állt ki a budai csa
pat s az előző napi mérkőzés fáradalmai el
lenére is mindvégig egyenlő ellenfélnek bi
zonyult és a döntetlent feltétlenül megérde
melte volna. Végeredményben a Jugoszlávija 
győzött 2:1 (1:1) arányban. A magyar csapat 
legjobb embere Horn kapus volt. A budaiak 
gólját Sztancsik lőtte.
A PRÁGAI LIBEN MUMUSSÁ LÉPETT ELŐ.

Prágából jelentik: A csehszlovák profiliga 
küzdelmei során a Slavia 3:l-re győzött a 
Bobemians felett, a Sparta a Kladnot verte 
2:l-rei Teplitz a Viktória Pilsent 3:1, a Nachod 
az SK Pilsent 4:1 arányban győzte le. A Liben 
hétröl-hétre nagy meglepetéseket csinál. Teg
nap a Viktória Ziskovot páholta el 2:l-re. Ö 
a mumus ...
FELSÜLT A TILDEN-CIRKUSZ BÉCSBEN.

Bécsből jelentik: A Tildén lenniszcirkusz 
vasárnap befejezte bécsi szereplését. Nüsslein 
2:6, 6:3, 6:4-re győzött Tildén ellen. A Niiss- 
lein—Najuch páros 6:0, 6:3-ra győzedelmeske
dett a Tildén—Barnes-pár ellen.
BÉCS HÖLGYEI VILÁGREKORDOT PRODU

KÁLTAK.
Bécsből jelentik: A WAC sportpályáján at

létikai rekordkísérletek voltok, mely alkalom
mal a 3X800 méteres női stafétnfulásban a 
WAF 7 p 45 mp-el uj világrekordot -teremtett. 
Ezenkívül hat osztrák rekord született.

A NÉMET WEIMANN GERELYE DÖNGETI 
A HETVEN MÉTERT

Ostobái jelentik:A Norvégiában túrázó német 
atléták több kitűnő eredményt értek el. A szen
záció erejével hat a gerelyvetés eredménye, 
melyet Weimann 69.20 méterrel nyert meg.

ROSSZUL ÁLL A NURMI-ÜGY
Berlinből jelentik: Nurmi helyzetét rend

kívül súlyosbította a Königsberger Zeitung 
„Előbb pénzt, azután futok" cimü cikke, 
valamint az a körülmény, hogy közben köz
tudomású lett, hogv Nurmi Stuttgartban 2000 
márka, Hannoverben és Münchenben 1000 
—1000 márka költségmegléritést követelt 
szereplése fejében. A Nurmi-ügy tehát ismét 
rosszul áll.

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

X A Dunántúl atlétái legyőzték a stájero
kat. Pécsről jelentik: Nagy érdeklődés mellett 
tartották meg a Dunántúl Stájerország váloga
tott atlétikai viadalt, amely a Dunántúl 52.47 
pontarányu győzelmét hozta. A győztes csa
pat végleg megnyerte a Neues Wiener Nach
richten vándordíját. Az egyes számok győz
tesei a következők: 100 m síkfutás: t. Rckety- 
tyés (Dunántúl) 11.3 mp. Magasugrás: 1. Bó- 
tiossy (Dunántúl) 193 cm, délnyugati rekordl 
Ródossy a 105 centiméterre feltett lécet máso
dik ugrásánál alig ütötte le. 1500 m síkfutás: 
1. Pugl (stájer) 4:16.8 mp. Sulydobás: 1. Bárs- 
almássy (Dunántúl 12 in 93 cm. 400 m sík 
futás: 1. Vadas (Dunántúl) 52 mp, nyugati ke
rületi rekord. Diszkoszdobás: 1. Schwarz

napi kényszerpihenő után ma este negyed ’ 9 
órakor ismét folytatják a professzionista bir
kózók Európa Kupa viaskodásait. A ina esla 
lebonyolításra kerülő „bombaprogram" páro
sítása: Westergard—Stibor, Olsovszky—SL 
Mars, Vihtonen—-Czája János. Megjegyezzük, 
hogy ha ezen a háromszor hétperces mérkő
zésen Czája nem győzné le Vihtonent, t|gy 
Czája mint vesztes hagyja el a porondht. 
Jaago— MarlinoiT találkozó, továbbá döntő
meccs Willing és Thomson között.

