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AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:
Egy évre 5 pengő a Félévre 2’50 pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 23 
Groschen, Franciaországban 1 franK, Jugo
szláviában 2‘50 dinár, Németországban 15 
PL Olaszországban 1 iira, Romániában 5 lei 
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MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

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

VI. kér., Aradi-utca 8. sz. (Glóbus nyomda) 
Telefon: József 308—93.

Vasárnao (d. u. 4 tői): Au‘. 245-81, 100-43.

Félmilliós csemuészés gyanúja 
miatt a magyar határon elfog- 
táh normann welsst, a londoni 

éhszerklrályt és feleségét
Vasárnap délután három órakor elegáns, 

Bárgás-drapp autó állt meg a főkapitányság 
kapujában. A Gy. 1773. rendszámú autóból 
jegy hölgy és három férfi szállt ki. Az egyik 
nr Norman Weiss volt, a magyar származású 
londoni ékszerkirály, a hölgy a .felesébe, 
iN'SWics Ibolya. A harmadik férfi Weissék an
gol sofőrje, a negyedik' pedig az oroszvárt 
rendőri határkirendeltség deteklivje. A de
tektív a Weiss-házaspárral és a sofőrrel' a 
főkapitányság központi ügyeletére ment, 
néhány perc múlva villámgyorsan elterjedt 
M>ir;

Norman Welsst. a londoni híres ékszer
királyt félmilliós értékcsempészés gya
núja alult állították elő a főkapitány-

Regényes házasság előtt
Norman IVe/ss sok esztendei távoliét után 

mostanában Magyarországra jölt. Budapes
ten megismerkedett Schiüalb AFiklós zon
goraművész elvált feleségével, született A'e- 
jnes Ibolyával. Az ismeretségből szerelem 
lett s az ékszerkirály megkérte Nemes 
lbolva kezét.

Október 5-én, 
szerdán volt az esküvőjük 

a VT. kerületi elöljáróságon. Esküvő után a 
Dunapalolában bérelt lakosztályukba tér
tek. Pénteken akartak elutazni Budapest
ről saját autójukon, amelyet Norman TVeís.s 
angol sofiőrje vezetett. Az utazást azonban 
bonyodalom zavarta meg. Az esküvő nap
ján ugyanis megjelent a főkapitányságon 
Császár Salamon kereskedő és följelentést 
lett Norman Wciss ellen. Elöadla, hogy az 
esküvő előtti órákban

az ékszerkirály autója elgázolta őt 
a Pilvax-közbcn. Kérte, hogy sürgősen hall 
gassák ki Norman Weíssf, mert úgy tudja, 
utazni készül és tisztázni szeretné a tény
állást, mert kártérítési port akar indítani el
lene,.'^ rendőrség megtudta, hogy Norman 
IVrÍM pénteken indul Budapestről. Délben 
tizenkét órakor ulrakészen állt az autó a 
Dunapalota-szá'.ló elölt, amikor megjelentek 
a gázolást ügyben nyomozó Róna-detektiv 
csoport emberei s fölkérték Norman Wcissé- 
ket, egyelőre ne utazzanak el,

jöjjenek a főkapitányságra, 
ahol kihallgatják őket. Az ékszerkirály ele
get tett a felszólításnak és követte a detek- 
tiveket. A főkapitányságon kihallgatták a 
házaspárt. Azt vallották, az. autót nem Nor 
mun Wciss, hanem a solTőr vezette a gázo
lás alkalmával. Ezzel Itefejeződötl a kihall 
gatás és Norman Wciss feleségével együtt 
autóra ült és elhagyta Budapestet.

Egy kihallgatott beszélgetés
Közben azonban olyan esemény történt, 

amely azután sokkal komolyabb akadályo
kat gördített az elé, hogy Norman Weissék 
elhagyják az ország területét.

ságra.
Az eset előzményei egv érdekes házassági 

regénnyel kezdődtek, amely napokon ál fog
lalkoztatta a közönséget. Norman H’erss 
Magyarországon született és fialni korában, 
mint ékszerészsegéd kikerült Argentínába-. 
Sokáig . olt dolgozott, azután átjutott az 
Unióba. Szorgalmas munkával önúllósjtojta 
magát és esztendőkig tarló fáradságos mun
ka után egyszerre csak Londonban tűnt fel. 
Rövidesen az első ékszerészek közé küzdötte 
föl magát, főként a drágakő-szakmában is
merték specialistának. Most már

kire van egész Európában 
és az ékszerszakmában ezen a néven 
gelik: a londoni ékszerkirály.

emlc-

autógázolás
Az eddig kiszivárgott hírek szerint egy 

Budapesten elő angol nyelvtanárnő bizal
mas bejelentést telt a főkapitányságon. Elő-

Félmilliós érlékek az autóban
Az oroszvár! határkirendcllség állomásán 

— ugyanott, aliol annakidején az Ákrobat, 
oh! trupp vezetőjének, Rivelsnek a dollár
jait elkobozták —- föltartóztatták az ékszer
király autóját.

A határkirendeltség emberei fölkérték az 
utasokat és a sofőrt, hogy jöjjenek a kiren
deltség irodájába. Az irodában megtartották 
a szokásos útlevélvizsgálatot, majd pedig 

átkutatták az autót.
A kutatást végző közegek az autó hátsó ülé
sében

egy fekete bársonytokot és egy táskát 
találtak.

\ bársonytokból nagyértékii, ragyogó éksze
rek kerültek elő:

négy brilliánsgyürii. egy igazgyöngy-col*  
ller, három briliánsokkal kirakott kar
kötő, két platina-karóra és két drága

köven melltü.
A meglepő felfedezés után most már kibon
tották a táskát is, amelyben részvénypaket
teket találtak;

a Magyar Általános Takarékpénztár an
gol kibocsátású papírjait, valamint a 

Chrysler-autógyár részvényeit.
Az első becslés szerint az ékszerek értéke 

200—2.50.000 pengőre rúg, a részvények ér
téke pedig szintén ugyanennyit tesz ki, úgy 
hogy mintegy

félmillió
pcjigőnyi érték kerüli elő az autóból.

A kirendeltség emberei természetesen 
nyomban kérdést intéztek Norman Weisshez 
az értéket illetően, mire kijelentette, ez mind 
az eredeti tulajdona,

Angliából hozta magával s most vissza 
akarta vinni.

A határkirendcllség telefonon fölhívta a bu
dapesti főkapitányságot, jelentést tett az 

adta, hogy az egyik fővárosi tejcsarnokban 
vacsora közben figyelmes lett arra, hogy a 
szomszéd asztalnál két férfi angolul beszél.

Nem scjtellék, hogy angol nyeltanárnő 
ül a szomszédságukban

és nyugodtan társalogtak. A tanárnő szerint 
arról folyt a beszélgetés, hogy

Norman Wciss nagyértékii ékszereket 
és egyéb értékeket akar kivinni az or

szágból autóján.
A bizalmas bejelentés alapján n rendőrség 
megtelte a szükséges intézkedéseket és első
sorban fölhívta a londoni ékszerkirály Ht
jára a rendőri határkirendeltségek figyel
mét. így történt azután, hogy mikor Nor
man IV’eis.s’ autója szombaton hajnalban 
Oroszvárnál elérte az osztrák határt,

a rendőri határkirendcltség emberei 
már várakoztak rá,

hogy megejtsék a halárátlépésnél szokásos 
valuta- és értékvizsgálatot.

esetről és további intézkedéseket kért. A fő 
kapitányságon úgy döntöttek, hogy a feltar
tóztatott Wciss házaspárt

kísérjék vissza Budapestre
és itt majd a főkapitányságon tisztázzák a 
dolgot.

A házaspár megérkezése után azonnal be
kérették a főkapitányságra dr. Zimmcrmann 
Endre rendőrkapitányt, aki perfekt angol, 
mert Normann Wciss mán csak törve beszél 
magyarul. Intézkedtek, hogy azonnal jöjjön 
az épületbe Paál Andor kapitány, a valuta
ügyek referense, valamint az ilyen ügyek
ben nyomozó Thuránszky-csoport detektív- 
jei és nyomban megkezdődtek a kihallgatá
sok.

Norman Wciss a kihallgatás során elő
adta, hogy az autóban talált értékek mind 
eredeti tulajdonai, az ékszereket és a rész
vényeket is Angliából hozta magával.

Az volt a terve, hogy az ékszereket és 
az értékpapírokat értékesíti és a pénzen 

nagyobb ingatlant vásárol.

Gömbös miniszterelnök a magyar 
egységről

A ro-nhányi emlék ünnené yes leleplezése
Komhány, október 8.

Hétfői Napló tudósit ójának- Iclc/onjclen 
Vasórnap délelőtt ünnepélyes keretek

fi
lése.) , ............... ..... .............
közöli avatták fel a N'ógrád és Ilont vármegyék 
közönsége által Romhány község határában 
emelt és a romhónyi csata emlékére felállított 
emlékművet.
\ felavató ünnepélyen többezer ember vett 

részt, megjelent nzon Gömbös Gyula miniszter
elnök is, valamint vitéz Keresztes Fischcr bel
ügyminiszter. Zsil Dny Tibor volt igazságügymi- 
niszter, Karaflátli Jenő volt kultuszminiszter; 

Tárgyalt is ebben az irányban, az üzlet 
azonban nem jött létre és ezért az értékeket 
vissza akarta vinni Londonba. Éppen azért, 
mert már Angliából hozta magával az érté
keket, nem gondolt arra, hogy külön enge
délyt kell kérnie a Nemzeti Banktól az ér
tékek kivitelére. Ismételten hangoztatta, 
hogy semmiféle csempészés nagy szabályta
lanság elkövetésének terve nem foglalkoz
tatta, azt hitte, teljesen szabályosan jár el 
és igazolni fogja jóhiszeműségét.

Beszélgetés az ékszer- 
k'rállyal

Délután . háromtól este kilencig . tartott a 
kihallgatás, amelynek végén a rendőrség 
ugv döntött, hogy az autón talált ékszere
ket és részvényeket Normann Wciss helyez
ze letétbe a rendőrségen és miután ez meg
történt,

elkérték a házaspár útlevelét, azután 
elbocsátották őket a főkapitányságról.

A rendőrség hétfőn érintkezésbe lép a Nem
zeti Bankkal, jelentést tesz az cselről és a 
további intézkedéseket a bank döntésétől 
teszi függővé.

A Hétfői Napló munkatársa a kihallgatá
sok után beszélgetett az ékszerkirállyal és 
feleségével, akik ügyvédjük, dr. Ember 
Sándor társaságában távozlak. Normann 
Wciss kijelentette, teljesen jóhiszeműen járt 
el.

— Mikor a halárra érkeztünk, 
személyi motozást végeztek rajtunk, en

gem Is, feleségemet Is levetkőztettek, 
tetőtől-ta lpig átkutatlak. Nekem semmiféle 
csempészési vagy iizérkedési szándékom 
nem volt — mondotta. — Fölajánlottam a 
rendőrségnek most is, hogy bontassák szít 
az autómat, nehogy utólagos bonyodalmak 
keletkezzenek. Meg kell jegyeznem, túlzot
tak a becslések, az ékszerek értéke 33—40 
ezer pengő. Ezek a drágaságok

családi ékszereim, 
Londonból hoztam magammal, hogv itt el
adjam és ingatlant vegyek az árából. Az 
ügyem rövidesen tisztázódni fog.

vnlamint Szlranyauszky Sándor .Somo^l Béla, 
Szilágyi Lajos. Hrandl Vilmos, A o/m/’ Adorján, 
Szinyei-Merse Jenő orsz képviselők, gróf Al
mást/ hőre és Kolozsvárii Mihály felsőházi ta
gok. A tábori misét Hanauer A. István váci mc- 
gyéspiispők mondotta, majd :iz emlékmű elölt 
dr. Soldos Béla főispán üdvözölte Gömbös 
Gyula miniszterelnököt, aki az üdvözlöbeszédro 
azt hangoztatta, hogy a mai napol nem akarja 

.arra felhasználni, hagy politikai hirdessen: a 
romhánvi csata napját akarja méltatni.

I , Abban az időben is —• mondotta a mi*
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Meinl-teakever<*kri  közismertek. Meinl- 
teakeverékei kő; 
keverékei kö 
rékei kos 
közitmer 
ismert

mertek. Meinl-tca- 
. Meinl-teakeve- 

■teakeverékei 
ékei köz- 

közit-
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e-
Jeakev 
keverékei 
rékei közit 
közismertek 
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teakeverékei 
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jiiszterclnők — hiányzott a magyar egység, ku 
rácok és labancok állatlak egymással tizemben, 
két politikai világnézetet hirdetne. Ma elmúlt az 
ideje annak. hogy « kurucok és labancok néző
pontjából kiindulya választófalakat emeljünk a 
magyarok közé.

A független Magyarországnak csak egy tá
borban leltet helye. Ne legyen sem kuruc, 
nem labanc, hanem legyen magyar testvér, 
aki összefog, megérti az Idők szavát és ve

lem együtt Imádkozik a magyar sorsért.
Á miniszterelnök beszédét lelket éljenzés és 

ünneplés követte, majd dr Zsilvay Tibor mél
tatta a romhányi csata jelentőségét és utána 
dr. Ijuross József alispán a vármegye nevé
ben átvette az emlékművet. Ezután a különbözői

küldöttségek tették le ■ kegyelet koszorúját az 
emlékműre, majd a küldöttségek elvonulása 
illán Gömböt Gyula miniszterelnök Sztranyav- 
tzky Sándor marcali birtokára ment, ahol Sztra- 
nyavszky ebédre vendégül látta a miniszterelnö
köt. ____________

Egy bankigazgató 
és nagynénje kizuhantak 

az autóbuszból
Vasárnap délután tiilyox kimenetelű kettős 

aiitobutzbalexef történt az Aréna-ut és István 
ut kereszteződésénél. Az Aréna-ut sarkán Vosx 
István üü évet bankigazgató, h Központi Leszá
mítoló Bank igazgatója nagynénjével, Schön Al- 
bertné magánzónövel felszállott egv 5-ös jelzésű 
autóbuszra. Vass é-s*nagynénje  az Jslván-ul sar
kán akartak leszállnf és mór a perronon állot
tak. Amikor a megállóhoz közeledett az autó
busz, Schön Albcrtné a kocsi bizlositóláncát ki
kapcsolta s

s a kővetkező pillanatban kizuhant, az út
testre.

Vg;s Jtlvár. - bakvoi Júliára ieugroii az aulo- 
buszról, de oly szerencsétlenül, hogy ö is sú
lyosan megsebesült. A kettős baleset szinte pil
lanatok alatt játszódott le, a kalauz nyomban 
kállitoltg a kocsit s nagy csődület verődött 
össze a szerencsétlenség színhelyén.

Rövidesen megérkeztek a mentők is, akik 
mindkettőjükéi első segítségben részesí

tették,
majd beszállították őket a Thcrapfa szanató
riumba. ügy Vass István, mint Schön Albertné 

állapota súlyos, de nem életveszélyes.
A baleset ügyében a rendőrség is megindította a 
vizsgálótól és azt állapította meg, hogy az uta
sok vigyázatlansága volt az okú a kettős bal
esetnek.
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MINDEN TIZEDIK NYER!
A HÉT ESEMÉNYEI KERESZTREJTVÉNYEKBEN

(október 10.)
VI. sz. szetvtnv a,

I*

UTOLSÓ FORDULÓI
A kew.trellu/mi vízszintes 1. is lUggőlepe. 1. sz. soraiba az

esetné,me van t,előszőtte, melyekről a „llét/ói i.aplV ma rag hete tudósítást közolt. Tessék 
ezt a kél esnnéuiil rali u> papírra vagg postai Irvelerölapra leírni, a /rali wMnűt 
felragasztani és a pályázatot legkésőbb szombaton, október hő lo-ln estig
személnesen elhozni. A címzés a kővetkező legyem „Hélfssl Napló, Budapest, VII., Erzsébet, 
köríti 4. — Minden tizedik nyeri"

A sorsolás közelebbi részleteiről Jövö héten Írunk

Calice budapesti osztrák 
követet visszahívták 

Utódja Hennet vo t földmivelésUgyi miniszter
Bécs, október 9.

(A Hétfői Napló tudósítájálól.) A Wiener 
Sniin- und M ont agsz itt link hétfői száma igen 
érdekes hírrel szoigál. A lap jelentések sze
rint

(Lnllee budapesti owztrák követet vissza
hívtuk

és már megtörtént a döntés utódja szemé- 
1 y ének ki v át ászt ásá r 61.

A lap értesülése szerint Calice utódja a 
magyarországi osztrák követség élén

Hennet Lipót dr. földniivelésügyi állam
titkár lesz.

Hennet egyízben már földmivelétügyi mi
nisztere is volt Ausztriának, igen kitűnő 
szakértője az agrárkérdéseknek — éppen 
ezért esett rá most is a választás.

Az uj magyarországi követ a közel jövő
ben mór el is foglalja hivatalát.

VÍZSZINTES SOROK:

11. Ilyen a jó kés.
12. írnak vele.
13. Római szám:
14. Táncot jár.
15. Hármas.
10. Betti fonetikusan.
17. ... ár — kocsi.
18. Egész.
19. Ismert rövidítés.
20. Névutó.
21. Francia újság.
23. Szomorv színmüve,
25. Főistenség a ger

mán mitológiában.
26. A mHgyar költé

szet remekel. 
Bibliai király.
A „Különös köz
játék" szerzője. 
Sajátkezüleg. 
Mesterember. 
Meggyőződésnél, 
küli ellenkezés. 
Egymást 
hetük. 
Testrész. 
Rangrövldltés.

37. „Kék egér". 
“ Rabbi.

Ajándékoz. 
Nápolyi 
(1767—1815). 
Katona.

29.
30.

31.
32.
38.

34.

35.
30.

38.
39.
41.

48.

A gyilkos anyós a bíróság előtt
Hogyan ölte meg vejét özvegy Fekete Sándorné, 

akit szerdán von felelősségre a törvényszék
Az utóbbi esztendők egyik legérdekesebb 

gyilkossági bűnügyében tűzte ki “ tárgya- 
jóst a büntetőtörvényszék. Holnapután,

szerdán kerül a törvényszék Schadl ta
nácsa elé az emberölés bűntettével vá
dolt özv. Fekete Sándorné, aki vejét 

meggyilkolta.
Feketém'*  bűnügyében most készült el az 
ügyészség vádirata, amely elmondja, hogy 
az özvegyasszony leányát Csabajda József 
sofőr veíte annakidején feleségül. Az anyós 
és a vő között állandóak voltak az össze
tűzések. Egy alkalommal a veszekedések 
hevében Fcketéné újból összeveszett vejével 
és a nála lévő baltával

olyan súlyosan megsebesítette, hogy 
Csabajda sérüléseibe belehalt.

ögv. Lelete Sándornál letartóztatták és az

Ügyészség erős felindulásban elkövetett em
berölés büntette címén emelt vádat ellene.