X Boxolnak a rikkancsok. A Magyar Ldp*  
terjesztők Sport Clubja boxolótréningjeit Vö
rös Pál és Bernát Elemér trénerek vezet ősével 
megkezdte. A tréningórákat hétfőn, szerdán 
és pénteken tartják.

„Kupára" megy 
a Bocskai

Bocskai -

Teleki

váló játékot p

Attila 4:0 (2:0)
Debrecen, okt. 2.

(A Hétfői Napló tudó
sítójának telefonjelenté
se.) A debreceni Bocskai 
csapat annak ellenére, 
hogy szombaton bajnoki 
mérkőzést játszott a 
Nemzeti ellen,

vasárnap könnyen 
győzött az Attila fö
lött a magyar Kupá

ban
A Bocskai csatársora 
Orthtal a centerben ki

ált. A pályára lépő Bocskai
csapatát, de különösen Ortliot a közönség 
melegen ünnepelte. A Bocskai ezt a rokonszen- 
vet szép játékkal és nagy győzelemmel hálálta 
meg. A 13. percben szép csatárakció után 
Orth kapásból pompás gólt lőtt, majd hosszas 
mezőnyjáték után a 40. percben korner volt 
az Attila ellen, Hevesi beadása Vincétől Tele
kihez került, aki a második gólt rúgta. Szil
nél után a 3. percben az Attila rúgott ered
ménytelen kornert, majd a 20. percben a 
Bocskai kornere volt eredménytelen. A 30. 
percben Vinciét a büntető terűiden belül cl- 
gáncsolást és a megítélt 11-est Teleki a há
lóba lőtte. A 41. percben Vincze—Hevesi—4 
Orth akcióból az utóbbi nagyszerű lövéssel bew 
állította a végeredményt.

Az FTC ismét kikapott
Az amatőrbajnokság tegnapi fordulójának' 

legnagyobb meglepetése a bajnok FTC ujabb 
pontvesztesége volt. A zöld-fehérek az idén 
sok játékosukat kénytelenek nélkülözni s ez 
a körülmény nyomot hagy az eredményein. 
Ezúttal az Elektromos csapata mért veresé
get az FTC-re. A PSC jóképcsségü csapata 
pontot vett el az UTE-löl, valamint a múlt 
héten vesztes EMTK ismét magáratalált és dön
tetlenül játszott a BSE ellen. A MÁV az MTK 
fölött, a Postás pedig a BEAC fölött ért el 
„papírforma" győzelmet. Az URAK csapata a 
„33" FC fölött diadalmaskodott, amely utóbbi 
az idén még egyetlen pontot sem szerzett. 
Részletes eredmények: Elektromos—FTC- 2:0 
(0:0), UTE—PSC 2:2 (2:0), EMTK—BSE 2.2 
(1:1), MÁV—MTK 4:1 (1:0), Postás—BEAC
5:3 (3:0), URAK—„33" FC 3:1 (2:0).

Vasas-Dorogi AC 2:0 (1:0). A Vasasok biz
tosan győzlek a kissé gyengébb formában 
lévő dorogi csapat ellen.

A mecsshalmozás ujabb nemzetközi débaclét 
eredményezett

Bratislava—Nemzeti 5:2 (2:1)
Pozsony, október 2.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) A Nemzeti szombaton a Bocskai ellen 
lejátszott rendkívül erős és nehéz bajnoki

Álmatlanság ellen

TeL: 41-8-55, M, 53. Ditrichstein

meccse után másnap vonatra ült s a kiváló 
Bratislava legénységével, melyben több ligeti 
játékos is résztvett, egyenlő erejű ellenfélként 
vette fel n harcot. A pozsonyi kombinált azon
ban nem sokáig hagyta vitássá tenni fáradt el
lenfelével szemben a mérkőzés sorsát, amelyet 
efí!l 11-es s flóra kiállítása is megkönnyíteti. A 
Nemzeti veresége ellenére is jó benyomást kel
tett. A Nemzeti góljait Bihámy és Czétényi 
szerezte.

(stájer) 2:04.2 mp. Távolugrás: 1. Bulla (Dunán
túl 654 cm. Gerelyvetés: 1. Alpaaclü (stájer) 
54 m 60 cm. 5000 m síkfutás: I. Hadcr (stójer) 
16:18 mp. Rúdugrás: 1. Bódossy (Dunántúl) 
330 cm.

X A Shell legyőzte a Rákospalotát. A II. 
liga tegnapi egyetlen bajnoki Shell SC mér
kőzésén 2:0 (1:0) arányú győzelmet aratott a 
Rákospalota csapata fölött.

X A TTC gyorsasági kilométcrvcrsenye. A 
Terézvárosi Torna Club autó- és niotorszak- 
osztálya október 16-ftn. Budapest belterületén 
— lezár*  pályán — gyorsasági kilométerver
senyt rendez. A versenyt a belügyminisztérium 
és a főkapitányság már engedélyezte és Igy az 
előkészületek már nagyban folynak. A gyorsa
sági kilomélerlancéc útvonala a Kcrepesi-utnak 
nz uj lóversenytér melletti részén levő 3 kilo
méter hosszú egyenesén lesz, mely a közönség 
által igen könnyen megközelíthető. A TTC 
semminemű dijat a nagyközönségtől nem szed, 
mely tehát Igy minden költség nélkül nézheti 
végig az idei versenyszerén egyik legkimagas 
lóbb autó- és motorversenyét.

X Az ifjúsági fennlszbajnokl versenyeket 
vasárnap egész nap folytatták a margitszigeti 
pályán. A női egyes bajnoka már megvan 
Záborsxky személyében, aki Ernusrtot 1:6. 
6:2, 6:3 arányban győzte le a döntőben. A
többi számban még csak az elődöntőkig ju
tottak.

X Végküzdelmek elölt ■ proflbirkózók 
I Európa Kupa küzdelme a Beketowban, Két-

Widder Györgyi uj százas női 
rekordot állíiott iel vasárnap, 
de a rekord hátszélgyanus volt

A BEAC vasárnap délelőtt országos atléti
kai versenyt rendezett Fehérvári-uti pályájAn. 
Szénior, ifjúsági és női számokból állt a mi- 
ting.

A versenyen Widder Györgyi a 100 m-es 
hölgysíkfutásban 12.8 mp-cel uj országos 
rekordot állított fel, amelyet azonban a 

hátszél miatt aligha lehel hitelesíteni.
A főbb eredmények a következők:

Női számok:
100 m es síkfutás: 1. Widder Györgyi, BEAC 

12.8 inp. országos rekord. 4XÍ00 m-es sta
féta: 1. BEAC 55 1 mp ,2. MTE. 3. TFSC.

Széniorszámok:
100 m síkfutás 11. oszt.: 1. Havas FTC 11.3 

mp. 400 m síkfutás: 1. Szentgvörgyi BTC 52.9 
mp. 1000 m síkfutás (junior): i Askoaózl 
MTK 2 p 43 mp. 3000 m síkfutás II. oszt.: I. 
Fischcr MTK 9 p 38.8 mp. 200 m gátjutás I. 
oszt.- 1 Bácsalmási III. BEAC 26.2 mp. 2. Dr. 
Obitz BEAC 26 4 mp. 3. Sárvári BEAC 26.5 
mp. Magasugrás (junior): 1. Kosi van TFSC 
170 cin Gerelyvetés (junior). 1. Kecskeméti 
TFSC 51.83 m. Olimpiai stufétafutás B. oszt.: 
I. ESC 3 p 48 mp. 2. FTC 3 p 48 0 mp. 3. 
MTE 8 p 56 mp.