Fekete Sándorné, aki nagy izgalommal 
várja a főtárgyalást, a fogházban terjedel
mes védőiratot szerkesztett, melyet vasárnap 
adott át Ügyvédjének, dr. Baumfeld Lajos 
nak. A gyilkos anyós védőiratában előadja, 
hogy veje többször megfenyegette őt és leá 
nyál is és

emiatt kétizben a rendőrségen élet
veszélyes fenyegetés elmén fel is jelen

tették Csabajdát.
A gyilkosság előli Csabajda megint késsel 
támadt rájuk, s igy történt, hogy ő baltával 
leütötte.

A szerdán kezdődő főtárgyaláson a tanuk 
egész sorát hallgatja ki a bíróság s igy 
előreláthatóan csak kétnapos tárgyalás után 
kerül sor az Ítélethirdetésre.

Államszövetséget javasol 
Franciaország a leszerelési 

konferenciának
Herriot és Eebrun érdekes beszédei

a leszerelésről
Pária, október 9.

Lebrun elnök vasárnap megkezdte első hi
vatalos útját, amelynek célja Elszás: meg 
tekintése. Lebrun reggel hal órakor érkezett 
llerriot miniszterelnök és több magasrangu 
főtisztviselő társaságában Mühlhauscn vá
roskába. ahonnan autón folytatta útját. Ilin-

ningenbe, ahol úgy Lebrun, mint Herriot 
beszédet tartottuk, amelyben az aktuális kül
politikai kérdéseket is érintették,

A német-francia konfliktussal kapcsolat
ban Herriot a következőket mondotta;

— Franciaország nem akar egyebet, csak 
azt, hogy békében éljen minden nemzettel.
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9. Kicsinyítő szócska.
19. Futball club.
17. Az olasz légügyi 

miniszter.
18. Próféta, aki tüzes 

szekéren szállt az 
égbe.

10. Liiczkó Géza egyik 
könyvének címsze
replője (Tamás).

20. A 39. vízszintes pa
rancsoló módban.

22. Ifjú — akt nagyon 
szeretne „ur" lenni

24.

25.

27.
28.

85.

30.

Bécsi nemzeti liga. 
Shakespeare-alak
— névelővel.
Az 1. vízszintes 5., 
21. és 3. betűje. 
Német prepozíció. 
Római szám: 149
— de fordítva.
Ha réz van előtte, 
akkor be Is kere
tezik.
Kitűnő mathema-

87.

Klárl autógázolása.

38. Sokat kell ülni sze
génynek.

40. Római számi 501.
41. Jelen esetben a 

„hosszunap".
42. Mássalhangzó fone

tikusan.
43. „A nap lovagja" 

Írójának monog
ramja.

A viszontlátásra —* 
illetőleg a viszontfej- 
tésret

GÁL GYÖRGY
Szörnyethal; Ismét

2. A szemre jön.
3. Váratlanul megér

kezik.
4. Szikra monogramja
5. Z. K.
6. 16 éven aluliak is 

megnézhetik.
7. Megbánt.
8. Gömbös majd ren

det csinál Itt.

III. sz. rejtvényünk megfejtése: Szilágyi
két pilóta.

IV. sz. rejtvényünk megfejtése: Erkölcsrazzia. — Sík Rezső „feltámadt". — Győzelmes 
vasárnap. (Győzelmek vasárnap.) — Korányi utazik.

V. sz. rejtvényünk megfejtése: Vadorzók gyilkos merénylete. — Vígszínház újabb 
nagy sikere.

Nagyon örülnénk — és ezt már a német 
kormányhoz intézett legutóbbi jegyzé
künkben Is leszögeztük, — ha sikerülne 
összekapcsolni a békés munkáért és ci
vilizációért folytatott küzdelmünket a 
Rajna másik partján élő nagy és dolgos 

nemzet küzdelmével,
hiszen ennek a népnek is ép olyan érdeke 
Európa és a világ talpraállitása, mint ne
künk.

— A leszerelési probléma áll jelenleg a 
népek érdeklődésének központjában, — 
folytatta ezután Herriot, — A francia kor
mány ezidöszerint nagy munkán dolgozik: 

konstruktív tervezetet készít elő, amely
nek segítségével meg lehetne szervezni a 
békét és megvalósítani a fokozatos le-

szerelést
Ezt a konstruktív tervet, amelynek kidolgo
zása már befejezés előtt áll, azonnal eljut*  
tatjuk a leszerelési konferencia elnökségé
nek, mihelyst megérkezett a válasz azoktól 
az államoktól, amelyektől véleménynyilvá
nítást kértünk. A francia kormány nem kér 
hosszú határidőt, azt azonban mindenkinek 
be kell látnia, hogy minden módszeres ak
cióhoz időre van szükség. A konstruktív terv 

államszövetségek rendszere tesz, 
de ez a rendszer őszinte és lojális szövetsé
geken alapszik majd.

Lebrun elnök azt mondotta többek közölt 
beszédében, hogy

Franciaország célja a megszervezett 
nemzetközi együttműködés.

Tiltsák ki a diákokat a trafikokból 
ezt követelik a papirkercskedők

A 3/agyar Papír- és Irószerkereskedők 
Országos Szövetsége beadvánnyal fordult a 
kultuszminiszterhez és 
tiltsa el

elsőrendű nevelési és 
bői, 

hogy a tanulóifjúság a 
szereket ne a trafikokban szerezze be és a 
trafikokat is tiltsák el ilyen cikkek árusításá
tól. A papirkercskedők szövetsége azzal in
dokolta kérelmét, hogy a tanulóifjúságot

kérte, rendeletileg

tanügyi érdekek-

tanszereket és iró-

nem szabad a trafikokba szoktatni mert ez 
alkalmat szolgál arra, hogy az Ifjúság 

titokban a dohányzásra rászokjék.
A dohányárusok értesültek a pnpirkores- 

kedők akciójáról és azonnal
ellcnbeadványt juttattak cl a miniszter

hez.
Ebben rámutatnak arra, hogy a frankoso
kat méltánytalan károsodás érné, ha a kul
tuszminiszter a papirkercskedők kérelmét 
teljesítené.
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Gömbös elutasította a nemzeti 
munkakényszer tervét

A gazdasági megújhodást elsősorban saját erőinkből kívánja megoldani
A Neue Ereié Presse vasárnapi számának I A Magyar Távirati Iroda jelenti: A bécsi 

hasábjain Magyarország uj miniszterein!)- Neue Ereie Presse vasárnapi száma alkalmi 
kének nagyjelentőségű nyilatkozata látott 
napvilágot. Ebben a nyilatkozatban Göm
bös Gyula olyan problémákról is beszélt, 
amelyek íuagáiói értetődően nemcsak az or
szág határain túl élőket érdeklik, hanem 
bennünket Is, bár n nyilatkozat a külföld 
orientálására hivatott eredetileg.

Gömbös Gyula röviddel kinevezése után 
fogadta a jelentős súlyú osztrák sajtóorgá
num képviselőjét, aki elsősorban a magyar 
miniszterelnök gazdasági programjának 
részletei iránt érdeklődött és főleg

a munkanélküliség ellőni harcra 

vonatkozóan lelt fel kérdéseket.
— A munkanélküliség ellen •— válaszolta 

a magyar miniszterelnök — már előzőén a 
legkisebb részleteket is felölelő tervezetet 
dolgoztam ki. Ez a terv most a különböző 
szakemberek előtt fekszik és véleményüket, 
hozzászólásaikat már a legközelebbi jövő
ben várom. A szakemberek bonekésc alá 
bocsátottam ezt a tervet, különösen azért, 
mert — bár ezt tőlein talán nem nagyon 
várják —

azon a véleményen vagyok, hogy mint 
miniszterelnök sein kényszeriihetem nz 
országra diktatórikus forrnák között 

ncinzetmentő ideáim megvalósítását, 

annak ellenére, hogy én magam meg vagyok 
győződve terveim helyességéről. Tervezetemet 
ezért terjesztettéin minisztcrkollégáini és a 
közgazdasági élet olyan reprezentánsai elé, 
akik saját praxisukban több tapasztalatid 
szereztek — igy hát ítéletük komoly mér
tékben megszületésre érdemes.

A Neue Freie Presse munkatársa ezután 
tzóbahozla

a nemzeti munkavállalási kényszer kér-
kését,

amelyről a Gömbös-kormány 
lépése óta annyi szó esett.

— Az eddigi híresztelésekkel ebcnléibcu 
•— hangzott erre Gömbös válasza —

a tervvel szemben foglaltain állást, 
mert véleményem szerint ez sem szükséges, 
fecni pciljg opportunns nem lenne. Magyar
országon, amely az agrárgazdaság alapján 
áll, nem volna tökéletesen keresztülvihető 
< nnek a rendszernek bevezetése. Ennek a 
rendszernek ugyanis a munkáskezek nagy 
tömegeinek gyors mozgósítása egyik legfon
tosabb előfeltétele. Magyarországon ez igen 
nehezen volna keresztülvihető és főleg

nem kívánatos a parasztfoglalkozásokat 
űző lakosságot az eke mellől elszálltán! 
és az ország egyéb pontjain, a városi 
lakosság termelési helyein munkába ál

lítani.
— A mai Időkben — folytatta tovább 

Gömbös érdekes nyilatkozatát — jelszóvá 
tett

hivatalba-

Én 
nui

a gazdasági élet megújhodása.

ennek megvalósításában tánlorithatatla- 
hiszek, bízom azonban abban, hogy 

elsősorban a nemzet erejéből fog tör
ténni és esak az esetben a külföld pénz
ügyi vagy egyéb támogatásával, ha erre 

szükség lesz.

Magyarország, véleményem szerint, abban________  7 ____  _ in 
helyzetben van, hogy aránylag igen csekély 
áldozatok árán már a legközelebbi Időkben 
egy jobb gazdasági jövőt követelhet.

Magyarország és a külföld viszonyára te
relődött ezután a szó az. interjú során. 
Az Ausztriával való közeledés kérdésére a 
miniszterelnök a következőt válaszolta:

— Mi agráriusok vagyunk, önök pedig 
ipari állam. Ebből, ugy-e bár, önként 
következik az az álláspont, amelyet eb
ben a kérdésben elfoglalok és remélem, 

hogy ezt Ausztriában is megértik. 

Emmy

„Jó házból 
való urilány

tudósítójának beszélgetését közli Gömbös 
Gyula miniszterelnökkel. A Magyar Távirati 
Irodát illetékes helyen felhatalmazták an
nak közlésére, hogy a miniszterelnök nyilat
kozatának

több lényeges részét helytelenül adja 
vissza

a bécsi lap. Gömbös miniszterelnöknek szom
baton délután a TESz erkélyén mondott be
széde után ott bemutattak eg.v urrt mint a 
Neue Ereie Presse alkalmi tudósítóját s ez

B'jaspsstrat ranöu’.iau Ki
A vasárnapra virradó éjszaka ismeretlen 

lettesek kifosztották az üllői postahivatalt. 
A vakmerő betöréstől a kora reggeli órák
ban értcsitctte az üllői csendőrség a főkapi
tányságot és pesti detektivekkel karöltve 
indította meg a nyomozást.

Vasárnap hajnalban, amikor a postahiva 
tál egy • altisztje megérkezett, észrevette, 
hegy az udvarra vezető ajtó fel van fc 
szitve.

Baltával, vagy feszitővassal nyithatták 
fel az ajtót az éjszakai látogatók.

Az összes szekrények, fiókok tárva-nyitva 
állottak, az asztalo.kon és a földön

szanaszét heverlek bélyegek es egyéb 
póstai értékcikkek.

Az altiszt fölfedezéséről értesítette a csend
őrséget és nyomban megindult a legszéle- 
sebbkörü vizsgálat. A csendőrjárőr átku
tatta az egész környéket és a szomszédok
tól aziránt érdeklődtek, hogy az éjszakai

Egy apa és harmincnégy gyerek

Irtózafos erejű körviHám 
pujsztitott Zalaegerszegen 

Szétrombolta a telefont, elszakította a villanyvezetéket, 
negyven házba beütött

Zalaegerszeg, október 9.
M Hétfői Napló tudó-diójának telefon

jelentése.) Tegnap reggel (> óra tájban Zala
egerszeg lakosságát óriási dörrenés riasz
totta fel. Borzalmas erejű körvillám csapolt 
le a városba. A körvilláin sugarai szerte
szakadozva, mintegy negyven-ölvén házba 
ütöttek be:

egy helyen széthasította a vascsator-

Bauer Mária sa;át költségén 
és Kolozsvárra utazik 
szembesítésre

Bécsbe
valuta kaland ügyében 

nagy eréllyel folyik tovább a nyomozás. A 
vizsgálat homlokterében Nagy Pál és Szé
kit les: .József alibije áll.

PANNÓNIA-SZÁLLÓ
TÉLIKERTJÉBEN 
minden este tánc!
Ssombat és vasárnap táncos ötórai toa I

Mérsékelt polgári árak! 

valóban néhány olyan kérdést intézett hozzá, 
mint a bécsi lapban olvasható. A miniszter
elnök válaszait azonban csak bezárólag addig 
a passzusig adja vissza helyesen, ahol arról 
van szó, hogy a kötelező munkaszolgálat be
vezetése nincs tervben. Azt azonban a mi
niszterelnök

néni mondotta,

hogy a gazdaság indítása kizárólag a nem
zet erejéből és minden külföldi pénzügyi 
vagy egyéb támogatás nélkül fog megtör
ténni.

órákban nem leltek-e figyelmesek valami 
gyanús körülményre. Idáig senki sem je
lentkezett, aki a betörőkkel találkozott vol
na. A póstahivatal előtt

az országidon motorkerékpár nyomait 
fedezték fel

s nem tartják kizártnak, hogy a betörök 
motorkerékpáron érkeztek, majd távoztak 
el a postahivatalból. Daktiloszkopusok men
tek ki a helyszínre.

több ujjlenyomatot találtak,
de ezek egyikét sem ismerték fel a bűnügyi 
nyilvántartóban. A kárösszeget rovancsolás 
utján fogják megállapítani. Az eddigi jelek 
szerint a betörök nagyobb mennyiségű bé
lyeget s értékcikkeket, valamint pénzt is 
vihettek magukkal. A betörök

valószínűleg Budapestről rándultak 
üllőre

és a pesti rendőrség is erélyesen nyomoz 
utánuk.

nát, más helyen egy orvosi rendelő be
rendezéséi rombolta össze.

Az utcai telefon- és villamosbercndezésben 
is kárt telt a villám, ugy, hogy a város egy 
részében egy ideig

szünetelt a telefon- és villanyszolgálta
tás is.

Csodálatos módon az irtózatos erejű vil
lámcsapás emberáldozatot nem követelt.

Tanuk és ellentanuk, 
kihallgatása folyik arra vonatkozóan, 
tartózkodtak a kritikus időben, mikor

hol 
Bu-
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dapest és Kelenföld közölt a bőröndrablás 
megtörtént.

A rendőrség eminens érdeknek tartja, 
hogy Dauer Máriát és a bécsi gyorsvonat 
vasúti személyzetéi szembesítsék Szekitlesz, 
Józseffel és Nagy Pállal, mert ez a szembe
sítés egy csapásra végleg eldönthetné a kér
dést*.

ők voltak-e az áldctektivek.
A főkapitányság érintkezésbe is lépett az il
letékes hivatalokkal, hogy tegyék lehetőié 
az utazást, de az ügy elintézése vasárnapi? 
hivatalosan még nem történt meg. Vasárnap 
azonban ezen a téren is fordulat követke
zett be. Dauer Mária ügyvédje, dr. Szüle 
Sándor kijelentette, hogy a kozmetikusnő, 
búr szűkös anyagi viszonyok között él, 

hajlandó saját költségén Bécsbe utazni, 
hogy olt szembesítsék Szekulesz Józseffel. 
Ugyanekkor Nagy Pál védője, dr. Halász 
Lajos ügyvéd, miniszteri tanácsos is kérte,

•gy
Dauer Mária utazzék Kolozsvárra, hogy 

ott szembesíthessék Nagy Pállal,
i állandóan ártatlanságát hangoztatja. 

Halász Lajos dr. kijelentette, hogy hajlandó 
előteremteni a: utazás költségeit, mert ez a 
szembesítés döntő lép.éssel vinné előbbre a 
nyomozást.

Az alibitanuk kihallgatásán kívül még 
arra irányul a rendőrség munkája, hogy 
tisztázza a valutaügy eddig homályosan álló 
átterét: kik adták össze a csempészésre 
zár.t 35.000 dollárt. Erre vonatkozóan

több budapesti tőzsdés és bankár neve 
került a rendőrség elé

és folyik a nyomozás, hogy ellenőrizzék 
ezeket az adatokat.

Az üggyel kapcsolatban különben rendi 
kívül érdekes bejelentés érkezett. A beje
lentés szerint azon a napon, amikor Zü
richbe érkeztek azok a budapesti lapok, 
amelyek tudósítást közöltek a valuta-bőrönd 
eltűnéséről,

egy rejtélyes férfi az újságos bódékban 
összevásárolta az összes található ma

gyar lapokat.
Valószínűnek tartják, hogy valakinek érde
kében állt, hogy a tűr ne pattanjon ki. Most 
igyekeznek megállapítani, ki volt a rejtélyes 
ujságvásátló.

Debrecenben terjed 
a tífuszjárvány

Debrecen, október 0.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) A városban mind veszedelmesebb mére
teket ölt a tífuszjárvány. Szombaton dr. Vásáry 
István polgármester elnöklésével értekezlet volt 
a városházán, amelyen megállapították, hogy

az utóbbi két hét alatt ötvon tifuszos meg
betegedés történt, 

ugy, hogy a tisztiorvosi létszámot is négy kise
gítő orvossal szaporítani kellett.

A polgármester előterjesztést telt a belügy- 
miniszériumnnk, hogy

hétfőtől kezdve zárják be az összes elemi és 
középiskolákat.

Rádióra ma már mindenkinek szük- 
séqe van. Kérje az 5+1 lámnás, 7050 
-es Orion rádió iizembemu atásáL

6jyón^<z Orion ixxőlőityta fgán
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A déli választókerület hamis 
aláírásai az Ügyészségen

Megindult a vizsgálat a hamisítók felkutatására 
és a hamisítások körülményeinek tisztázására

A közigazgatási bíróság rlött már napok 
óta nem csekély izgalmak közölt folyik a 
dili választókerület országgyűlési választása 
elein benyújtott petíció tárgyalása. A Fried- 
rich-párt támadta meg petícióval a válasz
tást. A tárgyaláson azután kiderült, hogy 
egyes ajánlási iveken, sőt a petíció*  iveken 
h a hamis aláírások, radirotások, javítgatá
sok egész tömegét találták meg.

Vasárnap érdekes fordulat következett be 
ebben az ügyben. A budapesti királyi ügyész
ségre

feljelentés érkezett,
amely tudomására adja ilyen formában is 
nz ügyészségnek a különböző hamisításokat. 
A feljelentő nem nevezte meg magát, ha
nem arra hivatkozik, hogy a hamisítások 
amúgy is puhlikiissá váltak már és

azért tesz feljelentést, hogy ennek alap
ján mielőbb megindít hassák a nyomo

zást

Húsz betörésen ötvenezer pengőt 
rabolt a pesti úri betörök bandája 

A Korányi weekend-ház titka
beförőkrónikójóban is szinteA pesti alvilág

párját ritkítja azoknak a bűncselekményeknek 
n sorozata, amelyeket

egy elzitllölt urlflukhój, alakult bűnszövet
kezet hajtott végre.