Ifjúsági számok:
100 m síkfutás 1. oszt.: I. László FTC. 11.2 

mp. 400 m síkfutás II. oszt.: 1. Hász BEAC 55 
mp. 200 ni gátfutás (junior): 1. Fried UTE 27.L 
mp. Svédstafétai 1, BEAQ 2 p. 9.7 mp.
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A kormányzó ünnepi szemléje 
az olimpikonok fölött

A magyar társadalom lelkes szeretettel ünnepelte az 
ollzpiász hazaiért magyar hőseit Hóman Bálint 

kultuszminiszter első nyilvános beszéde
Sportünnepélyt mér igen ttokat rendeztek 

nálunk ni utóbbi evekben, de bensőségesebb, 
lelkesebb ünnepe aligha volt még a magyar 
•portnak, mint a vasárnapi volt,

Ar Országos Te'tntvdési Tanács gyűjtötte 
egybe vasárnap a BSZKÁKT sportpálya bárso
nyos zöld gyepén és remek tribünjén nz ország 
közéleti digniláriiisiiil és társadalmi előkelősé
geit, majd felvonultatva elöltük a piros olim
piai dresszbe öltözött versenyzőket, 

azokat az államfő elé állította.
A vörös salakpályán áll a délszaki növények

kel övezett és biborszinii szőnyeggel leterilett 
dísztribün, amelytől futószönyeg vezet a salak
pályát elzáró ajtóig.

A dísztribün köré csoportosulnak az. uj 
kormány ünneplőbe öllthiiit hígjai, GÖntbiis 

Gyulu miniszterelnök vezetésével.
Olt látjuk a diplomáciai testük t tagjait, a

l

íí
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Fetws glédábnn áll n csapat, amely a losangelesi babérokat hazahozta és tisztelegve 
fogadja a pompás ünneplés!, amelyet a hálás társadalom rendezett a testi kultiira 

harcosainak.

•rékesfőváros teljes Vezérkarát, élükön Ripka 
Ferenc főpolgármesterrel. A fekete cilinderen 
tömeget taborizöld és buzavirágkékszinü, arany- 
rsinóros tiszti egyenruhák és violaszinü főpapi 
cingulusok élénkítik. A rendőrtisztikar tagjai 
J'erencty Tibor főkapitány mögé sorakoznak 
I,á:ár Andor dr , az uj igazságügyminiszler bú
csúzik régi nobiie oíTicimnától, nz OTT elnöki 
funkciójúiéi!, mialatt

* fővrzér’etel a magyar testnevelés uj gaz
dája: Hóman Bálint kultuszminiszter veszi 

át.
Ar ünnepség rendezésének szálai vitéz Had

nagy Domonkos tábornok kezeiben futnak 
össze. De megy is minden katonai pontossággal.

A kora délül i órákban egy diákzenekar 
pnfjogó Indulóinak hangjai mellett, zászlók 
alatt vonul fel a középiskolai ifjúság, mögöttük 
az egyetemi polgárság, azután a Testnevelési 
Főiskola kékegvenruhás mindkét nembeli ifjú
sága, cserkészek, leventék, lövészek, társadalmi 
egyesületek.

Az olimpikonok hordópiros dresszükbe öl
tözve. a Rákóczi-induló hangjai melleit vonul
tak föl. A menetet két kis cserki sz-farknskölyök 
vezette, apró kezeikben tartva a bársonypárnát, 
amelyen az olimpiai érmek voltak elhelyezve. 
A kis csapatot, amelyet Pillér György kardbaj- 
nokunk vezetett. Ragén Erna, az olimpiai expe
díció egyetlen nölagja zárt be.

Hangtalanul gördül be a pályára az államfő 
és á kormányzóné két autója. Gépzene inlo- 
jnilja a Himnuszt és a futószőnyegen megjele
nik a szolgálatlevő szárnysegéd kíséretében a 
kormányzó és :> neje. Mindenki vigyázz-ba mc- 
rcvedjk. A kormánvzó mögött halad az uj kor 
mány. majd a testnevelés vezérkara Lázár An
dor dr, igazságügyminiszter áll a mikrofon elé. 
hogy elmondja üdvözlő lu szódéi:

— A magyar nemzet elküldte fiatalságának 
legjobbjait L«s Angelesbe nz ollmpi.iszra. Ez 
n nemzet nem nkar elpusztulni Ez a nemzet 
ef akar indulni egy nagy útra, amely nem a 
temetőbe, hanem az élet kapujához vezet. Az 
élet kapujában jártak a mi olimpikonjaink. Es 
hogy hazatértek, most Föméltósúgod elé já
rullak.

— Beszámolóul itt van az olimpiai babér, 
amelyet magukkal hozlak.

Most n kormányzó áll a mlkrofón elé s a 
következőket mondja:

— örömmel köszöiföm a magyar olimpiai 
kiküldötteket. Gondolok ekkor nemcsak a vc- 
retáíre, hanem a magyar társadalomra is, 
nmely a mai nehéz viszonyok közölt is lehe
tővé tette, hogy a magyar lobogd lengjen az 
olimpiai árbdeon A: elismerés nemcsak az 
önéit, hanem az egész magyar nemzeté

Szűnni nem akaró tnps fogadta nz államfő 
meleghangú (Idvözlőbeszéd-1. ma!d Hóman Bá
lint dr.. az uj kultuszminiszter állott a mikro

MWMAHMI A

lón elé és gyönyörű gondolatokban bővelkedő 
es történelmi visszapillantásokkal kisért be
szédet intézett az olimpiai győztesekhez. El
mondotta. hogy a régi magyarok mindenkor 
a megpróbóllab-sok elviselésére nevelték gyer
mekeiket. Ez a nevelési rendszer győzedel
meskedett ezúttal is. Egyenként köszöntötte 
az olimpiai győzteseket, majd Ripka Ferenc 
dr. főpolgármesternek adta át a szól, aki 
I üszkén hangoztatta, hogy az olimpiai pálma- 
ággal koszoruzott olimpikonok Budapest fő- 
város gyermekei.

Fölhangzottak a Hiszekegy akkordjai, utána 
pedig az államfő odalépett az olimpikonokhoz, 
akik< t Lázár Andor dr. igazságügyminiszter 
mulatott be. A kormányzó először a sor szé
lén álló s katonai egyenruhában tisztelgő 
lisztjének: pillér György olimpiai kardbajno
kunknak nézett keményen a szemébe és vele 
hosszabb ideig elbeszélgetett. Megszólításával 

tüntette ki az államfő többek között Bródy 
Györgyöt, Nagy Ernő folyamőrkapitányt, 
Énekes Istvánt és Rogen Ernát. Miután mind
egyikkel kezelszoritott a kormányzó, felesége' 
hivatta magához Bogén Ernát, akivel hosz- 
szabh ideig elbeszélgetett. Ujból a Himnusz 
hangjai mellett vonult ki a kormányzó kísére
tével, utána pedig valaki elkiáltotta magát a 
tribünön:

— Éljen Gömbös Gyula miniszterelnöki
A miniszterelnök lekapta cilinderét és azt a 

közönség felé lengetve, tért vissza helyére. Ez
zel az epizóddal az ünnepség véget is ért.

Az üszők október 8-án 
ünnepelnek

A MUSz hivatalosan október 8-án este orszá
gos jellegű uszóvfrseny keretében ünnepli a 
margitszigeti fedettuszodáhan az olimpiászról 
dicsőséggel hazatért versenyzőit. A szokásos 
zöld asztal melletti ünnepségtől a szövetség 
ezúttal eltekintett és olt kívánja ezt az ünnep
séget megrendezni, ahol vizipóló csapatunk a 
mull esztendő során tréningjeit tartotta.

A nagyközönség részére ugy teszik lehetővé 
.1 megjelenést, hogy a jegyek árát 1 pengőben. 
Jlctve 50 fillérben szabták meg. Ez összegben 
már a szigeti belépőjegy is benne, foglaltatik.

Az ünnepi verseny programmja a következő: 
íz olimpiai győztes vizipólócsapat bemutató- 
mérkőzése, Magyarország 1932. évi 800 méte
res úszóbajnoksága, 200 m. mellúszás, 100 m. 
gyorsuszás, 100 m. hölgy hátuszás. 200 m. 
hölgy gyorsuszás, Budapest bajnokság, 100 ni. 
hátuszás, 100 m. ifjúsági hölgy gyorsuszás és 
végi?1 gróf Sztáray-vándordij gvorsuszó staféta 
gyermek, ifjú, ifjúsági gyorsuszók részére.