Még a nyári hónapokban verődött Össze a pesti 
tiri betörők bandája. Ifj. Mészáros István voll 
magántisztviselő, Takács Károly nevű barátjá
val elhatározta, hogy belörőbandát alakit. Csak
hamar együtt voltak n bűnszövetkezet többi 
tagjai is: Scgesdi Pál, Cáriét Ferenc, Salamon 
Ferenc állásnélküli magánhivatalnokok s végre
hajtották az első betörést. Szegő Sándor gyár
igazgató lakását fosztották ki s

rengeteg ruhaneműt, tizenkétszemélyes 
ezüst evőkészletel zsákmányoltak.

Anitán egv Budapesten élő külföldi diplomata 
lakását nyitották fel s innen is több értékes 
holmit raboltak el. A két jól sikerült betörés 
utón annyira nckibálorodiak, hogy most már

minden héten megpróbálkoztak egy újabb 
betöréssel,

A

o

ROYAL AI’OLLO
Premier csütörtökön

HERCEGNŐ
SZABÓJA

Rendezte:

MÁMOULIAN
A hercegnő:

JEANETTE MACDONALD
a szabója:

CHEYYLIER

és kikutathassák a tetteseket. A királyi 
ügyészség azonban a feljelentéstől függetle
nül is rövidesen munkához kezd, hogy vi
lágosságot derítsen a hamisítások tömegére. 
A közigazgatást bíróság ugyanis

hivatalból átteszi a hamis aláírásokat 
tartalmazó választási Iratokat az Ügyész

séghez
és kérni fogja a vizsgálat megindítását. Ma, 
hétfőn folytatja tovább a tárgyalást a köz
igazgatási bíróság s előreláthatóan e hét fo
lyamán be is fejezi az ügyet, úgyhogy

az Ügyészség még a héten megkapja az 
iratokat, amelyeket elsősorban hites 
törvényszéki Írásszakértőkkel fognak fe

lülvizsgáltatni.
Egyidejűén pedig egész sereg kihallgatást 
eszközöl az ügyészség, hogy ezzel is tisztáz
ni próbálja: kik követték el a különböző 
hamisításokat?

de a rendőrség ártalmatlanná tette őket s vala
mennyit elfogta. Közel húsz betörést ismertek 
be a bűnszövetkezet tagjai, akik az elrablóit 
holmik egy részét azonnal értékesítették s a 
pénzből pompás weekendházat rendeztek be 
Korányba n.

A korányt weekendházban reggelig tartó 
mulatozásokat rendeztek.

Folyt a pezsgő, a finom bor. az asztalon drá
gábbnál drágább ételek feküdtek, amig ki nem 
derült a weekendházhan tartott mulatságok 
titka és rajta nem ütöttek a „dúsgazdag, elő
kelő" weekendezőkön.

Körülbelül ötvenezer pengőre rúg az el
rablóit holmik értéke

s megindult a kutatás az orgazdák után Is. Ed
dig hat orgazda került kéZré. a betörök pedig 
e pillanatban az ügyészség Markó-utcai foghá
zában várják sorsukat.

Az ügyészségi vádirat már készül
a pesti alvilág úri betörői ellen.

Edward Reynolds az amerikai orvosvilág 
legújabb csodája. A vizsgálatok szerint 
ugyanis Mr. Reynoldsnak két szive van: egy 
nagyobb a jobboldalon és egy kisebb a bal

oldalon

a*
Hasznos
hogy a derűs hangulat, a jó kSzérZÓS mindig 
a gyomor és belek kifogástalan működésétől függ.

Szorulásban szenvedőknél, 
emésztési hiányoknál pedig

Schmidthaw 
természetes

keseríív'ze vátsti be terjfflb&an.

Ma kerül a biróság elé az asszony
gyilkos bognármester, aki nyílt 

utcán felkoncolta feleségét
Nagykanizsa, október 9.

(A Hétfői Napló tudósitfijándk telefonjelen 
tése.) A nagykanizsai törvényszék Mutschen 
bacher-tanácsa ma. hétfőn kezdi meg annak a 
szörnyű gyilkossági bűnügynek a tárgyalását, 
amelynek egy zalamegyei bognármester a vád
lottja. A bognár

valósággal felkoncolta feltűnően szép fiatal

Hölgyeim vigyázat: ennek az urnák 
két szive van!

Csók István és Vaszary János szózata 
az itju müvésznemzedékhez

Az Uj Művészetek fíaráti Köre háromszáz terí
tékes vacsorát rendezett szömbajon este a Royal 
Szálló különtermében Csók István és Vaszary 
János tiszteletére. Az éjjeli órákig tartó vacso
rán a magyar társadalom szine-javn vett részt 
és tüntetett' az állásukéi megfosztott művészek 
mellett.

Révész Isván, a salgótarjáni igazgatója a mii
barátok nevében köszöntötte a művészeket, az
után Kárpáti Aurél arról beszélt, hogy

Csók István és Vaszary János eltávolítása 
az uj művészet száműzését jelenti a Képző

művészeti Főiskoláról.
Márjás Viktor a két művész munkásságát is
mertette.

háromszáz Iró, festő, szobrász és értelmiség
hez tartozó férfi és nő sürgönyben kérte a

Közel hatvanezer köbméter gázt ad 
naponta a debreceni földgázforrás

Debrecen. október 9.
f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) A hortobágyi földgázforrás fúrá
sát most már véglegesen befejezték és cgv 
hét óta az alkalntázült csöveken

állandóan és szakadatlanul áramlik a 
földgáz, 

és pedig
naponta közel 50 —60.000 köbméter, 

amely mennyiség tízszeresen meghaladja

'iiliiiiiiiiniiinnii!KLEIN M. 
aranykoszorus mester 
| EZÜSTÁRU GVARA

Budapest VII.-
Síp - utca 23.

Teletonszám: r 
Józset 361 -52 g 

í agyban és kicsinyben
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feleségét,
a gyilkosság után elmenekült, de rövidesen el
fogták.

Az ügyészség vádiratában szándékos ember 
ülés bűntettével vádolja a bognármcstcrl: Mes
ter-Rudán Józsefet. A zalnincgyei Sormás köz
ségben ismerkedett meg Mester a falu egyik 
legszebb leányával és rövidesen feleségül is 
vette. A házasság első hónapjaiban már arról 
panaszkodott a fiatalasszony, hogy

férje nagyon brutálisan bánik vele.
Állandóan szidta, később pedig ütölte-v.erte a 
fiatal asszonyt, aki végül is megelégelte férjo 
brutalitásait és elköltözött tőle. Egv kocsmáros- 
rokona fogadta magúhoz az asszonyt, akit nem
sokára felkeresett a férje és kérlelni kezdte, 
térjen vissza hozzá, megígéri neki, hogy jól fog 
bánni vele.

A fiatalasszony hitt a férje fogadkozásai
nak, visszatért a házába, de csak egy napig 

tartott a nyugalom.
Mester másnap megint csak összeveszett felesé
gével, véresre verte a fiatalasszonyt, aki most 
már végkép otthagyta őt és visszaköltözött ro
konaihoz. Mester-Rudán József néhány héttel 
később a község főutcájában találkozott felesé
gével. Ujból kérlelni kezdte az asszonyt,

könyörgött neki, hogy költözzék vissza 
hozzá,

de most már hallani sem akart erről Mester- 
Rudán József felesége. A bognármester sehogv- 
sem tudott beletörődni ebbe, napokon keresztül 
leselkedett felesége után. Egy este szembetalál
kozott az asszonnyal,

rövid szóváltás után lekapta válláról fris
sen fent kaszáját, amellyel valósággal fel

koncolta a fiatalasszonyt.
A szerencsétlen nő sulyos sebeibe percek alatt 
belehalt, a gvilkpsság után bekövetkezett ziir- 
zitvazban pedig a férj- elmenekült. aArCMnJlörök
nek azonban sikerült kézrekeritení ti feleség
gyilkos bognármestert. Bevitték a csendőr- 
segre, majd átadták az ügyészségnek, ahol

töredelmesen beismerte tettét.
A mai főtárgyalás iránt igen nagy érdeklődés 

nyilatkozik mi g s igen sok tanul idéztek he a 
nagykanizsai törvényszékhez ugy, hogy Ítélet 
előreláthatóan csak holnapra várható.

két művész visszahelyezését
Sós Endre elmondta, hogy Svájc legnagyobb 
rádióleadójdból szombaton délután Hildebrand 
professzor ismertette Csók és Vaszary művé
szetét.

Csók István meghatottan köszönte meg az 
ovációt.

— A zászlót, amelyet eddig mi vittünk, n jö
vőben a fiataloknak kell jáagasra emelniük. A, 
fiataloknak nem szabad megalkudnlok, mert 
csak igy érhetik el azt, hogy a modern magyar S 
festészet értékes alkotásokat adjon a nemzeti' 
kultúrának. e

Vaszary János ezeket mondotta:
— Az a tizenkét év. amelyet n Képzőművé

szeti Főiskolán töltöttünk, nem fog nyom nél
kül elmúlni.

Debrecen és környéke egész szükségletét.
A földgáz hasznosítására vonatkozóan 

ezen a héten a kereskedelmi minisztérium
ban értekezlet lesz Debrecen város vezető
ségének bevonásával. Szó van arról, hogy 
különböző helyeken Újabb fúrásokat kez
deményeznek és pedig azért, mert szakér
tők véleménye szerint,

amennyiben mélyebbre halóinak, előre
láthatóan ohíjforrásokra bukkannak.

A mostani fúrás ugyanis csak 158 méter 
mélységű, de minden jel arra mulat, hogy 
lejjebb esetleg olajmezőkre bukkanhatnak*  
ami mindenesetre még jelentékenyei b mér
ték ben emelné a hortobágyi földgázforrás 
közgazdasági jelentőségéi.

Megnyílt a

uarseie sziirnd
A főváros legolcsóbb színműn ’

Naponta Rét elóadAa, d. tt. u.6 <•« cRtn óra*  or.
* áltor.nfosmU«or HKváNkrOfillértől 2 pergők.
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csortos araim es csaiamanak 
életveszélyes élszaitai séz-tiaiaMa 

a Gresham-aatotacan
f.z öngyitKos cseiéűieSny kinyitotta a gázcsapokat és majdnem 

megölte az eresz családot
Vasárnap reggel óta városszerte arról a 

megdöbbentő esetről beszélnek, amely Csor- 
tos Gyula né Bamberger Frici, a népszerű 
színművész elvált feleségének lakásában ját
szódott le. A szombatról vasárnapra virradó 
éjszakán, amikor

csak a szerencsés véletlen mentette meg 
Csortosné! és kéttagú családját a hálái

tól.
Csortosné a Gresham-palotában lakik 

anyjával és 16 éves leányával. Szombaton 
este a család korán tért nyugovóra. A lakás 
egyik szobájában egyedül aludt Csortosné, 
a mellette levő szobában feküdt anyja és 
leánya.

Késő éjszaka Csortosné hirtelenül felriadt 
ólmából és meg akarta gyújtani a villanyt, 
de érezte, hogy nem tud megmozdulni,

valami megmagyarázhatatlan kábultság 
bénítja meg,

Jiem kap levegőt. Nagy erőfeszítéssel nyégis 
valahogyan talpra állt, meggyujtolta a vil
lanyt és támolyogva menekült a szomszéd 
szobába. Itt sem kapott levegőt. Ekkor már 
erezte, hogy

világitógáz fojtó szaga tölti be az egész 
lakást.

Kétségbeesetten keltegettc anyját és leá
nyát, de

Rejtélyes haláleset a debreceni 
klinikán

Debrecen, október 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

’jrlentése.) Rejtélyes haláleset ügyében in
dított nyomozást a debreceni rendőrség va
sárnap délben. A klinika vezetősége tett je
lentést a halálesetről.

Vasárnap a délelőtti órákban egy paraszt- 
ezekér állott meg a debreceni klinika előtt 
lés a szekérről

egy középkorú asszonyt emeltek le.
'A kocsis, aki az asszonyt a klinikára be
hozta, kérte, hogy vegyék az asszonyt ápo
lás aiá, mert súlyos beteg. Bemondotta az 
asszony személyi adatait is, amely szerint a 
beteg nő

Szekér Pálné nylracsádl gazdálkodó 
felesége.

Botrányt rendezett a törvényszéken 
egy ismert, konok pörlekedő

Furcsa látogatás a vizsgálóbíró szobájában
leti folyosóján és egy vizsgálóbíró szobájá
ban folyt le.

A vizsgálóbiróság altisztjei arra lettek 
figyelmesek, hogy egy iratokkal megrako
dott idősebb ember dühösen kiáltozva csör
tet végig a harmadikeinclcli folyosón, majd 
hirtelenül betoppan az előszobába. Mielőtt 
az altisztek megakadályozhatták volna, az 
öregember

felrántotta Medvés-Mcdlcó István vizs
gálóbíró szobájának ajtaját és betop

pant a szobába.
A bíró csodálkozva szemlélte a magából 

kikelt férfit, aki se szó, se beszéd, munká
hoz látott:

tologatni kezdte a bútorokat, 
kinyitotta a szekrényt, majd n szoba sarká
ba tolta a székeket és a padlóra térdelve az 
íróasztal és

a szekrény alá hajolva kutatott, keres
gélt,

eközben pedig hangosan mormogott, szitko
zódott.

A sizsgálóbiró cgyideig szótlanul szemlél
te a furcsa jelenetet. Abban a hitben volt, 
hogy falán valami altiszt vagy szerelő mo
toszkál a szobában és dúlja fel a botorukat. 
Talán valami vezeték, vagy szerszám után 
kutat. Végül is megelégelte látogatójának 
percekig tartó és egvre gyanusnbb futkáro 
zását és erélyesen rákiáltod:

—r Mit keres itt uiagai

Egy mániákus perlekedő kínos botrányt 
i 'ndezett a törvényszéken. A botrányos je
lenet a törvényszéki épület harmadik eme-

Apák! Anyák!
Hozzátok el gyerekeiteket a

utolsó négy napi előadásaira! 
A legszebb és legtanulságosabb szórakozás!

Előadások már 2 órától kezdve I

A TARZAN-t is kiszorítja a Metró-év

(Metró-Ooldwyn-Mn.ver-fit m)

MERT; a M1RA keserűvíz SS perc alatt 
hajt,tel lesen görcstöl mentesen hat, íze 
kellemes, színe lehér, ára a legolcsóbb.

A MIRA glaubersós gyógyvíz ötszörö
sen nagyobu gyó^yerejü, mini a 
karlsbadi víz, nem kell külön sót hoz- 
zándm. Kaphatók gyógyszertárakban, 
drogériákban és tűszerüzletekben

egyik sem ébredt fel.
Csortosné most utol.**)  erejével felrántotta 
az ablakot: percekig tódult a friss levegő a 
szobába, mig végre magához tért és vissza 
nyerte erejét

Az úri asszony most már segítséget hivott.
Nagy riadalom támadt a Gresham- 

palotában.
Végre egy félóra mullán a hideg éjszakai 

levegő magához téritette Csortosné anyját, 
leányát és a cselédet is, aki ugyancsak ká 
bultan feküdt ágyában.

Mingyárt kiderült, hogy
a lakás összes gázcsapjait kinyitotta 

valaki.
Az előszobában, konyhában, fürdőszobában 
minden csap nyitva volt. A hajnali órákban 
izgalmas házinyomozás indult meg, hogy 
világosságot derítsen a rejtélyes esetre. A 
cseléd, akit azonnal gyanúba vetlek kétség
beesetten tagadott, de végül hosszas valla
tás után

zokogva ismerte be, hogy ő nyitotta ki 
a gázcsapokat, mert — meg akart halni.

Nem is jutott eszébe, hogy a gáz nemcsak 
öl, hanem Csortosékat is megölhette volna.

Reggelre tehát megoldódott a Gresham- 
palota rejtélyes esete, mely az életunt cse
lédleány azonnali elbocsátásával végződött.

Nem sokkal azután, hogy Szekér Pálnét a 
klinikán elhelyezték és ápolás alá vették, 

az asszony meghalt.
Az orvosi vizsgálat azt állapította meg, hogy 
Szekér Pálné koponyáján súlyos, mély seb 
van s ez a sebesülése okozta halálát. Az asz- 
szony kísérője, aki a klinikára beszállította, 

erről azonban nem tett jelentest, 
s most már megindult a hajsza a rejtélyes 
kisérő felkutatására. Hiába keresték azon
ban ezt a férfit, nem sikerült előkeriteni, 
mert

közben kocsijával elhajtott.
Ezek .után a klinika vezetősége a rendőrség
hez fordult, hogy indítsa meg a nyomozást. 

A debreceni rendőrség ma érintkezésbe 
'.ép a nyiracsádi csendőrséggel. hogy igy 
isztázza a haláleset körülményeit.

Az öregember a székek alatt keresgélve, 
kiáltotta vissza:

— Az igazságot keresem!
A vizsgálóbíró az altisztért csengetett. 

Csak nagynehezen sikerült kituszkolni a 
szobából a hangosan kiáltozó férfit.

— Az. igazságot akarom megtalálni, 
kiáltotta az öreg a törvényszéki folyosón is 
és

botrányosan lármázva távozott el az 
épb.?tből.

Néhány perccel a botrányos jelenet után 
több ügyvéd megállapította, hogy az öreg
ember ismert

konok perlekedő,
aki már hosszú idő óta folytonosan a bíró
sági folyosókon kóborol.

Tovább gyilkol az orkán . . .

A portoricoi orkán, amely már eddig is rengeteg 
kárt okozott, tovább pusziit. Eddig 245.000 ember 

vált hajléktalanná 

30.000 bécsi kereskedő 
tüntető felvonulása a Ringen

Október tizenegyedikén délután három és öt óra között 
bezárják az összes bécsi üzleteket

Bécs, október 9.
ÍA Hétfői. Napló bécsi szerkesztőségétől.)
Az egyre növekvő gazdasági krízis, az osztrák 

közönség pusztuló vásárlóképessége, a fojtogató 
adók, az idegenforgalom hiánya, a devizakor
látozások miatt haldokló export . . . egyszóval 
ok van elég arra, hogy a bécsi kereskedők kellő 
aggodalommal nézzenek a közelgő téli szezon 
elé, ami nem kecsegtet semmi jóval. A polgári 
osztálynak ez a kétségtelenül egyik legértéke
sebb rétege eddig passzív megadással tűrte a 
nehéz időket. Most azonban a bécsi kereskedők 
grémiuma elhatározta, hogy akcióba lép és ha 
már a gazdasági helyzeten nem segíthet, leg
alább a kormánytól követel segítséget, adómér
séklés és egyéb kedvezmények formájában. Leg
utóbbi ülésükön elhatározták, hogy a politikai 
pártokhoz hasonlóan az

utcai tüntetések formájához fordulnak, 
ilvmódon hívják fel a közvélemény figyelmét 
aggasztó helyzetükre.

Október tizenegyedikén nagygyűlést tartanak 
a Konzerthausban és utána tüntető felvonulást

Pofon, párbaj, pereskedés a nász
ajándék elcserélt névjegye miatt 

Hangos utcai botrány a Nagykörúton két „csattanóval"
Szokatlan előzmények utón került a rendőr

ség elé egy könnyű testisértési ügy, amely két 
terjedelmes és messzehangzó pofonból fakadt, n 
hatóságok előtt azonban korántsem ér majd 
véget, mert minden bizonnyal a vívóteremben 
is folytatása lesz.

Kezdődik a történet ott. hogy a gazdag lipót
városi gyáros férjhez adta fiatal leányát s mint 
ilyenkor illik, nagy esküvőt rendeztek. A temp
lomból a násznép gratulációra az örömapa Sas- 
utcni hatszobás lakásába vonult, ahol gazdag 
büféé várta a vendégkoszorul. Az egyik szobá
ban pedig áz Inasok koszorújában

hatalmas asztalokon ■ nászajándékok vol
tok kirakva.

És mint ahogy ezt az illemkódex előírja, a met
szett velencei kristályok, ezüst evőeszközkész
letek és piperecikkek mindegyikét az ajándé
kozó névjegye díszítette.

Végefelé járt már a gratuláció, amikor a csa
lád egy barátja: Vas Béla textilkereskedő fel- 
fedezte, hogy

a nászajándékok között vn'akl elcserélte az 
fi névjegyét.

Hosszas keresés után ráakadt ugyan a saját 
névkártyájára, az azonban addigra már egv 
szerinte sokkal silányabb és jelentéktelenebb 

FINOM M g&fő OLCSÓ
BUNDÁK ARAKCrt

VÁCI-UTCA 22.

lesszerencseseiib esBíöen nyerheti

pngft. M mén sorsolás ti,ibol luxtól h h .gy t*nác«o« 
e« uko» dolog osztAljRomjegyet vásárolni a népszerű

Oörge Frigyes tőarunltó

Bucasesi, Kossuih Lajos-u. Q. városház-u. sárim 
Árak • j-Tpeni-é »« pürnő H-pengő » pengő 

Húzás möp a iöuö heten!

a bécsi Ringen. A vezetőség bizonyosra veszi, 
hogy a kereskedőtársadalom minden tagja, ki
vétel nélkül eljön erre a felvonulásra és mint
egy

.10.(MM) résztvevőre számítanak.
A menetben hatalmas táblákat fognak hordozni, 
melyeken követeléseiket tűntetik fel, amik a sok 
közül pld: adócsökkentés, a házalás betiltása, a 
kereskedői pályára való lépésnek bizonyos ké
pesítéshez való kötése stb.

Vidéken óriási lelkesedéssel fogadták ezt a 
tervet és a beérkezett jelentések szerint a le 
vonuláson majdnem minden vidéki város ki- 
sebb-nagyobb küldöttséggel képviselteti magát.

A Bécs melletti Mödling városka kereskedői 
közölték a központtal, hogy a kérdéses délután 
a rokonszenv demonstrálásául Mödlingben min
den üzletet zárva tartanak. Most arról van szó, 
hogy a bécsiek is követik a mődlingi példát és 
ha nem is egész délután, de a felvonulás ideje 
alatt,

báromtól Ut óráig itt Is bezárnak minden 
boltot.

ajándékot díszített. Az ő aévresi porcellán jón, 
a? idegen névjegyen G. fíauer név állott. Nem 
tartott sokáig, amig megállapította, hogy az el
cserélt névjegy tulajdonosa fíauer Gábor vállal 
kozó. Amikor a kereskedő fíauer keresésére in
dult, az addigra már eltávozott.

Tegnap délelőtt a Király-utca és Nagykörűt 
sarkán szembetalálkozott Vas Béla a kéréseit 
vállalkozóval. Mind élesebb szóváltás támadt 
közöttük, végül is

Vas kétszer pofonütötte Bauer Gábort.
Nagy csődület támadt, rendőr is került elő, aki 
mind a kél félt igazoltatta, hogy botrányokozás 
címén megindulhasson ellenük az eljárás.

Bauer ma provokáltattn a kereskedőt, ezen
kívül pedig könnyű testisértés elmén felje

lentést tett ellene.
Feljelentésében elmondja, hogy a névjegycsere, 
ha egyáltalán megtörtént, nem az ő beleegyezé
sével történt. Csak a szolgaszemélyzet gondaO 
lansár/a folytán kövclkezh. ti lt ez >»'■

A büntetőbíróságon kívül a polgári hatóságo
kat is foglalkoztatni fogja meg az ügy, mert

hitelrontás elmén a szembenálló felek köl
csönösen pert Indítottak egymás ellen, 

nagyösszegii erkölcsi kár megítélését kérve.
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Az Asztalos Ipartesttilet védnöksége alatt Álló

Bútorcsarnok szövetkezet
mint hz I. O. K. Sz. tagja üzletét Üllői-ut 18. szám alól

V, Gróf Tisza István-iitca 18. szám alá
helyezte ftL

ül telefon: 81-0-85

Borzalmas autöszerancsOSiensOg 
a szolnoki országúton

Két halott, négv súlyos sobosutt
Varga Sándor kovács

azonnal meghalt.
Búzás Lajosnak a melle zúzódott össze, Pal
kovics Józsefnek a baloálla tört el, Dusza 
Lajos könnyű sérüléseket szenvedett. Simon 
Kiss érezte, hogy neki is lehetnek belső sé
rülései, de legyűrve fájdalmát, az autó alól 
kikerülve a csendőrőrsre ment, ahol jelen
tette a halálos katasztrófát.

A helyszíni vizsgálat és a sebesültek ki
hallgatása utána csendőrök megállapították, 
hogy

szerencsétlenséget a bejelentő Simon 
Kiss Gábor okozta,

aki maga sem tagadta, hogy a gyors menet 
és a hirtelen fékezés okozta a bajt — 

letartóztatták
és azonnal vonatra ültették, hogy a szolnoki 
ügyészség fogházába szállítsák. Útközben

cgv teherkocsi került utjukba. Simon Kiss | Simon Kiss rosszul lett, ugy, hogy a rab- 
hirlelcn fékezett és a gyors megállás miatt i kórházba vitték, ahol hiába volt minden 

az autó felborult és valamennyi ti tusát orvosi segítség, n szenvedett belső sérülő- 
maga alá temette. I sekbe belehalt

Szolnok, október 10.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Szombat

ra virradó éjjel Kisújszálláson, Kása Lajos 
vendéglőjében hangos mulatozást csapott 
egy nagy társaság. Amikor késő éjszaka 

a hangulat tetőpontjára emelkedett, va 
laki azt indítványozta, hogy üljenek autóra 
és menjenek át Turkevérc folytatni a dári- 
dót. Az indítványt egyhangúlag elfogadták 
és Just Kornél budapesti útépítőnek Simon 
Kiss Gábor soffőrre bízott autóján a Simon 
Kiss sofförön kívül Varga Sándor kovács. 
/hízás Lajos borbély, Palkovics József sof- 
för és Ducza Lajos leventeoktató elindultak 
a sötét éjszakában és esőáztatta utón Tur
kevére.

Amikor a turkevei csendőrön előtt ha
ladlak

szédítő gyorsussággul,

A ,, hűségöv" Paris légujabb 
szenzációja

A párisi Club du Faubourg vitaest élén Littiére pénzverőmunkás 
hatezer ember előtt feltette ki, miért visel a felesége hűségövet

Pária, október 9.
Erről humorizálnak hetek óta szellemes, vagy 

’MftUfvU.c'eu tréfacsinólók és l.ittiérc^^/ egy
szerű párisi pénzverömunkás. akinek felesége 
egy napon sírva |e|t panaszt a rendőrségen, 
amiért férje középkorban divatos

viselésére kötelezi,
cgv csapásra Franciaország egyik leghíresebb 
embere lett.

Hírneve azzal indult meg, hogy letartóztatták 
és az első órák megdöbbenésében mindenki azt 
I Itta, őrültekházába zárják. De néhány napi 
orvosi megfigyelés után semmi rendellenességet 
sem találtnk rajta, viszont fürge reporterek ki
derítették. hogy nz egyébként csúnya és jelen
téktelen Madame Lilliércn kívül még számta
lan. talán többszáz párisi asszony hord hasonló 
hűség-, vagy ha ugy tetszik:

Miért
tanácsos most

osztaívsorsieggei
venni?

Mert
n sorsjegyeknek egv későbbi osz
tályhoz való vAsAr'AsAnál az előbbi, 
lejátszott oá*/*Alvók  betétjeit Is meg 
kell fizetni. Tehát sokkal célsze
rűbb a sorsjegyeket mar az ELSŐ 
osztály húzása előtt megvenni, 
hogv a rendkívül Kedvező nyerési 
esélyeket teljes mértékben Kihasz
nálhassa es hogy ne veszítse el 
egyetlenegy osztály nveremónyeire 

való Igényét se

minűenKincKes minden egyes sors- 
légynek eoviormaa nyerési eseivei

A főArusitók azonban figyelmeztetik 
a n é. Közönséget, hogv csak ugy 
biztos thatJAs részvételüket az ul 
sorsjátékra, ha a rors|egvekért 1Aró 
összeg a hivatalosan megállapított 
30 fillér koitségáta'ánnyal együtt 

a húzás élőit, tehát most 

oWúöerzOiKa elöli 
az Pl tőkés heivekre beérkezik, kü

lönben minden igény megszűnik. 
Sorsjegyek a hivatalos árakon:

nz összes főA.usitóknál kanba ók f

Fél Negyeit Nyolcad

2«* 12 6 3
pengő pengrt pengrt pengd

„megnyugtatóövet".
A fény városának aszfaltja nem a legalkalma
sabb a női hűség megőrzésére és nem egy férfi 
helyezkedik az „ami biztos, biztos" elvének ké
nyelmes álláspontjára, anélkül, hogy ezek a 
névtelen Otthelók eddig ujságok hasábjaira ke
rültek volna ...

Időközben Madame Littiére bánni kezdte el
hamarkodott feljelentését, ismét a rendőrségre 
sietett, de ezúttal ura szabadlátirahelyezését 
sürgette, ami, néhány kiváló ügyvéd közbenjá- 
iásóra, pár nap múlva be is következett.

Miután feleségét
pár ökölcsapással és pofonnal kissé „ki

készítette",
gyöngéd férj, aki egyébként a francia állami a „

pénzverde munkása, „nyilatkozott**  ■ sajtó még 
mindig jelenlévő képviselőinek.

— Hová jutnánk, — mondotta n nap hőse — 
ha a férjek ilyen apró elővigyázati intézkedé
seket se tehetnének többé ...

A pénz- és feleségverő Littiére ur közéleti 
pályafutása ezzel az aktussal azonban még egy
általában nem ért véget. A Club du Faubourg, 
amelyik nyilvános vitaestéken aktuális problé- 

..‘..a a Littiére- 
erre a Wagram

meetingrc, az 
meghívta.
a díszbe öltözött

mákkal foglalkozik, e heti műsorára 
ügy tárgyalását tűzte ki és 
nagytermében,

hatezer ember előtt lefolyt 
Illusztris házaspárt is

Amikor az elnök kérésére 
..szerrtmespár" megjelent a szónokok számára 
fenntartott emelvényen, akkora éljenzés fogad
ta őket, aminő egyébként csak világhírű védet
teknek. vagy politikusoknak jár ki.

Először az asszony ügyvédje szólott a vitá
hoz és most már ő is természetesnek találta, 
hogy a férj, gondos polgárként 

bezárja ■ lakás fiókjait.
ielőtl hazulról eltávozik.
Liltiérenek tetszik a hasonlat és megelége

detten bólongnt és mosolyog. Saját ügyvédje 
még tovább megy, kijelentvén, hogy kimondot
tan

helyeslendö, ha egy férj revolver helyett, 
hUaégövvel védi meg családi békéjét és biz

tonságát
és a mainál jóval kevesebb szerelmi dráma vol
na. ha minden nő hűségövet viselne.

Egyetemi tanárok, képviselők, művészek szól
lak még hozzá a vitához, amelyiknek végső ak
kordjaként a szép, szőke Muslc-Hall színésznő, 
Diana csak art sajnálta, hogy „rd eddig még 
sose volt annyira féltékeny férfi, hogy ilyen 
övvel lepje meg .

Az elnök zaTőszavaiban meg is állapította, 
hogv „a hilségöv viselése egyáltalában nem le- 
alázó a nőkre, hisz csupán értékük lelbecsülé- 
séf írlenii, amiért egyetlen hiú asszony se ha
ragudhat meg".

Ezzel egyidőben. orihopéd szakkörökben, az 
uj iparcikk erős fellendülését várják.

CSILLÁROK________
uJAndéktArgyak legolcsóbban un, Erzse&ei-korut 41.

Plútó reggelizik

A

Abonyi,Baiicr és Gyöngy buKmékerek tanuikkai együí! 
távolmaradtak adóéitdkolási ügyök tárgyalásáról

A blröság azonnali orvosi vizsgálatukat rendelte el
Abonyi Ödön, Dauer Aladár és Gyöngy 

Lajos bukmékerek nagy port felvert és az 
egész főváros közönsége által nagy érdeklő
déssel kísért adóügyében a királyi büntető
törvényszék dr. Láber Viktor tanácsa októ
ber 7-ére, péntekre, tárgyalást tűzött ki. 
Ezen a tárgyaláson azonban

a vádlottak egyike sem jelent meg 
és ugy látszik, jói voltak értesülve a tanuk 
is. mert ezek közül is csak egy jelentkezett. 
Dr. Halász Miklós ügyvéd, a vádlottak kép
viselője, Abonyi és Gyöngy távolmaradását 
orvosi bizonyítványokkal akarta menteni, a 
tanácselnök azonban

az orvosi bizonyítványokat nem fo
gadta el,

hanem azonnal berendelte a törvényszéki 
orvost és a vádlottak

azonnali és tüzetes megvizsgálására 
azzal rendelte ki, hogy jelentését haladék
talanul terjessze a törvényszék elé.

Tekintettel arra, hogy nevezett bukméke
rek ugy a szerdai káposztásmegyeri verse
nyeken, mint a pénteki tárgyalást követő

szombati és vasárnupi lóversenyeken 
dolgoztak, 

Véres szerencsétlenség 
a pécsi kerékpárversenyen

Két versenyző egymásnak fuíoíf, az egyik életveszélyesen 
megsebesült

Pécs, október 9.
é.4 Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) A vasárnap délután Pécs város 
kerékpárbajnokságáért tartott versenyen 
borzalmas szerencsétlenség történt. Amikor 
a mezőny elindult, egy csapatban haladtak 
a versenyzők és a gyors iramban egy eddig 
még ismeretlen versenyző kerékpáros

nekirohant Domby József nevű ver
senyzőnek, aki széles ivbeu lezuhant a 

kerékpárról,
amelynek elülső tengelye és hátsó kereke

CA

Revolveres banditák éjszaka 
kifosztottak egy bécsi orvost

Bécs, október 9.
Hétfői Napló tudósítójától.) Vakmerő 

rablótámadás történt az elmúlt éjszaka 
Becsben. A Ferenc József-kórház főorvosát, 
Piek Ernő dr. t rabolták ki nz osztrák fő
város egyik külvárosában. Piek dr. kis 
sportautójával egyik betegétől igyekezett 
hazafelé. Az elhagyott és néptelen Amund- 
sen-utcában

négy fiatalember ugrott a robogó kocsi 
elé. -----

Az orvos, hogy a szerencsétlenséget elke
rülje, leállította a kocsit, mire a fiatalembe
rek

revolvert szegeztek mellének 
és követelték, hogy a pénzéi adja át.

A néptelen és kihalt utcán nem volt ren- 
dörőrszein, s a banditák zavartalanul dol
gozhattak. Elvették az orvos pénztárcáját, 

.amelyben négyszáz silling értékű pénzösz-1 
Körösi László, szeg volt. Azután a kocsi könnyen hozzá-

az orvosi vizsgálat alighanem igen különös 
színben fogja őket feltüntetni a törvények 
tiszteletét illetően.

A tárgyaláson egyébként dr. Halász Mik
lós ügyvéd több indítványt terjesztett elő, 
többek között azt, hogy a közigazgatási bí
róságnál már terhelőén elintézett adóügy 
ujrafelvételéig a büntetőtörvényszék ha
lassza el a tárgyalást, valamint hogy a bün
tetőtörvényszék a tárgyalást csak a vádlot
tak együttes jelenlétében folytassa le, végül 
pedig, hogy n tárgyalás a kincstárral való 
magánegyezség megkötéséig függesztessék 
föl. Ezeket az indítványokat

a tanács sorra elutasította,
miután nyilvánvaló, hogy ezek az amúgy is 
évek óta húzódó ügy további elhúzását 
célozzák.

A vádlott bukmékerek távolmaradása an
nál érdekesebb, mert a közeli hetekben hír
lapi nyilatkozatok jelentek meg, amelyek 
szerint várva-várják ennek oz ügynek az 
eldőltél, amely szerintük teljesen méltatla
nul érte őket.

Értesülésünk szerint a törvényszék a |eg 
rövjdebb időn belül tárgyalásra tűzi az 
ügyet.

az összeütközés következtében összetört.
Domby József véresen terült el a föl
dön és amikor segítségére siettek, az 
orvosok megállapították, hogy a has
fala felrepedt, koponyaalap] törést és 
karcsonttürést, valamint bélrepedést 

szenvedett.
A szerencsétlenül járt versenyzőt eszmé

letlenül, életveszélyes állapotban szállítot
ták a kórházba. Hogy ki volt az, aki neki
rohant a versenyzők közül, még nem sike
rült megállapítani.

férhető alkatrészeit szerelték le, majd pedig 
kieresztenék az autó benzinjét és a sorsára 
hagyták az orvost, aki a rablómerénylet 
után

csak percek muiva talált rendőrt.
Addigra az utonállók zsákmányukkal elme
nekülhettek. A bécsi rendőrség megindí
totta a nyomozást a revolveres banditák 
kézrekeritésére.

la garantált vízhatlan

inra vao9 sfc K 
príma durabel bőr, borjubőr- QK _,_ 
béléR szegek nélkül.............PfcVi
Ugyanaz szeges, vagy 
sí pánttal................................P

Faját készítményünk, vevőink 
által jól ismert minőségek csak az 

arai szaunottuM le,
a minőség változatlan.

Dr.KSlflor és Fiúdra » Sporthíz
Vll., l■.rzaébet•kUrut IS. ».
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Márkáielegáns

ttaroiy-iíijru? S. Vidéki fióküzlet:
BAkércaaba.