A II. liga öregjei is 
fiataloknak mutatkoztak 

a Ploridsdort ellen
Floridsdorfer AC—11. liga 

válogatott 4:2 (3:1)
A nagy mérkőzés clömeccse helyenként jó 

sportot nyújtott. Már együtt volt az Ollői-uti 
pályán mintegv mtszonöczer főnyi közönség, 
amikor a bécsiek ellen felállt a „kis profik" 
együttse: Léderer — Reint haller. Rottler — 
Gombkötő, Rurger, Fried — Knyazoviczky. 
Pomázi, Egri, Rrunecker, Schwartz.

A fürge becsiek alig pár percnyi játék után 
Tanger révén gólhoz jutnak. 1:0. Azonban Egri 
r.emsokáig várat magára. Remekbe szabott gól 
a javából. 1:1. A magyar közönség öröme 
azonban nem tort sokáig, mert Stroh 30 méte
res bombája hálót szakit. 2:1. Az utolsó előtti 
nercben Jordánnak nem esik nehezére a Léde- 
rcrlöl üresen hagyott kapuba fejelni a harma
dik bécsi gólt 31. Vége a félidőnek. A hang- 
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Minden ugy lesz, ahogy te kívánod ...
Máriássy dr. szövetségi kapitány meg is 

jegyzi:
— Bár nekem mondanák ...
— Csak a szövetségi kapitány ur csatársora 

játszana ilyen zökkenésmentesen, mint ez a 
gramofon, — ugratják Mfiriássy dr.-t.

Szünet után reményteljes magyar fölény. A 
jó helyzetek, korqerok, szabadrúgások egész

sora vész kárba. Léderer az osztrák balszélsőt 
két „szabályos" faulttal leteriti. Akár dupla 
11-es is lehetne. Stern Tibor bírónak ez volt 
az egyetlen hibája. Végre llahn jobbhalf meg
könyörül a II. ligásokon s remek védést pro
dukál a 16-oson belül. Vita nem lehet: 11-ea. 
Pomázi belövi. 3:2. Az osztrákok azonban nem 
viccelnek. A rákapcsolás következménye Wag
ner gólja. 4:2.

Galambos
nyerte

József országos rekord alatt 
a maratoni bajnokságot

Magyarország 1932. évi maratoni (utóbajnok
ságát vasárnap reggel rendeztek meg a BEAC- 
pályáról indulva, a fehérvári országúton es 
vissza. Az indulás idejét 8 órára tűzték ki, do 
mivel sok versenyző elkésett, igy a versenyt 
később kezdtek.

A pályáról egy bolyban indult a mezőny, 
majd rövidesen Galambos erős tempót kezdett 
és Kissel együtt vezette a mezőnyt. 10 km-nél 
Kiss 30 perc 24 mp-ces idővel néhány méterrel 
vezet Galambos előtt, de

15 km-nél Galambos befogja és ettől 
kezdve ő vezeti a mezőnyt.

A fordulónál a sorrend: Galambos, Kiss, 
Gyetvai. Visszafelé azonban erősen fölborul a 
sorrend és

Galambos nagy fölénnyel.
a közönség sűrű tapsai közt, frissen rójja az 
utolsó kört. A célszalagot

Kelebián. gyermekkori lakó
helyén ünnepelték a kétszeres 

olimpiai iornászbajnoko*
Pelle István, a két

szeres olimpiai bajnok 
szülei kíséretében né
hány napig gyermek
kori lakhelyén, Kelebia 
községben sógoránál 
tartózkodott. A kiváló 
olimpikont Roller Osz
kár főszolgabíróval az 
élén

a különböző Intéz
mények, az ifjú
ság és a község ve
zetősége ünnepé
lyes külsőségek kö

zölt fogadta megérkezésekor. 
Roller Oszkár, majd Gille András községi 
jegyző szép beszéd kíséretében köszöntötte 
a tornászvilágbajnokot, akinek ez alka
lommal egy babérkoszorút adlak át láto
gatása emlékéül.

KIS"ÍMBISZ
Főleg ki
doppingolt 

„ r____ foglalkozni
[tatunk mindenkit, sok

fog hozni, mint a

Zajlik az élet az uszósporfbaa. 
tűnő bajnokunk szerencsétlenül 
cikkei körül. Az üggyel a JIUSz^w 
fog, de előre megnyuglütur.!: m.nc 
kai bölcsebb határozatot •------ . .
MASz hozott saját ujságiró-versenyzőjével 
szemben. . • ....