HÍREK
— Enyhe lelő várható. Vasárnap ismét ki

sütött » nap s kellemes meleg idő volt. A 
Meteorológiai Intézet prognózisa szerint 
enyhe idő várható déli széllel és délnyugat 
felől újabb esőkkel

— Meghosszabbították a magyar jegybank
kölcsönt. Bőseiből jelentik: A főbb jegyban
kok kormányzói ina ülést tartottak, amelyen 
l.idomásul vették a magyar, osztrák, és ju
goszláv jegybankok kölcsönmeghosszabbitási 
Kérelmét. A kölcsönök meghosszabbítását n 
Nemzetközi Bank igazgatósága jóvá fogja 
hagyni, mert a mai súlyos gazdasági viszo
nyok között a visszafizetések követelése ká
ros következményekkel járhatna.

— Hétfőn utazik Bécsbe a magyar dele
gáció. A magyar-osztrák kereskedelmi szer
ződés tárgyalására Nickl Alfréd meghatal
mazott miniszter vezetésével ma utazik 
Bécsbe a magyar delegáció, melynek tagjai 
I'crenczy Izsó helyettes államtitkár, Fabinyi 
István földniiv elésügyi miniszteri tanácsos, 
ezenkívül még a kereskedelmi minisztérium
ból Kőszegi Iván, valamint a delegáció ál 
landó titkára: Laehne Andor. A tanácskozá
sok kedden kezdődnek Bécsben.

— Revolveres botrány nz Egrcssy-uton. Mol
nár János bádogossegéd éjszaka barátaival az 
Egrcssy-ut 104. szánni házban lévő vendéglőben 
mulatott. Zárórakor a vendéglős távozásra szó
lította a társaságot. Molnár italt követelt és 
mikor megtagadták, ittas fővel nagy botrányt 
rendezett, revolvert rántott és elsütötte. A golyó 
szerencsére senkiben sem telt kárt. A lövöldöző 
kocsmai vendég ellen megindították az eljárást.

RÉSZÉV UIHCE 
ÉTTERMEI 
VII, RÁKÓCZI úr 44

Tettesen átalakítva!
Olcsó árak ! Olcsó menürendszer!
1932 október hó 13-tól este 8 órai kezdettel
REM£S János szasonir.oja játszik

— —■*
— Szombaton kezdődik az idei katolikus 

Kongresszus. E héten tartja a magyar kato
likussá# ezidei XXIII. nagygyűléséi, amely tu
lajdonképpen október 15-én, szombaton kez
dődik. de legkiemelkedőbb eseménye vasárnap 
reggel nyolc órakor zajlik le és pedig az orszá
gos Eukarisztikus körmenet, amely a fellobogó
zott főváros utcáin kérésziül a Szent István- 
bazilikától az Országház-térre vonul. A rende
zőség közel százezer ember részvételére számit. 
Ar. Orsrágház-léren a biboros-hercegprimás 
szentmisét, Glattfelder püspök pedig szentbe
szédet mond.

— A korát ráncosoddá gyakran a 
púderhasznólat eredménye. Zsíros, 
arcbőrnél használjon ..Sulfamyl“ 
éjjelre „SulfurnyF krémet.

— Gyorsan és sokat lehet nyerni
kir. sorsjátékban. 1*..'.  _ f ' ’’’

helytelen 
pn lia nn sós 
kénpúdert,

........... „w. . i nz uj m. 
Részletes felvilágosítást és

Autós banditán es motoros rendőrön 
tűzharca Cleveiand belvárosi utcain 

öt bem lárűkeio súlyosan megsebesült — a rendőrök látottak 
a női sotlört. az autü tetboru t

Newyork, október 9.
Clevelandban a vasárnapra virradó éj

szaka izgalmas belöröhajsza tartotta rémü
letben a belvárosi utcák járókelőit. Két 
bandita ki akart rabolni egy ékszerüzletet, 
a rendőrség azonban megzavarta őket mun
kájukban, mire a banditák menekülni pró
bállak.

Beugrottak autójukba, amelynek kor
mányánál egy nö ült és százkilométer 

sebességgel tova száguldtak.
A rendőrség üldözőbe vette őket és a mo
torkerékpáros rendörök csakhamar annyira 
megközelítették a banditák autóját, hogy 
célozni tudtak rájuk.

Vad tűzharc kezdődött, amelynek so-

rún több mint ütvén lövés dördült cl.
Ugy a banditák, mint a rendörök golyói 
célt tévesztettek, mert közülük egyikük sem 
sebesült meg, ezzel szemben viszont

üt gyanútlan járókelő meglehetősen su
lyos sérüléseket szenvedett.

A rendőröknek végül is sikerült agyonlőni 
a banditák autójának női sofőrjét,

mire az automobil nekiszaladt egy ház
nak, felborult és teljesen izzó-porrá 

zúzódott.

Az egyik bandita a szerencsétlenségnél ko
ponyaalapi törést szenvedett és azonnal 
meghalt, a másik pedig súlyosan megsebe
sült.

Budapesten nyomoznak a rejtélyes 
módon eltűnt nyírbátori kereskedő után 

Bűntényt sejtenek az eltűnés mögött
A budapesti főkapitányság eltűnési osztálya 

ma délelőtt egy vidéki kereskedő rejtélyes eltű
nése ügyében indított nyomozást.

A szálak az eddigi nyomozás szerint Buda
pestre vezetnek 

és ezért vált szükségessé a pesti rendőrség be
kapcsolása is.

Káin Maver ,38 éves nyírbátori kereskedő még 
szeptember 2ő-én eltávozott lakásáról és azóta 
nem tért vissza. Utoljára

egy Ismeretlen férfi társaságában látták, 
aki autón érkezett Nyírbátorba és a kereskedő 
is beült a kocsiba. Pár nappal ezelőtt az eltűnt 
férfi felesége egy levelezőlapot kapott, amely 
férje nevében volt Írva, de rögtön kiderült, hogy

— A blharmegyelek és nagyváradiak szö
vetségének közgyűlése. Vasárnap délelőtt 
Hoványi Géza udvari tanácsos elnökletével 
a Tisza István Társaskörben évi rendes köz
gyűlést tartott a Iíiharmegyeiek és nagyvára- 
diaiak Szövetsége. A közgyűlésen résztvetl 
Dési Géza orsz. képviselő, Féja Vilmos mi
niszteri tanácsos. Halász Zsigmond, Báder 
Gyula és Bary Zoltán dr. Az elnöki meg
nyitó után Bary Zoltán dr. és Dési Géza szó
lallak fel. Felszólalásukban a szövetség 
fenlartásának szükségességét hangsúlyozták. 
A pénztári jelentés elhangzása után megtar
tották a tisztujitást. Elnök: Hoványi Géza 
udvari tanácsos. Nagyvárad utolsó ország
gyűlési képviselője lelt Alelnökök: Báróihy 
Pál és Bary Zoltán, Igazgatósági tagok: Dési 
Géza, Lukács Ödön miniszteri tanácsos, Szi
lágyi Lajos császári és királyi kamarás és 
Medvigy Gábor dr. ügyvéd lettek.

— Nincs válság a Nemzeti Kaszinóban. Az 
elterjedt hírek nyomán legutóbbi számunk
ban mi is hirt adtunk arról, hogy állítólag a 
Nemzeti Kaszinó anyagi nehézségekkel küzd. 
Gróf Nemes János, a Nemzeti Kaszinó el
nökigazgatója most levelet intézett szerkesz
tőségünkhöz, amelyben közli, hogy a jelen
legi gazdasági válság a Nemzeti Kaszinót 
egyáltalán nem érintette és éppen ezért nem 
is szerepelnek olyan okok, amelyek a ka
szinó szüneteltetését kényszerítővé tennék.

— Halálozás. Faragó Aladárt, a A órai Újság 
igazgatóját sulyos csapás érte: felesége, szüle
tett Krausz Júlia 49 esztendős korában hirtelen 
elhunyt. Vasárnap déli 12 órakor helyezték 
örök nyugalomra a rákoskeresztúri temetőben 
nagyszámú, előkelő közönség jelenlétében. A 
megboldogultat Hevesi Simon főrabbi búcsúz
tatta, Áhrahamson főkántor meginditó 
gyászéneke mellett. — Ugyancsak vasárnap 
délben helyezték örök nyugalomra Klopfer 
Jnquey, üvegnagykereskedőt, a VII. kor. Erzsé
betvárosi Kör ügyvezető igazgatóját a rákos
keresztúri izraelita temetőben. A díszes temeté
sen a hozzátartozókon kívül nagyszámban vol
tak ott az elhunyt barátai, ismerősei. Az Erzsé
betvárosi Kör nevében Déry Ferenc nv. alpol-

hivatalos játéktervet Ingyen és bérmenlve küld | gármester, iparoslársai nevében Székács Antal, 
mindenkinek, aki azt egy levelezőlapon kéri, a Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke mon- 
Dörgt Frigyes bank r. t., a népszerű főárusitó, I dőlt megható búcsúbeszédet, azután elhantolták 
Budapest. IV., Kossuth Lajos-utca 4. I a koporsót.

mosioukin
két év után! első hangos, németül beszélő filmle:

SERGEANT,.R“
Holnap

DÉCSI ♦ OMNIA ♦ CORSO

Mimscher iw inra
nem az ő Írása. A levelezőlap arról értesíti az 
asszonyt, hogy

Káin Mayer autóbaleset következtében meg
sérült

és igy nem térhet haza lakására. Az, hogy me
lyik kórházban fekszik, nem szerepeit a lapon. 
A kereskedő nevében iró ismeretlen egyén 

vasúton, a mozgópostára dobta be a leve
lezőlapot, ami fölötte gyanússá teszi a dol

got.
A kereskedőnél eltűnésekor többszáz 
készpénz volt és igy nincs kizárva, hogy 

esetleg bűntény áldozata lett.
A főkapitányság detektivjei széleskörű nyomo
zást indítottak az eltűnési ügyben.

pengő

— Borzalmas haláleset. Debrecenből je
lentik: Hanck József tiszapolgári vagyonos 
gazdálkodó szombaton délután a földjén 
szántott, amikor az eke elé fogott lovak egy 
keresztíilfutó nyultól megijedtek és vágtatni 
kezdtek. A gazda elesett, az eke vasa keresz
tül ment rajta, valósággal szétvágta a hasát, 
ugy, hogy sérüléseibe belehalt.

NÉGER FUTÓBAJNOK AMERIKÁBAN
— Mondja, mester, hol tanult meg igy futni?
— Kétszer akartak mtgllncselni Vadnyugaton.

(Passing)
— Baleset flizoltógyakorlat közben. Vasárnap 

délelőtt a Kőbányai-uti Magyar Állami Gépgyár 
önkéntes tűzoltói gyakorlatot tartottak. Létrá
kon felkusztak az egyik épület tetejére és ott 
különböző gyakorlatokat mutattak be. Fcster 
János 29 éves tűzoltó vélctlcnségböl egy 320 
Voltos vezetékhez ért és eszméletlenül esett 
össze a tetőn. Társai hozták le az udvarra, a 
mentők hosszas kísérlet után eszméletre téri
tették és a Rókus-kórházba szállították.

— Vasárnapi öngyilkosok. Varjú Kálmán 
máv fűlő 48 éves felesége Szent László-ut 66. 
számú házban lévő lakásán fölakasztotta ma
gát. Holtan találtak rá. Régen betegeskedett és 
elkeseredésében lelt öngyilkos. — Bányai Ist
ván pesterzsébeti lakatos 36 éves felesége a 
Margithidnál a Dunába akart ugrani. A rendőr
őrszem észrevette és megakadályozta. Bányai
nét a főkapitányságra kísérte és miután le
mondott öngyilkossági tervéről, elbocsátották.

TURISTA F.S IDEGENVEZETŐ
— Mondja, vannak itt cápák? Fűrödhctek 

nyugodtan?
— Hogyne, a cápákat már ktpusztitották a 

krokodilok.
(Rire)

— Éjszakai kaland a kávéházban. A Thököly- 
ut és Aréna-ut sarkán épülőfélben lévő kávé
ház helyiségében vasárnapra virradó éjszaka 
egy férfira akadt a rendőrőrszem, aki ellenőrző 
körútját végezte. Kiderült, hogy a kávéház éj
szakai látogatója Király-Bücőgő János rovott- 
múltú kereskedősegéd. Klrály-Böcögő János azt 
adta elő, hogy nem betörési szándékkal tartóz
kodott a kávéházban, hanem nincs lakása és 
ott akart megpihenni. A tolonchózba vitték.

— Halálon gázolás a ceglédi országúton. Ceg
léd bércei határában Udvardy István főgépészt, 
aki kerékpárján haladt, elgázolta 
autó, Udvardy belehalt sebeibe. ‘ 
lai szerint a szerencsétlenséget 
gyázatlansúga okozta-

— Hirtelen halál a mulatság 
Kelen a Horthy Miklós-ut lt. 
lévő vendéglőben idogált nz éjszaka Pervai 
renc kocsis Pervaut reggel holtan 
házbeliek. Megállapították, hogy 
ség felé igyekezett, olt hirtelen rosszul lett. Ősz- 
szeeseit és meghalt. Halálát szlvszélhüdés 
okozta .

-- Vegyünk osztálysorsjegyct az uj október 
20-án kezdődő sorsjátékra, hátha a véletlen sze
rencse is megsegít és nyer egy nagy összeget.

egy teher- 
A vizsgálat ad.i- 
a főgépész vi-

után. Pesterzsé- 
számú házban 

Pervaa Fe- 
találták a 

mellékhelvi-

vezérképviselete
Budapest, Vili., Baross-tér 9.

— Az ügyészség elé kerül a Tisza Kálnián- 
téri razzia Ugye. A Tisza Kálmán-téri er
kölcsrendészeti razzia ügyében a főkapi
tányság nagyjából befejezte a vizsgálatot. 
Az eddigi tanúkihallgatások azt igazolják, 
hogy Somogyi Sándor rendörtörzsörmester 
valóban bántalmazta az őrszobára előállított 
diákot és diáklányt. Még néhány kihallgatás 
következik, azután az ügy iratait a királyi 
ügyészség elé terjesztik. Az ügyészség dönt a 
további eljárásról a törzsőrmester ügyében, 
akivel szemben hibatalos hatalommal való 
visszaélés és testisértés miatt indult eljárá. 
A főkapitányságon különben a szakemberek 
most készítik el az erkölcsrendézeti razziák 
reformjára vonatkozó tervezetüket.

Dán & Dolly
Európn le» hu

morosabb 
láncosai
CSENGERY DUCI

Belépődíj nincs: Mérsékelt arak'

— Titulescu vállalja a külügyi tárcát. Bu
karestből jelentik: Politikai körökben bizo
nyosra veszik, hogy Titulescu alakit kor
mányt. Ez esetben a voll igazságügyminisz- 
ler — aki az inflációs politikai intézkedések 
híve — kilép a Nemzeti Paraszt párt ból. A 
kilépés valószínűleg már hétfőn megtörténik. 
Titulescu vasárnap éjjel Genfböl sürgönyt 
küldött Vajda miniszterelnöknek s ebben kö
zölte, hogy vállalja a külügyi tárcát. Ilyen
formán azt hiszik, hogy a Vajda-kormány és 
Titulescu harcából Titulescu fog győztesen 
kikerülni. Titulescu egyébként keddre való
színűleg már Bukarestbe érkezik.

LÁNYSZOBÁBAN EGYKOR ÉS MOST 
1902

— Az osztályfőnök ur elvesz feleségül.
— Honnan tudod?
— Megkérdezte tudok-e főzni.

1932
~. Végre megcsókolhattalak, már boldog 

vagyok.
— Te jó Isten, cs csak ezért küldtem cl ha 

zulról mindenkit.
ÍFlicgende Bláltcr)

— Polgári Iskolai diákok Petőfi kiállítása. 
Vasárnap délután a Bajzn-utcai polgári iskolá
ban kedves ünnepség keretében állították ki 
azokat a rajzokat és kézimunkákat, amelyek a 
Petőfi Társaság égisze alatt rendezett kiállításra 
érkeztek be. Az „Ifjupolgárok Lapjának” szer
kesztősége rendezte a Petőfi- kiállítást, amelyen 
11.400 polgári iskolás diák küldte be a maga 
munkáját. .X kiállítás megnyitása után Pékár 
Gyula, a Petőfi Társaság elnöke a Petőfi Ház
ban ünnepi beszédet mondott, majd Pctri Mór 
beszéde lilán bemutatták a diákoknak Petőfi- 
múzeumot.

— Az óceán kékszalagja változatlanul a Nord- 
deulscher Llovd „Brcmcn" nevű oceánjárójá- 
nak birtokában maradt. Az utóbbi Időben a kü
lönböző hajóstársaságok leggyorsabb hajói 
szálltak harcba ezért az értékes díjért, melyet 
mindig a leggyorsabb oceánjáró tart birtoká
ban, de meg sem közelítették a „Bremen" szen
zációs teljesítményéi, mely hajó 4/$ nap alatt 
teszi meg nz utat Európa és Amerika körött.
• — Mágnáskeverék válogatott fajták keveréke, 
különösen „Török kávé” készítésére alkalmas 
erős, teljes, zamatos. Minden Meinl fióküzletben 
kapható

Ma, hétfőn, déli 12 órától kerül színre a

pa
Előadások 12, 2. 4, g 8 és 10 órakor. 
Az első három előadás lélheiyárakkal.
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WétfőíK^naplö
I.

A szezon legfényesebb esküvője zajlott /r teg- 
rop a Várkápolnában. Nemes Anna grófnő én 
I írét <’e Hibáin Itinón btíró, a dalian huszártisrt 
házasságot kötöttek Az eskftési szertartást Se- 
rédy Jusztinján bihoros-hcrccgpr.más végezte. 
A várkápolnában ott volt az esküvő alatt Horthy 
l'iklós kormányzó, a felesége és leányuk, 
Horthy Paulette in.

II.
Azt hinné az ember, hogy a válság megölte a 

pesti játékszenvedélyt A kisebb klubok kártya- 
szobáiban valóban nagy a némaság, de a na 
gyobb, előkelőbb kaszinókban rendületlenül 
folyik a játék, sőt az egyik előkelő pesti klub
ban talán még nagyobb méretekben is, mint ta
valy. Itt, ahol inkább vagyon, mint a szüle- 
t s pesti arisztokratái adnak találkozót egy 
másnak, egy szimpatikus fiatalember nagy sze 
reneséjéről beszélnek. Néhány nap alatt negy
vennyolcezer pengőt nyert a szerencsés fiatal
ember, aki viszont néhány év alatt »rm veszthe- 
i'tt volna ennyit, mert sohasem tartozott a 
nagy játékosok köré s bizony csak szerény té
tekkel vitt részt a baccaral játékban, ahol most 
ilyen nagy szerencsével operált.

III.
A legszebb házassági regénynek megint csak 

budapesti tirilány a hősnője. Erdélyi Mór kor
mányfőtanácsos. a híres pesti fényképész leá 
nya. Erdélyi Ilona két esztendővel ezelőtt betett 
a bőröndjébe egy fényképezőgépet, fölült a vo
natra és meg sem állt Parisig. Minden prOtek- 
rója, ismeretsége, ajánlólevele ez a fényképező
pép volt. Rövidesen bejutott a „Lafa" filmvál 
Illathoz. A „Les Arfistes Francois Associés” rö
vidítése ez a négy betű, mögötte pedig három 
nagv filmgyár áll, amely amerikai tőkével dől 
gozik Franciaországban. A szép Erdélyi Ilonka 
r videsen vezető pozícióba jutott és nemrégiben 
kihívta Párisiin a bátyját, dr. Erdélyi Györgyöt 
is. akinek a számára szintén vezető állást bizto 
silóit a vállalatnál. Akadt azonban a vállalatnál 
egy szempár, amely még élesebben dolgozott, 
mint Erdélyi Ilona fényképezőgépének a len
cséje. A szempár tulajdonosa, Hm Kap. valósá
gos nevén Kálnay Imre János, a ..Lója" magnót 
s-órmazásn amerikai administrateur délégné-le. 
Történt, ami történt és pár nappal ezelőtt külö
nös meglepetésben volt része az Erdélyi-házas 
párnak. Eay budai cukrászdában uzsonnáztál 
baráti körben, mikor odasietett az asztnlukho- 
e cukrászda tulajdonosa, azzal, hoay Pórishál 
1 iniák telefonon Erdélyiét. Az urinssrony föl- 
r'tte a telefonkagylót. Rövid beszélgetés követ- 
k szett:

— Halló itt Paris. Minden külön értesítés he- 
1 'ft- Erdélyi Ilonka és Jim Kay házasságot 
kötöttek.

ItrdflidnÁ annyira meplá^ődött, hogy alig is- 
r erle föl a hangban saját lányának a hanglót. 
A fiatal pór nászúira indult. Budapesten pedig 
mg” örömmel könyvelik el a szép Erdélyi lány 
ecetét a Kay fiúval.

IV.
Vasárnap a Sasfiók emlékét idézték Egerben. 

A no t császári és királyi 60 gyalogezred hősi 
1 'ilottainak emlék-obeliszkjét lepleztek le nagy 
í nnepséggel. Ennek az ezrednek híres neves 
múltja van. Az epri bakák nagy Napóleon ellen 
vitézkedtek és 1811 ben ők szállták meg Parist. 
Később Napóleon tragikus sorsú fia. a reich- 
itadti herceg lelt a 60-as bakák ezredese. Ebben 
ez ezredben szolgált valaha mint alezredes a 
I alutínus fia, a világháborúban pedig a Palati- 
í.i'.s unokája, József főherceg hadtestében bor
zoltak az egri fiuk. Az ünnepség tábori misével 
kezdődött, az emlékbeszédet pedig József fő- 
1 erceg tartotta

V
Majoreszkút l.apott az Esterházy család. Her 

reg Esterházy Lászlóvá Erdődy Marietta gróf
nőnek kisfia született

VI
A pesti csúnya nők -- ha ugyan vannak ilye 

j.ek — ne essenek kétségbe. Amerika fölfedezte 
számukra a menekülés utolsó útját! Az ameri- 
J ni angol és magyarnyelvű lopok hetek óta ha 
,-ábos cikkeket imák egy szenzációs kozmetikus
ról, dr. K u ii Franciska orvosnőről. Azt Írják 
t: amerikaiak. Kun Franciskának az a spécin 
Flása. hogy csakis és kizárólag úgynevezett 
„reményié.en e etekcf vállal. Egy szimpla 
/ őrbe orrot, májfoltot, közepesen vastag bokát 
nem is vállai. Neki ez nem eset. Csak kompit 
Íróit műtétekhez van kedve. A honoráriumot 
igyon megköveteli, de az eredmény biztos. Sie
tünk ideiktatni dr. Kun Franciska pontos dinét: 
Paris, 146 Champs Elysées. Ez az intcrnucb"'<i 
llzmus: Amerika Parisban fedezi fel a mr ~ r
• rvoscsodát. Hölgyeim, lehet, lessék, folyvusl, 
folyvást. ..

VII.
A pedi társaságoknak olyan szenzációja van. 

cmilye • pte</ nem volf. Az ismert kitűnő fog-
• rvos nemrég elvált a feleségétől és rövidesen 
ujra házasságot kötött. A második feleség egy 
r ép fi< t d színésznő. Az elvált urinssrony most 
kártérítési pórt indított az uj feleség ellen. Kár- 
l'ritést követel azon a címen, hogy a színésznő 
elidegenitefle t‘>le az urát, a színésznő az oka, 
l ágy a válás megtörtént is ezzel ő. mii t elvált 
asszony, anyagilag és társadalmilag is rosszabb 
helyzetbe került. Amerikában az ilyen esetekre 
i-iit ryg jogi fogalom: öt didrpfnitrS. Müyyor- 
országon azonban ez az első elidegenítési pör.

Vili
Megszaporodott eggyel a mulatók száma. 

Rozsnyoy Sándor, a híres karínéit r. két esz
tendővel ezelőtt meuvásárolta a Nagymező-utca 
20 számú házat. Rozsnyay most elhatározta, 
hogy fényes, előkelő mulatót ólai il A Kör 

un katonáét már megveti az engedélyt és az 
építkezés rövidesen megkezdődik. F.s még van. 
akt azt mondja, hoay haldoklik a pesti éjszakai 
il<l r-SÍSl-

Itt az esz!

Pillanatfelvétel az októberi pesti utcáról

— Vcrhasban összeesett uz utcán egy 
festőművész. A Teréz-körut 1. sz. ház előli 
Oregovlcs Imre 52 éves festőművész össze- 
esvtt. A mentők megállapították, hogy vér- 
hasbnn szenved. Beszállították a Szent 
László-kórház járványosztályára.

— Tovább pusztít a szegedi gycrmekparallzl.-:- 
járvány. Szegedről jelentik: Vasárnap már 
százhúszra emelkedett a gycrmckpuralizis-mcg- 
.'.ictegedések száma. Az egyetem orvosi kara 
dr. Purjesz Béla, dr. Jenéi Endre és dr. Tóm- 
isik József személyében szakbizottságot kül
dött ki a járvány keletkezésének tudományos 
tanulmányozására.

Ritka alkalom férfiruharsndelésre!
SlkerUIt eg.v magyar poszt ógyárnak felhalmozódott őszl
és téliszüvet maradékait hihetetlenül olcsón megszerez
nünk. amelyekből készítünk mérték utón remek kivitelű 
férliUllii’Tyt 35 pengőért, fekete vagy sötét~zlirke hosszú 
télikabát idényelőtti olcsó úrban 49 pengőért, Átmeneti 
felöltőt 30 pengőért, ameddig a maradékkós.'.ielUíik tart. 

RUHAKtSRESKBOELM! VAI.LAL.Vr, Ferene-körut 39. I. em.
— Az egyes honvédek ezredünnepélye. Va

sárnap déleiüll a budapesti 1. bonvédgyalogcz- 
red volt liszljei és legénysége a háborúban hősi 
halált halt l.ajtnrsak emlékére ünnepélyt ren
dezett. Mátcfjy Viktor dr. az ezred volt lelké
szének miséje után Paravicsini Jenő ezredes. 
Schubert József, Bartlia Lajos és Proff Sándor 
béró mondottak beszédül. Küldöttség koszo- 
ruztn meg Erzsébet k’rúlyné szobrát és :: hősök 
emlékművét. Az Országos Frontharcos Szövet
ség IV. találkozójával kapcsolatban a volt 
vasutczredl elk k is bajtársi összejös cicit tar
tottak

Orvos! hírek. Dr Blum Simon sebész- 
urológus rendelését újból megkezdte. (VII., 
Erzsébet körút 0—It.) Tclefón 41-1-00.

— Nem véletlen, hanem a gondos előrelátás 
következménye, hogy a „Meister-ruha” fiókjai
nál az úri közönség vásárol. (Rnkóczi-ut 1. Ká- 
roly-körut 4., Wckerlc Sándor-u. 12. és Békés
csaba).

— Rozgonyt fénykép 3 drb 8 P. Calvin-tér 5.
— A „Slesta“ a kizárólag üdülni és pihenni 

kívánók részére, egv — a központi kaszinójá
val kapcsolatos — kényelmes pavjllonját igen 
mérsékeli penzió árak melleit bocsátja rendel
kezésre. Telefön: 60 1-60.

— Oly nagy a választék modern rádiókészü
lékekben, hogy az a vásárló, aki a különböző 
típusokat nem ismeri, nem tudja milyen készü
léket válnsszon. — Érdeklőd jók tehát vásárlás 
e|őt| és hallgassa meg okvetlenül nz 34:1 lám
pás 7.50-cs, vagy a 3-4*1  lámpás 7.37-cs Orion- 
rádiót. Meg fogja látni, hogy nem lesz nehéz a 
választás.

Modern Szalon' 
(EakU-lér es MninAr-utca sarok) 
Cs. Iiercxelly Magda 
veze éso alatt Esténklnt Erdélyi 
Dolly, Víg GyUrgy és Fonó 

Frigyei jazz trióin.
Mérsékeli A-ak. A-ztalrcndel s ’M 79. 

— A Műegyetem megnyitó-ünnepe. A ma
gyar kir. József Műegyetem vasárnap dél
előtt ünnepélyes külsőségek között tartotta 
meg ez évi tanévnyitó közgyűlését, ame
lyen nagyszámú előkelő közönség jelent meg. 
A kormányt Fabinyi Tihamér kereskedelmi 
miniszter képviselte, mig a kultuszminiszté
rium nevében Szilt] Kálmán államtitkár je
lent meg. A Hiszekegy eléneklésc után dr. 
Hiilll Dezső lelépő rektor mondotta el be
számoló-beszédét, majd Söpkéz Sándor fel
olvasta „.1 gazdasági válság technikai vo
natkozásai" cimü székfoglaló tanulmányát.

— l'urcsa revoíveres baleset a moziban. 
Vasárnap este a Népszinház-utca 31. szám 
alalt levő Eldorádó-moziban nagy riadalom 
támadt. Az. elsötétített nézőtéren revolver
dörrenés hallatszott. Felgyújtották a vil
lanyt, csakhamar kiderítették, hogy a revol
verdörrenés az egyik páholyból hallatszott. 
Kiéin Sándor 23 éves borbélysegéd ült egy 
fiatalkorú tnaniküröskisasszonnyal a páholy
ban. Előadás közben Kiéin zsebében véletle
nül elsült a revolvere s a golyó keresztiilfurta 
a jobblábál. Értesítették a mentőket is. akik 
Kiéin vérző lábát bekötözték. A rendőrség 
megindította a vizsgálatot a furcsa revolve
re.*  baleset ügyében.

— Felesége szemeláttúra lett öngyilkos. Src- 
gedről jelentik: Vasárnap délután a Kossuth 
Lajos sugárúton a felesége szemelóllára n vil
lamos elé sóletté magát Térében Mihály har
mincéves szegedi munkás. A villamos vezetője 
lefékezte a kocsit, de a szerencsétlenség már 
nem volt elkrriilhető. Az életunt munkást ha
lálra gázolták a kerekek.

— „A kocka el van vetve". Az ókorban —
különösen sorsdöntő pillanatokban — nagy 
szerepe volt ii kockának. A történelemből tud
juk. hogy .lulius Caesar, midőn légiójával a 
csatatéren egyik győzelmet a másik után aratta 
igv szólt: kocka cl van vetve.'*  Ezt a római
szokást — a kocka segítségül hívását — újítja 
fel a Török A. és Társa bankház rl. (Budapest 
IV . Szervita-tér 3 ). midőn kockát juttatott el 
mindenkihez, hogy azt ki-ki sajálkezüleg elvet 
licssc. a kocka ujjmutnlásának követésével 
maga választhat ja szercncscsznniát és ezáltal 
'Megnyerje nz egyik főnyereményt. Ajánlatos a 
sorsjegyrcndelésl Töröknek sürgősen megkül 
deni, mert a nycroniónyhuzás már október hó 
20 án kezdődik. Egész sorsjegy 24.—. pengő 
fél 12 — pengő, negyed 6.— pengő. Elérhető 
legnagyobb nyeremény ötszázezer pengő. A nyc 
reménvhuz.ás már október hó 20-án kezdődik

— Szorulásban szenvedőknek az „Igmándl" 
viz válik be legjobban*

 Akiknrk n srívniükttdóse rendetlen, 
•rölkődés nélkül úgy érhetnek el könnyű 
siíkelóst, ha naponta résnél éhgyomorra 
megisznak egv ki, pohár természetes 
Ferenc József keserttvizet. Szlvszakono- 

sok megállapították, hogy a Ferenc Jó«et- 
víz szfvelzsírosodásnál és billentyűhibáknal 
is enyhén, biztosan is mindig kellemesen 
hnt A Ferenc József keserüvlz gyógyszer
tárakban, drogériákban és füszerüzletekbeh 

kapható.

Antal István a miniszterelnökségi saj
tóosztály uj vezetője. A kormányváltozással 
kapcsolatban a miniszterelnökségi sajtóosz
tály eddigi vezetőjét, lllatty Endre dr mi
niszteri osztálytanácsost felmentettek a 
sajtóosztály vezetésétől és erre a tisztségre 
dr Cnlal Istvánt nevezték ki. A sajtóosztály 
uj vezetője erre az 0. K, H. jogügyi osztá
lyában működőit mint ügyész, de élénk 
kontaktusa volt a sajtóval llgyelemremélió 
és értékes publicisztikai munkássága révén. 
Hlatku Endre dr. pedig uj beosztásába is 
magával viszi az ujságirólársadalom nagy- 
rabecsülését és szeretetét, amelyet nemcsak 
mint a sajtóosztály vezetője, hanem előző
leg is mint a miniszterelnök szepiélyi tit
kára előzékenységével és a sajtó megbecsü
lésével szerzett magának.

__ Kettős tüzoltószerencsétlenség Zala
egerszegen. Zalaegerszegről jelentik: A za
laegerszegi tűzoltók vasárnap gyakorlátozást 
tartottak. Salamon Ferenc önkéntes tűzoltót 
az ötemeletes tűzoltó-toronyból kettős köté
len eresztették le. A kötél egyik szára ki
csúszott a zárókapocsból és Salamon 15 mé
ter magasságból lezuhant. A torony lábánál 
álló Németh Károly hivatásos tűzoltó halált 
megvető bátorsággal odaugrott, hogy el
kapja Salamont és ezzel gyöngitsa a zuha
nás erejét. Salamon rázuhant Németh Ká
rolyra s mindketten súlyosan megsebesül
tek. A mentők kórházba vitték őket. .Ve
met/i Károlyt, aki bátorságával megmentette 
a biztos haláltól a társát, kitüntetésre ter
jesztik elő.

Fóliák Sarolta 
kozmetikus, Andrássy-ut 38. I. ern.

Hajszálak, szemölcsök eltávol tása 
diathermiával. szépségápolás helyi 
fogyasztás. IWirackle hajeltávolitó- 
szer szétküldése utasítással. Több
szörösen kitüntetve. (Prospektus)

UJ PÉNZTÁROS
— Tessék csak nyugodt lenni főnők ur, a 

pénztárt úgy kezelem, mintha a magamé lenne ...
(Frankfurter Illustrierten)

— Raffay Sándor püspök megnyitotta az 
evangélikus diákotthon tanévét. Vasárnap dél
előtt ünnepi istentisztelet keretében nyitotta 
meg Raffay Sándor evangélikus püspök a buda
pesti evangélikus diákok internátusál és men
záját, a Lut/ier-otthont. Az otthon kápolnájá
ban délelőtt mise volt, amelyet Raffay Sándor 
püspök szolgáltatott. A szenlbeszédet is ő mon
dotta. Felhívta az ifjúság figyelmét arra, hogv 
bármilyen nehéz a mai időben az érvényesülés 
és bármennyire is érvényesül a protekció, az 
igazi érték azért ma sem sikkadhat el. Este 8 
órakor ünnepi vacsorával kezdte meg a menza 
ezévi működését. A vacsorán Mágocsv, Sághy 
professzorok és Kuthy Dezső igazgató-helyettes 
mondottak beszédet.

IS 6nffl ft O Vidékiek <lijnzA*a  cenk siker esetén. 
Q I UUu Llökészitoiai-áDvizsgákra,érétteéuir^

Jözsef- U. 26.1.2. Tel.: 45-3-99.
— Megnyílt a müvésztársulat szolnoki kiállí

tása. Szolnokról jelentik: .4: Arszáyos Magyar 
Iparművészeti Társulat szolnoki kiállítását dr. 
vitéz József Ferenc királyi herceg, a társuli.t 
elnöke nyitotta meg. Az üdvözlő beszédek utá.i 
Czakó Elemér dr. nyugalmazott államtitkár elő
adást tartott a Szomokon létesítendő múzeum
ról.

— I>ord Rothermere nevében megkoszorúz
ták az országzászlót. Vasárnap ünnepség kere
tében Mr. P. S. Konody, lord Rothermere bizal
masa koszorút helyezett el az orszógzászló ta
lapzatán. Az Ereklyét Országzászló A'arjybízoft- 
sóga nevében l'rmánczy Nándor köszöntötte a 
lord képviselőjét, majd Rissányi József a front
harcosok nevében bszélt. Mr. Konody válaszolt 
nz üdvözlésekre, válaszában hnngsulyozta. hogy 
Rothermere kitart eddigi álláspontja mellett.

—- Dugulás és aranyeres bántalmak. gyomor
ás bélzavarok, máj- és ’lépduzzad.'.s, hót- és de
rékfájás ellen a terniészetadta „Ferenc József-' 
keserüvlz, naponként többször bevéve, hathatós 
segítséget nyújt.

— Római és perzsa bronzpénzgyüjtemcnvt 
elcserélek régi bélyegekért. Cim: Pál ff y. Nem
zeti Bank.

— Ha olcsón és jól akar rnbázkodnl, keres-:® 
fel a „Ruhakereskedelml Vállalat", Ferenc- 
körül 39. I., ahol mérték szerint készítenek 
remek szabású férfiöltönyt 35 P. átmeneti fel
öltői 30 P. télikahátnt 4() pengőért n mull évről 
felhalmozódott szövelmarndékokból, amíg a 
készletük tart.

Szenzáció iszanoiparnan
C»ak 11., 13. és 13.-ánt

Móntólf Wanlnt finom szfíveUnnrRdékalnkb<*l  
HIÚI IUSIAcUI Ilii mindenfele színekben dlvaom 

feriioitonyt faioitotao pongfi- 
árt, tailkkPltot 35 pongDárt 
|fAcvItílllCf ('Ágiink 23éves mult|a trarancla artv 
n<lwfclllllln« honv ez nem tlrea reklám.

,V«>seny»zab6«*g “. Rouenbiiier *1,  Mi. s«-
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SZK HÁZ -
Ma délben jelenik meg a miniszter 

döntése a Hevesi Sándor ellem 
vizsgálat ügyében

Teljes mértékben rehabilitá ják a Nemze'J Színház 
igazgatóját

Amit karaflálh ót hónapon át nem tudott 
Utö’alá hozni azt llóman Bálint dr„ az. uj 
kultuszminiszter, néhány nap alatt elintézte

Az uj kultuszminiszter hlvtttdlbalépésé- 
nek első teendői közé tartozott a Hevesi 
Sándor ellen felmerült vádak és az el
lene folyó vizsgálat áttanulmányozása.