Az uszóvezérek Is nyilatkoztak az ominozui 
’ikkok ügvében, amiben az volt a kedves, 
hogy így sportláp többek köiöll Bánó Jenő 
nyilatkoxalál is lioxta eirtl ..epilelons or- 
nanssal". .. ,

„Bánó Jenő Más.-öíl/ Tibor cliSjc

LÓSPOBT
Kartárs nyerte a Magyar 

St. Légért
A vége felé járó lovaregyleti szezon egyik leg

jelentősebb versenyét, a Magyar St. Legcrt fu
tották vasárnap Ár értékes dij sorsa a kitűnő 
Tempó részvételével előre eldőlt volna e ver
seny. Tempót azonban köztudomású balesete 
miatt törölni kellett a versenyből, s ezután már 
tág tere lelt a találgatásnak, mert Kartársról 
is aggasztó hírek hallatszottak. Ezekre a hírekre 
imponáló győzelemmel cáfolt rá Kartárs, ami
kor a starttól a célig vezetve könnyen verte a 
nagy favorit Árosát. A verseny képe a küzdelem 
egész tartama alatt nem változott, miután mind
végig Kartárs Árosa, Kurucz volt a sorrend. 
Pascal és őszirózsa mint statiszták is gyönge 
szerepet játszottak. Árosa a finisben kitöri, de 
éneikül sem lelt volna veszélyes Kartársra, ez
rei csak megkönnyítette győzelmét. A nnp 
egyébként is az autszájderek jegyében folyt le, 
s különösen nagy meglepetést okozott Százszor
szép és Mohira győzelme. Részletes eredmény 
a következő:

I. FUTAM: 1 Dreher J. Tlllnkő (l’/J Gutái,
2. Fontos (4) Sejbal. Fm.: Livius, Marocco, Fe
gyelem. Tót.: 1022, 13, 13. — II. FUTAM: I. 
Horthy J. Mahlra (12) Teltschik, 2. Vulkán 
(2,’<| Sejbal, 3 Raltrape (5) Balog. Fm.: 
Reichsherold, üstökös Vak lyuk. Scpia, 
Taquin. Szép Angyal, Szebb jövő, Pnpucshös, 
Mint n madór. Alropos, Torv. Tol : 10:226. 50, 
17, 29. - III. FUTAM: Magyar St. Lcgcr. I. 
Harkányi S. br. Kartárs (2!4) Csapiár, 2. Árosa 
(7:10) Esch. 3. Kurucz — Sejbal. Fm : Pascal, 
Őszirózsa. Tót 10:29, 16. 15 — IV, FUTAM: 
1. Miss Bcssje Judlfh (3) Rózsa, 2. Palmyra (4) 
Esch, 3 Erény (4) Weissbach. Fm.: Kolchls, 
Jnllv Suntiine, Honvéd, Alisin. Tol.: 10:12, 19, 
22 20. _ V. FUTAM: 1. Sr^’rlln I né Si-'.z-

2 óra 43 perc 22.0 mn. uj országos rekord 
alatt

szakítja el. saját rekorujut (2 óra 45 perc, 33 
mp) két perccel megjavítva. 14 perc muha 
jön Gyetvai, a második helyezett, utána 50 
m-el Zelenka. Kiss csak ötödik lett, mig

a veterán Lovas a hetedik helyen végzett.
A végleges befutó egyébként a következő: 1. 
Galambos József (ESC) 2 óra 43 perc 22.6 mp. 
országos rekord! 2. Gyetvai József (SzMTE) 2 
óra 57.21 mp, 3. Zelenka István (SBTC) 2 óra 
57.37 mp, 4. Nyigoscsik István (Kassai AC) 2 
óra 57.45 mp, 5. Kiss Géza (K. Move) 3 óra 11 
perc 49 mp.

A 30 induló közül egyébként huszonnégyen 
érkeztek a célba.

A verseny keretében került sorra a Miletics 
Gyula-csapatverseny vándordíj, amelyben a 
Kassai AC csapata (Nyigoscsik, Halla, Deutsc.h) 
lelt az első.