'Azonnal magához kérette az ebben az ügy- 
1 n felvett összes jegyzőkönyveket és él
re ferú Itatta magának az ügyet a vizsgálatot 
vezető Petri Pál államtitkárral. A jelentést 
csakhamar írásba foglalták és.

a miniszter döntése is megszületett va
sárnap.

A legbizalmasabb helyről nyert értesülé
sünk szerint a döntés a legteljésebb mérték 
ben rehabilitálja Hevesi Sándort, a Nemzeti

Hírek a magyarországi filmgyártás 
szüneteltetéséről

Bencs Zoltán dr., a Magyar Filmalap egyik vezetője cáfolja 
az Osso munkabeszüntetésének hírét

Néhány nap óta a íllmkörökben és az ér
dekelt művészkörökben elterjedt annak a 
híre, hogy a francia Osso-íilmgyártó cég, 
amely négy filmet készített Budapesten,

feladja itteni expozlturáját.
Beszéltek arról is, hogy mi indította az 

Ossot erre a lépésre. Állítólag az történi, 
jiogy a négy film gyártásánál oly 

nagyméretű hlteltullépések történtek, 
amelyek az Osso budapesti tőkéjét kimerí
tették, másrészt pedig a párisi igazgatóság a 
tobti hitel megszavazásától vonakodott. Ez 
a tjérty a legnagyobb mértékben elkedvellc- 
n tette az Os$o-produkció illeni vezetőjét, 
á r. Orientert. A hírek olyan pozitív formá
ban látlak napvilágot, hogy

a Magyar Filmalap tegnapi ülésén 
szóbakeriilt. az Osso visszavonulásának 

híre.
ahol dr. Bencs Zoltán miniszteri tanácsos, a 
Hunnia művészeti igazgatója világosította 
f< 1 a Filinalap vezetőségét a való helyzetről. 
Mivel nem közömbös, hogy egy most kez
dődő és virágzó iparág megszünik-e Buda
pesten, vagy sem s a művészvilág nagy több
sége aggódva figyeli a kulisszák mögötti 
tseméngt-kel, megkérdeztük a hírre vonat 
kozólag dr. Bencs Zoltánt. Erre a felvilágo
sításra annál is inkább szükség van, meri 
Orientcr vezérigazgató

a napokban tett egyik nyilatkozatában 
a Hunnia-filmgyúrat teszi felelőssé el- 

kedvetlenedéseért.
__ A legnagyobb csodálkozással hallottuk 

lnj ;s__szólt nz Információ — nz Osso
budapesti expoziturájának válsághíreit. Az

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ Rizrinc (V.*8)  
VÍGSZÍNHÁZ' Jó házból vnló urilány (8) 
MAGYAR SZÍNHÁZ Harmónia (8) 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: írja hn.ina«y (8» 
KAMARASZÍNHÁZ: Fhiiii, (*'.8»  
KIRÁLY SZÍNHÁZ: . ( dvóskc <«> 
fővárosi opeheitszinhaz; Manoiiia (») 
FESTI SZÍNHÁZ! A leve («,
ANDRÁS.SYVTI SZÍNHÁZ: világ (8)
TEREZ.KŐRI TI SZÍNPAD: Ez itten <0) 
I.A1HHOLA: Torát re<U 00 
ROYAL ORFECM: Dr. Luclkr (US.
BETHLEN t Élli SZÍNPAD; OókM Wlment (Ll. Hí) 
KOMÉDIA HHFI i'M: IMI n lUkBr miiglitt (':•) 
MODERN KÁBÁID': KMioS vrndáldölMtH ("Oi 
STEINHARDT SZÍNPAD- Bolióiatm«>< r í’»8. H»l.

Amilyen nngy thsfcatétstést szilit Csók és 
Vaszafy nyugdíjaztatása a képzőművészek kö
rében, ugynno'yan meglepetéssel beszélnek 
•z operaházi körökben Karafláfhnak egyik II- 
tokbáh tartott rendelkezéséről. Kamfláth le
mondása után, amikor csak nz ügyek további 
vitelére és nem uj rendelkezésekre kapott meg- 
hitnlmazást. a leggyorsabb tempóban élőké 
rette az ügyosztályból Radnai Miklósnak, nz 
Operaház Igazgatójának készll’ft szerződéster- 
vraeléh azt gyorsan nyélbe Is ütötte és lilvata- 
ioskodása Utolsó óráiban aláírásával érvénye- 
allettc Is. Ez a szerződés három évre szól, holott 
az Operaház szerződéseinél Irányelv volt, hogy 
egy blldzsé-évnél tovább ne kössenek szerződé
seket még a legnétkllllithetefleiiebh tagokkal

FARI RIY
PAONOI. vlg)4ték» mosolyéi. könnye’, 
kacagó élet Meg kell nézni l

KAMARASZINHAZ

Szinház oktalanul és érdemtelenül bántott 
nagvludásu igazgatóját.

A döntés, amely hétfőn délben lát nap
világot hivatalosan, megállapítja, hogy 
Hevesi Sándor ellen alaptalan hajsza 
folyt és egyuttal fölhatalmazza a szin
ház igazgatóját, hogy rágalmazói ellen 

a büntető följelentést megtegye.
Értesülésünk szerint azonban Hevesi Sán 

dór, bármennyire is igazolta a vizsgálat, 
nem óhajt visszatérni a Nemzeti Színház 
igazgatói székébe és már is kapott több ma
gánszínháztól olyan fényes ajánlatot, amely 
ha nem is teljesen, de részben kárpótolja öl 
előkelő pozíciójáért. Minden valószínűség 
szerint Hevesi Sándort Márkus László, az 
Operaház főrendezője fogja követni díszes 
állásában.

kétségtelen, hogy
nemesük az Ossotól függ, hogy gyárt-e 

Magyarországon filmet, vagy sem.
Kétéves szerződésünk van, mi mindenkép
pen ragaszkodunk ennek per[ektválásához. 
Az Osso visszavonulása azért is valószínűt
len, mert éppen

tegnap tartottuk az Osso pénzén épült 
uj ateller hokrélaiinnepéiyét.

Ez az Ossonak kétszázezer pengőjébe került, 
amelyet nálunk kell ledolgoznia.

Az lehetséges, hogy az Osso albérletbe 
adja ki a műtermet.

ha ő maga vissza akar vonulni, de ez is azt 
jelenti, hogv a magyarországi filmgyártás 
folyamatos lesz. A napokban valóban tör 
télitek zavarok az Ossoval való clszámo’ás 
körül. Ez inkább a Nemzeti Bank Intézkedé
sének, mint az Osso késedelmeskedésének 
tudható be. A Nemzeti Bank ugyanis uj 
pengőkiviteli rendszabályt léptetett éleibe, 
amely pár napig késleltette az ügyek elinté
zését. Ami pedig Orientcr vezérigazgatónak 
azt a nyilatkozatát illeti, hogy magyar rész 
röl kedvetlenítették el. ezt hihetetlennek 
tartom, mert éppen Orientcr vezérigazgató 
volt az, aki a napokban meleghangú kö
szönőlevelet irt a Hunniának lojális és 
figyelmes együttműködése elismeréséül.

Értesülésünk szerint Orientcr, az Osso 
gyártási vezetője, rövidesen visszautazik Pá 
risba és

nem fog visszatérni, 
úgyhogy a programszerűen december else
jén folytatódó francia filmgyártást már más 
fogja irányítani.

sem, mert hiszen nem lehet tudni, hogy a kö
vetkező szezonban nyilvatarthal-e az Operaház. 
Operaházi körökben elítélően nyilatkoznak er
ről. annál is inkább, mert Karafláth volt kul
tuszminiszter ezzel utódja kezét kötötte meg, 
aki kénytelen átvá'lalni az operaházi angazsmá- 
nnkat és már falt aeeompli előtt áll. llóman 
kultuszminiszter bizonyára bele fog nézni az 
Operaház Hgyeibe, ahol csodálkozással áttanít
hatja majd meg, hogy altiig n leghasználhatóbb 
tagoknak 40 — 50 százalékkal mérsékelték gázsi
ját. ugyanakkor, emuink egész uj tagok, akik 
eddig semmiféle érdemet felmutatni nem tud
lak, mégis nyaralási költséget kontók és fizeté
süket két-háromszorosárn leiemelték.

*
Ritkán hangzottéi olyan erélyes plágium 

vád, mint ma Tersánszky Józsi Jenő iró 
részéről, aki Bárdos Arlhiirt, a Belvárosi 
Szinház igazgatóját vádolta inog azzal, hogy 
az ulrja hadnagy" cimü darab rendezésé
ben őt plagizálta. Tersánszky keresetében 
előadja, hogy Bárdos Arlhur jogtalanul 
elsrtjátltotta a „Magyar képeskönyv" címen 
előadott müvének díszleteit. Itt is. olt is a 
színpadon egy képeskönyvet nyitnak fel. 
nrnelynek figurái megelevenednek és beszél 
nek. Tersánszky beadványában kijelenti, 
hogy Bárdos felhasználta még a Képes 
könyN’-knbhrénak azon jeleneteit is, ahiikor 
az egyes produkciók után a szereplők meg 
bővülnek és mozdulatlanul maradnak, vala
mint egyik szereplőiével, vele teljesen ha
sonlóan az álpáloszlól reszkető hangon inon 
dal el komoly dolgokat. Bárdos Arlhur már 
erélyesen megfelelt ezekre a vádakra, diné 
lyrk — e>t el kell ismerni — leljesen alap 
talonok. Tersánszky Józsi Jenő előtt is nem 
egyszer láttunk már hasonló színpadi pro

Hz intelligencia kabaréja. Modern Kabaré

dukciókat. Nem kell továbbmenni, csak 
Jusnij Kék Madár kabaréjáig, vagy az. Ámor 
játékáig. Kar volt a kitűnő Írónak ilyen kö
les értékű plágiummal megvádolni egy na
gyon szép produkciót teljesítő színházat.

♦

Vasárnap éjjel a berlini gyorsvonat egyik 
•..‘höosz.tályu fülkéjéből kedves ismerősünk 
szállt ki a perionra, Gaál Franciska, aki né
hány héttel ezelőtt Hímezni Indult Berlinbe, 
váratlanul hazaérkezett. A késő éjjeli órák
ban is több tisztelője és jóbarátja várta » 
művésznőt. „Befejeztem a Paprika elinti 
filmemet Berlinben. Ennek laboratóriumi 
munkái most folynak. A film állítólag ki
tünően sikerült, legalább Is ennek tudom be 
azt, hogy «z. l’niversal még egy filmre .szer
ződtetett. November 1-én ismét vissza ke’.l 
utaznom, mert jelen kell lennem a Hím 
I'rauffiirunghján és megkezdődnek a másik 
Ölni felvételei.4*

♦
.4 héten nagy feltűnést kellett a londoni ék

szerkirály házassága, aki egy magyar művész 
elvált feleségét, Nemes Ibolyát i etette ai anya 
könyvvezető elé. A londoni ékszerkirály kiró, yi 
ruhákat csináltatott Pesten feleségének, nu'g 
pedig Molnár Kactj szalonjában. A fiatal társa
ságbeli hölgy, aki egyuttal leánya dt. Molnár 
Dezsőnek, a Színész Szövetség igazgatójának, a 
szövetségutcai szalonjában éjjel nappal dolgo
zott a mesés kelengyén.

*
Korda Zoltán, a kitűnő magyar filmren

dező, aki évek óta Amerikában, majd Paris
ban és Londonban dolgozott, Budapestre 
jött. Beszélgettünk vele:

— Céljaim és terveim nincsenek Magyar
országon — mondotta — egyszerűen láto
gatásra jöttem. Nem hallgathatom el azon
ban, hogy csodálkozással olvastam itthon a 
fivéremről és rólam megjelent közleménye
ket, amelyeknek semmi alapjuk nincs. A lég 
jellemzőbb a következői Megírták, hogy 
fivérem, Korda Sándor, nőül tette milliár
dos vezérigazgatója leányát. Fivérem egy
maga vezeti vállalatát, csak egy üzlettársa 
van, tiki azonban távolról sem milliárdos és 
leányának életkora mindössze egy év. Két 
napig maradok Pesten — folytatta — aztán 
utazom vissza Parisba és Londonba, ahová 
kötelezettségeim szólítanak.

Ezután beszélgettünk az uj amerikai film
rendezőkről.

— Amerikában jelenleg a legjobban fize
tett s legendás hatalmi! rendező Mamulian, 
akii a színpadtól hódítóit el a film. Ez a zse
niális rendező készítette az uj Chevalier-fll- 
met a Paramountnál.

Mamulian első mesterművét. „A hercegnő 
szabójá“-t o héten muiják he Pesten.

U j tanfolyam veszi

tánciskolájában 
október 11-én 
kezdetét

It'ókóczl'Ut 30. Telefon: 843-46.

Anita Loos szerint ti szőkék vannak előny
ben az amerikai férfiaknál, de hogy a pesti 
színésznőknél az orvosok győznek, az két
ségtelen. Vegyük csak sorra a legutóbb kó
lóit művész házasságokat és meglepetéssel 
állapíthatjuk meg, hogy az utóbbi évek leg
több színésznő-házasságának partnere -- 
orvos. Orsolya Erzsit dr. Egerváry Tibor 
i cile feleségül, nemsokára Tőkés Anna ment 
férjbe: dr. Temesváry Rezső főorvoshoz, 
majd Hollós Juci- és Vaszary Piri kötött há
zasságot egy-egy orvossal. A legutóbbi napok 
kedves szenzációjaképpen Dobos Anniét, a 
fiatal és tehetséges primadonnát dr. Simon 
Béla egyetemi magántanár vette feleségül. 
Tegnap pedig az orvos-luizassági lajstromot 
egyelőre Szalay Karola, az Operaház balle- 
tinója zárta le, aki dr. Moll Károly főorvos 
felesége lelt

Molnár Ferenc még néhány hétig marad 
Budapesten, mert legjobban itthon érzi ma
gát. Csak akkor megy, amikor már darabjá
nak biirgthealeri próbái végképp Bécsbe szó
lítják. Bécsi premierje illán programja 
Cannes, ahol megírja uj darabját. Ennek 
a darabnak ötlete Pesten jutott eszébe és 
magyar téma. A Harmónia sikere után sor
ban jelentkeznek « külfödl írók, akik a for- 
dilásjogol szereUiék megszerezni. Szomba
ton például Zingarclli olasz Iró Milánóból 
hívta tel Lányi Zsigmond főszerkesztőt. 
Molnár Ferenc egyik legjobb barátját, ukil 
megkért arra, hogy járjon közbe Molnár Fe
rencnél az olasz fordítás engedélyezése miatt.

¥
Két rendkívül érdekes szerződtetés. Peti 

Sándort, nz eredeti Immorii kitűnő komikust 
és a finom Tóth Bős két a Modem Kabaré 
szei ződk tle

♦
Az ITa befejezte külső felvételeit, mii vész 

gárdája hazatéri Badacsonyból, nhol tiz napig 
felvételezlek. Kun Magda. az Uta legifjabb 
sztárja mondja:

— Sokat dn’íoziunk é« az edllltf l’,vrtltett 
felvételek :»■»{ mo’n’jAlt. h.-.üy r.em hlihii. A’t 
hiszem, horty v‘« •'•i lil krd»«,<”é« m i'a,"tg<»s 
filiiu t c-ináliNi*.  Most Leadjuk fc hih'eri | |*l-  
vc'.rhkd.

Közismert minőségű 
bűneink in Is 
időszerű árakon!

CCa.afja®wsBcy
IV.,  Kristóf-tér 6.

Premier után
HARMÓNIA. Molnár Ferencről, az ördön- 

gőskezíi virtuóz Iái\észről, a színpadok Jég 
nagyobb mulaltalójáról jut eszembe az a. 
zenebohóc, aki egész életében csak móká
zott, mulattatott, egyszerűen azért, meÉl 'a 
szív es lelek igaz muzsikáját iigy sem szive 
sen hallgatják. u zeneboiióc most pálvá-, 
jának égbenyuló póznája tetején előkapta, 
dominójából a hegedül és elsírta szivémjk 
nagy és komoly dalát. Könnyei lemossák ,a< 
festéket és im valami olyan szép muzsika-* ’- 
líra arad onnan felülről, hogy a közönség' 
mosolyra torzult arca felcSodálkozik: hát 
könnyezletni is tud ez a nagy neveltető? 
Igen ez a Harmónia, a világhírű iró egyik 
legszebb szimfóniája, amelyet nem az agy, 
hanem a szív húrjai dalolnak. A Magyar 
Szinház (•l.iadá'a niolnárferenci. C.óth Sáp,-, 
dór és ('.álhité Kertész Ella kettőse több, 
mint emberi — klasszikus. Különösen Rádtiy 
Imre tetszeti, aki fialiilps lendületével az éle 
let hozta ebbe a költeménybe. Gombaszögi 
Ella egy-egy gesztusa, a remek Máig Gerö, 
Gázon (Ívni-., a virágszorii Sulyok Mária, a 
pompás Z.tMolnár, Tarnay Ernő simulékony 
rendezése, a Molnái^larab budapesti kar
rierjének elisinerésremélló tényezői.

FANNY. Pagnol divatos iró lesz Pesten. Ezt 
már megjósoltuk a M.irius cimii darabjánál és 
megerősítjük most, amikor a Eanng-jiü láttuk a 
Kamaraszínházban. Érdekes, okos és költői. 
Előadása a fiatalok és az ujnk diadala. Ólig • 
Magda komoly és számottevő reménysége a ma
gyar drámai színpadnak. Peértt Piri. Köpeczí- 
’lácz. Mátrait József, Kéig P und. I.nntag és • 
Harsányi uraknak, illetve hölgyeknek gratu
lálunk.

ÜDVÖSKE. K'sőii, de elragadó gesztussal 
nyitott a Király Szinház. Audrnn örökszép 
üdvöskéjének melódiáját hallhattuk, olyan 
pompás keretek között, amelyről már réfccn 
leszoktunk Pesten és olyan haliganvaggal és 
előadásban, amely az operetlszinházakhaii 
teljesen szokatlan. Elismerésünk elsősorbati 
Wallct Rózsinak szól, ennek a lüneméiíyes- 
hangú énekesnőnek, aki egyúttal bobizouyi.- 
lofla, hogy a I g/llliziólkeílöhh primadonnák. . 
egvike. Méltó társa ugy énekben, mini játék 
han a finom és temneramehttimos Xőrinczy 
Vilma. Kabos (ívnia talán sohasem volt ilveu , 
ragyogó, ilyen sziporkázó humorú, mint 
most. Jó lenne, ha az Üdvöske valóbun a 
Király Szinház üdvöskéje lenne.