Bánó Jenő, aki az utóbbi két évtizedben 
főbb nagy banknál és iparvállalatnál töltött 
be vezető állási, aki elnöke a külföldi sport- 
irók szindikátusának, akinek szakcikkeire fel
figyel egész Európa ttszósporlja, Bánó Jenő 
bizonyára hálás azért, hogy ilyen előkelő köz
jogi méltóságra emelte öt a lap és képzelhe
tőén büszke rá, hogy arról hires, hogy ő a 
Mészöly Tibi „amatőr-edzője."

Csuda előkelő pozíciónak tarthatta a cikk
író.

★
A Sport-Kazinczy figyelmébe ajánljuk a 

következő újabb két magyarosítást, melyeket 
a Kis lmbisz számára küldött be egy hü ol
vasónk.

Ha a tréner-edző, akkor a fiatal segédtréner 
= pclyhedző.

Továbbá legyünk következetesek és magya
rosítsunk mindent — véli olvasónk, tehát Los 
Angelest nevezzük ezentúl igy: „El az angya
loktól!"

Nem rossz. Nem olyan jó, mint az öttusa, 
de azért nem rossz.

Ezennel pályázatot írunk ki ötletes és jó 
magyarosításokra. A legjobbakat elrettentő 
példakép közölni fogjuk. Mindenki pályázhat 
és nyerhet. A pályázatokat a Kis lmbisz ro
vatnak kel] címezni.

Tehát nyájas olvasók, lehet pályázni. Start. 
Azaz, pardon. Rajt.

Kelten beszélnek.
— Hallotta? Avar lemondott. Bejelentette, 

hogy nem tud játszani.
— Csakhogy belátta.

♦
Braun Csibi legújabb teklnlélyrombolása:
Egy társaságban nagy hadvezérekről folyik 

a vita és nz egyik ur Hunyadi Jánost tartja a 
legnagyobbnak.

— Miért? — Kérdik tőle.
— Mert megverte a törököket.
— Zágson — felelte Csibi. — Azokat még a 

Pesterzsébet is megrakta.
(-«)

szorszép (6) Gosztonyi, 2. Módos (6) Rózsa, 3. 
Tiro (10) Esch holtversenyben, Fm.: Corvinus, 
Garnda, Pici, Párduc, Pnrtagas, Mirjam, Zsi- 
vánv. Rellevuo, Fonólánv, Fogas, Barátnő, 
Keszkenő. Tol.: 10:178. 44, 39, 61. — VI. FU
TAM: 1. id. Berkes B. Bonyodalom (12) Szent- 
gvörgyi, 2. Arme Gredl (12) Weckermann, 3. 
Sulianc (5) Gosztonyi. Fm.: Pálma, Verity, 
Máramaros, Szittya, Relly, Uríl, Snow-White, 
Pervesztes. Tol.: 10:98, 30, 53, 27.

A szer keszfésért é« kiadásért felel: 
Dr FI EK lll'Crt

Magyar Légiforgalmi Rt
IV.. Váci urr« 1. Tdelnn: M S-M

ŐSZI MENETREND
A B C D A

7.00 14.t. BUDAPEST é. 9 20 13.20 16.55
8.35 15 45 é WIEN 1. 8.K1 12.00 15.30
A = naponként, vasárnap kivételével, 

szept. 10-ig naponként, a ontul kedd, szerda, 
csütörtök és szombaton közi

C»suptcmb'.r 14 töl kedd szerda, csütörtök é» 
szómba:.>n közi.

D * szeptember 10-lg naponként, vasárnap kivételé 
vei közi.

Közvetlen csatlakozások Európa összes állomásai felé 
Az nuiotusz Budapesten « IV . Vári ucca 1 aló) 
4 perccel Wicnlwn a Hotel Bristoltól '15 perccel a 

repOlónén indulása elölt indul
Kombinált menettérti legyek a Budapest—Whn 
lonaton autóbusz—repülőgép- vagv haio -renflló- 
lorgaloiiibnn 52. penaAs árban ta gyv III n jegy 
árának idei meg) Az egyik utat npAlögépen a 
másikat hajón vnuv autóbuszon kell megtenni 

60 napon belül.
' evetét én csomag falt kUld‘e légipostán

Díjszabásért forduljon szóllllAsI nsrláfvunkhoz. 
Alit nft-t Sfl