EZ IGEN! Már mint n Terézkőí-uti Szinpiol 
uj reviije, amelyben kapsz, mindent, ami .szóm- 
szújnak ingere. E: igen. <•/. egy kedves, hangu
latos és mulatságos kabaré. Egv sölétbőríi févfi- 
rsillagol is, Evelvn Dömét is meglsmerlicliink a 
kabaré magyar csillagai Gárdonyi, Gyergyai, 
Komiás Vilmos, Rajna Alira és iegulöljúrá ír
juk, de legelsőnek gondoljuk Vadnai László- 
mellett, aki írásban és sz.ólinn eredményéseu 
tevékenykedik a ki'zörsí g teljes szórakoztatá
sára. Zerkovitz Bélát régen hallottuk színpadon. 
Olyan finom, hangulatos sh'igcrmuzsikM Irt, 
amelyet — ZerkoVitzról van szó — rövlrlereti 
mindenki megtanul. («tób)

Yi F/M Ti
Film, amelyet éi elemes 

megnézni...
Az Vfa u.| slágere a Nagy Kaló-film. amelyet 

e héten érdemes megnézni. ..Legszebb kaland" 
a elme, de a legszebb benne, hogy nem is Nagy 
Kató a sztár, hanem Adélé Sandrock, ez a bü- 
bájos öregasszony.
U. ?w:>AN -n 7^>AW Y? U KV4 W JWWAMT?

I. FILHARMÓNIÁI HANGVERSENY
Főpróba 23, hatígverscnif- 24-én. 

Vezényel: Dolmány! Ernő. 
Kozrcinilködik: Ünggicro Rlccl.

A megnyíló hangverseny műsorán Becllioi>t... 
Egmonl nyilány, llagdn- Szimfónia C-dur. /?<♦. 
:so*  Szerenád és lon.i/rmp*.  ItcgedilVerseny. 
előadja Rtcci. a világhírű ti éves liegrdümíi- 
vész. Hétietek R hangversenyre rend' ivill ked
vező feltéPIrkkrl. Cf/j/es jegvek 12 élöl Koncert
nél, IV., Vácí-u. 2.1. és az Operánál.

♦
* Rrsllidcs Mária első dalestje október 12-én 

(szerdául este '?.» értkor a Zeneakadémián' 
(Rózsavölgyi. >

Endre
7 utolsá 
fellépése az 
Andrássyuti- Szinház 

grandiózus műsorában.
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A csonka bajnoki torauló mindkét 
mérkőzése meghazudtolta a papírformát 
A Budai 11 Debrecenben diadalmaskodott Az Attila Kapos
várott is legyőzte a Somogyot és

A Budapest—Pozsony mérkőzés, illetve az 
izraelita ünnep miatt vasárnap csak két első- 
I ya bajnoki mcccs került sorra, a: is vidéken. 
A Budai Debrecenben a Bocskaival szem-
1 en diadalmaskodott megérdemelten. A
incccs érdekessége volt, hogv azon Ortli György 
volt csapata állott szemben a jelenlegivel.

A másik meccs Kaposvárott került sorra és 
ez is meglepetést hozott. Az eddig a lista végén 
kullogó Attila csapata 3:2 (2:11 arányú meglepő 
győzelmet aratót! az otthonában játszó Somogy 
ellen.

A bajnoki lista a két eredmény állal némi 
változást szenvedett. A sorrend most ez:

Orth kitűnő tréneri képességeit a

Szünet után Somogy-fölénnycl indul a játék s 
amíg az Attila jól védekezik, addig a somogyiak 
csatárai több helyzetet adnak át nz enyészet
nek A 39. percben egy Atlila-támadús nyomán

Hnar Magyarhoz 
passzol, aki a kifutó 
Erdős mellett befe
jezi az Attíla-gólok 

sorozatát. 3.1.
játék cllankad, a So-

- ,, csapa-
ugylátszik ez jó ka-

EMTK 5:1 (3:0), FTC Postás 2:1 (1:1). BEAC—* 
VI kér. FC 2:1 (0:0), MÁV TRAK 302 (0:1), 
UTE—Elektromos 3:0 (0:0), MTK- Fér. Vasutas 
1:1 (1:0).

így elkerült az utolsó helyről
A bajnokság állása

1. Hungári;
2. Ferenc
3. Újpest
4. Budai
6. Mocska
Ö. Szeged FC
7. Sorok*.
8. Nemzr
9 Kispest

A „ ....
mogy felforgatja < 
tát s t.„., :: .
hala, mert

i hátvéd posztról a 
n csatársorba avan
zsált Joós a 43. perc
ben még gólt is tud

jegyseíéR a íaccs*»  
vonalon

Anyuci sportot tanul
(Ebéd után a meghitt családi fészekben. Az 

asszony feketét iszik, a férj újságot olvas.) 
Anyuci: Ödön!

Na?!...
i az, hogy na?
a . .. — rz na.

Talán azt mondanád, hogy parancsolsz,

„Budai 11**
Budid „11"—Bocskai 2:0 (0:0)

nem mé.tányolta

Dcbreccn, október 9.
Cl Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

t se ) A csonka bajnoki forduló kétségkívül 
legérdekesebb mérkőzése zajlott le . vasárnap 
Debrecenben, ahol az. ősszel kiválóan szereplő 
Budai „11" és az első liga egyik legstílusosabb 
csapata, a debreceni Bocskai, állottak szemben 
< gyinással. A mérkőzés a várakozásnak meg
felelően

rendkívül Izgalmas, nívós küzdelmet hozott, 
amelyből meglepetésre a Budai ,,11" csapata 
került ki győztesként teljesen megérdemel
ten. Amig azonban a Budai „11“ kompletten áll
hatolt fel, addig » Bocskainál Moóré hiányzott, 
aki helyet Zilaliy volt a cenlerlialf. inig a csa
társorban Vince 40 fokos lázzal állt ki.

A meccs pikantériája voll egyébként, hogy a 
budai „II" csapatának nemrég még Ortli Gyuri 
volt a trénere, aki. mint ismeretes, jelenleg n 
Bocskainál van szerződésben. így tehát

Ortli Gyuri tréneri képessége eddig „jobbun 
fogott" a Búdul ,.11**  csapatán..

Az első félidő nagyrészében a Boc
imul többet. Főként Hevesi és Markos 
a támadásokul, de a kiválóan diszponált budn 
sédelem minden veszélyt elhárít. Szünet ulá 
előbb Teleki lövése vágódik vissza a kapufá
ról. majd pedig a Bocskai egyik veszélyes kor 
nevét llorn bravúrral teszi ártalmatlanná.

A 30. percben Kaltencckcr I. átadásából 
Polgár védlietcllen lövéssel megszerzi a ve

zet őgólt. 1:0.
A gól után a Bocskai egyenlíteni törekszik, <1 
minden ilyiránvu kísérlete meddőnek bizonyul 
az ellenfél kiváló védelmével szemben.

A 37. percben éri el a vendégcsapat má
sodik gólját, amikor Is Polgár a tévesen 
ofszájdot reklamáló Bocskal-védők közölt 

újabb hatalmas gólt rúg. 2:0.
A győztes csapatban fényesen játszóit a köz

vetlen védelem, élén a tüneményes Horn ka-

pussal. A fedezclsorban Kaltencckcr II.. mig a 
csatársorban Polgár volt feltűnően jó. A Bocs
kaiban Pavnicza jobbhalf játszott ki válogatott 
formát, mellette a Vanicsek Janzsó bekkpár 

elsőrangú munkál, de Hevesi és Markos 
is elismerést érdemel ,

Majorszky Ferenc hiba nélkül vezette le a 
rendkívül érdekes, izgalmas mérkőzést.

Botrány egy amatormeccsen
Vasárnap teljes programot bonyolítottak 

az amatőröknél. A forduló több érdekes c 
ménnycl szolgált. Elsősorban a BESzKÁRT— 
BSE találkozó felé fordult a figyelem. A villa- 
moscsapat küzdelem után, de biztosan győzött 
riválisa fölött és igy a bajnokság élére került

az FTC—Postás mérkőzés végig túlfűtött 
hangulatban zajlott le. Tizenkét perccel a 
befejezés előtt a bíró lefújta a játékot, mert 
az t llől-uti pálya közönsége tulhangosan 
adott kifejezést annak a nézetének, hogy az

; le 
ese-

Ünnepel a magyar uszósnort

... Ha nem éppen akkor zavarnál, 
MacDonald levelezését olvasom a 

Herriot-val.
A..1 Nézd, fiam, én nem poiitikáról akarok 

veled beszélni.
F.: Mit akarsz?
A.: Sportot tanulni.
F.: Meg vagy örülve? Mit értek én a sport

hoz?
A..- Ödön! Hiszen minden vasárnap a meccsen 

vagy és hetenként két este tanácsülésed van.
F. (észbekap. Eszébe jut, hogy ezen a cimen 

szerezte magának az állandó kimenői): Na 
igen, igen, hát mit akarsz tudni?

A.: Először is azt mond meg, mi az a másod
rendű?

F,: A magyar csatársor.
A..- Dehogy. A Csetnekiék azt mondják, hogy 

nekik másodrendű volt, de alig tudták meg- 
tálálni.

Ja ugy, a helyük másodrendű számozott

L gí r

Hóman kultuszminiszter a fedetluszoda mikro fonján át üdvözli a világbajnok vizlpólózók 
sportszerű vigyázzba meredt csoportjút

A „hunok" nyugati hóditó hadjárata egy gól erejéig sikerült
Attila—Somogy 3:2 (2:1)

forgott szól 
szoros értelmét*  
góllal. de m

Az első le 
szódolt le, 
a Somogy a

Egy veszélytelennek látszó lefutás kapcsán 
Sziklai a tizenhatoson belül kézzel szeren- 
esétlcniil érinti a labdát, nme'yért persze 
tizenegyes jár s amelyet persze Mészáros a 

a háló sarkába küld. 0:1.
Gól után nz Attila frontja alakul ki isinél s a 
28. percben a simán görgő támadások nyomán 
eredmény is születik:

tumu'tus a Somogy-kapu előtt, a labda 
liánéhoz kerül, akinek lábúról a kapufára, 
majd onnan a hálóba pattan a labda. l:t.

Most aztán valamivel kiegyensúlyozottabb a já-, 
ték. A szerencse a Somogy felé mosolyog, Szik- 
lai ugyanis ismét tizenegyest vél. ezt azonban 
Mészáros most már a kapu fölé vágja. Az 
utolsó percekben

Máféffy, aki ezúttal debütált az Attila szí
neiben, egyéni akcióval a kifu(< 

mellett ujahb gólt ló. 2:1.

f-'TC két játékosának a kiállítása nem volt 
egészen Indokolt.

A biró a pályát is kiürittette. Ekkor dőlt cl 
mégis a mcccs sorsa, amikor is Bihámy szabad
rúgásából a kis Turay fejelte az FTC győztes 
gólját. A BEAC két pontot szerzett az újdonsült 
VI. kér. FC-lől, mig a többi mérkőzés a várako
zásnak megfelelően végződött. A részletes ered- | 
menyek: BESzKÁRT—BSE 2:0 (1:0), Törekvés— 1

: Azt mondják, hogy senki sem tudott a 
helyére eljutni. Teljes félóráig hagyták keresni 
őket.

F.: Es még azzal vádolják a futballvezérekct, 
hogy anyagiasak. Ilyen rágalom! Láthatod, 
hogy hagynak másokat is keresni.

A.: Es van olyan is, aki az egész meccsen 
nem találja a helyét?

F.: Hogyne, de azt Turaynak hívják és 
Márjássy beteszi a centerbe.

Es mi az a Cseh II.?
Olasz cukrász.
A Cseh II. egy olasz cukrász?

csatár.
Kalmár az, ugy-e, csatár? 

Még hozzá nagyon hires. Még a 
Himnuszban is előfordul. i

A Himnuszban?
De mennyire, ö a balsors. 
Es mi az a Korányi? 
Az egy klinika.
Minek egv futballcsapathoz klinika? 
Hallod? Mikor olyan beteg!
Mond... és mit jelent az, hogy valaki 

lségi kapitány?
Havi háromszázötvf 
De mit játszik egy 
Alsóst.
Hát neki nem kell 
Nálunk nem. 
Azért szép dolog.

szövet:
/•'..*
A.:
F.:
A.:
F.:
A..*  . .............

kimentek a meccsre. Hallom, hogy 
kegyelmes ur is kint volt.

F.: Igen, most ő a sportminiszter.
A.: Na és ki kerül helyette a 

múzeumba?
F.: Hogy kicsoda? A Kalmár...

érteni a futballhoz?

hogy a miniszterek, 
a Hóman

régészeti

Rex.

Budapest íutballozík, Pozsony meg 
nézőket nevel

Budapest - Pozsony 5:2 (3:2)
Pozsony, okt. 9-

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A magyar ..............

jakube

E col olyan izzólámpával érhető el, amely 
kis áramköltséggel egyenletes, nagy fény
erőt és jobb fényelosztást ad.
A Tungsram-lámpa 50 év tapasztalatai alap
ján készül. Világszerte bevált, mert műszaki
lag tökéletes, megbízható és gazdaságos. 
Vásárlásainál kérjen tehát kifejezetten

válogatott csapat sorozatos 
kudarcainak egyetlen bal
zsamaként szokták a fut- 
I allvezérek a nagyközön
ség lelkében élő sajgó 
sebre tapasztani azt a 
gyenge vigaszt, hogv imc 
n városközi mérkőzése
ken milyen nagy siker
rel állják meg a helyüket 

válogatott daliák. 
Nemrégen Zágrábból 
hozlak bazH nagy
mennyiségű skalpot, 
most meg Pozsonyból. 

Pozsonyban ugyanis a budapesti válogatott 
csapat tekintélyes győzelemmel nyújtott ismét 
bizonyítékot arról, hogy

a két város futballsportja között még van
nak bizonyos differenciák.

A differenciát s azt, ahogy ez kialakult, ragyo
gó őszi időben hétezer néző nézte végig. a

Futballozni ezúttal a budapestiek tudtak 
jobban, vinzont a nézők számát illetően 

Pozsony lassanként a fejünkre nő.
A mérkőzést a bécsi Frankenstein vezette — 
nem teljesen az igazság szellemében. Mert n 
helybeliek két gólja offszójdgyanus helyzetből 
született s azonfelül a mérkőzés során voll még 
néhány niinnsz, amelyből kiderült, hogy a biró

nemcsak földrajziig, de egyébként is közelebb 
van Pozsonyhoz.

A szép őszi időben lejátszott mérkőzés a 
magyar együttes fölényes győzelmével végző
dött, ellenére annak, hogy a budapestiek szünet 
után győzelmük biztos tudatában inkább is- 
kolajálékkal, mint eredményességgel szerepel
lek a közönség előtt.

A csapat legjobb és egyúttal legeredmé
nyesebb játékosa Jakube volt.

Ami a városközi győzelem mámorán túl a 
közelgő Újpest—Hungária derbimérkőzés szem
pontjából sem érdektelen. A helyi csapat a 
mezőnyben szintén szépen dolgozott, de a kapu 
előtt olyan puha voll, mintha a magyar válo
gatott csapat csatársorát akarná kopiroznk

A szép játék során a gólokat a következő 
sorrendben lőtlék:

Első félidő: 15. p. Jakube, 30. p. Auer, 36. p. 
Maszarovitcli, 39. p. Jakube. 44. p. Hulla, máso
dik félidő: 3. p. Jakube, 12. p. Kalmár.

A profibirkózás 
végkiizdelnwl 

a Beketowban

X A magyar sportrepülők díszelőadása r 
íládiushan. A Magyar Sportrepülők Egyesülete 
az Endresz György szoboralap és az egyesület 
javára csütörtökön, október 13-án, este tíz 
ónkor Horthy Miklós kormányzó >ur védnök
sége alatt díszelőadást rendez, amelyen az l'gi 
titánok című hatalmas repülődráma kerül be
mutatásra. A kettős jótékonycél érdekében a 
Rádius Jt ’ tro Filmpalota helyiségét, teljes sze
mélyzetét és a világítást, a Mclro-Goldmyn- 
Meyer pedig a filmet díjtalanul bocsátotta a 
Sportrepülők rendelkezésére, sőt a szükséges 
nyomtatványok költségeit is fedezte, úgyhogy a 
teljes beuétel, mindennemű levonás nélkül, 
jótékonycélra fordittatik. A díszelőadásra, ame
lyen a társadalom előkelőségei és a hivatnlcs 
körök teljes számmal részt fognak venni, je
gyek már válthatók a Rádius Metró Filmpalota 
pénztáránál.
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Henry Desgrapge, a Tour de Francé 
atyjának intelme a magyar 

kerékpárosokhoz
A Hétfői Napló utján figyelmeztetem őket, jól gondolják 
meg,mielőtt professzionalistákká válnak: a Tour de Francé 
nem gyerekjáték, amelyen csak erre alkalmas- nagy- 

klasszisa kerékpárosokat engednek indulni
Párls, október 8.

(A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) A 
Tour de Francé „apja", a század elején alapí
tója, azóta évenkénti „főrendezője", propagá
lója, ha úgy tetszik: apostola. A világ leg
nagyobb sportlapjának főszerkesztö-tulajd onosa. 
Szikár, inkább angolos megjelenésű, kisportolt 
alakú, hatvan év körüli öregur. A világ leg
tekintélyesebb sportújságírója és a biciklisport 
felülmúlhatatlan döntőbírója,

— Nagyjában tisztában vagyok a magyar
országi eseményekkel... — kezdi el, szinte 
kérdezés nélkül a beszélgetést. — Tudok a 
magyar országúti versenyzők szándékáról és 
arról a tervről, hogy jövőre a Tour de France-ra 
is benevezzenek. Elvben, természetesen minden 
attól függ, mire képesek, hisz ha valami rend
kívüli tudással és küzdőképességgel lepik meg 
a világot, úgy — ismétlem — elvben még az 
AS-ok csoportjában is helyet szoríthatnék nekik.

— De a józan ész larra enged következtetni, 
hogy a magyarok esetében nem lehet ilyesmiről 
szó.

A Tour de Francé nem gyerekjáték, öt
ezer kilométer, begyeken, völgyeken, jár
hatatlan utakon, néhol pokoli gyorsaságú 

tempóban.
Ezt nem lehet egyik napról a másikra, vagy 
akár egyik évről a következőre megtanulni. 
Nem hiszem, hogy a tegnap még amatőr és 
igazán nagyklasszisu ellenfelek ellen még sose 
futott magyar versenyzők meg tudnák állni 
benne a helyüket.

— Az úgynevezett „nemzeti" vagy „AS" i 
kategóriában öt csapat számára van hely. Fran
cia-, Német-, Olaszországé, no meg Belgiumé 
véglegesnek tekinthető.

Egy hely minden eszleudöbcn kiadó!
Erre 1933-ra Spanyolország, Svájc, egy*  „vegyes 
nemzetközi csapat", Portugália és esetleg 
Magyarország pályázhatnának. Egy nyolctagú 
csapat költségei, négy hét alatt, körülbelül 
százezer frankra rúgnak, alaposan meg kelj 
tehát gondolnunk, kit választunk.

— Kicsinyben ugyanez az eset az „egyéniek
nek" (indi viduels) nevezett kategóriában. Itt 
szintén negyven versenyző számára van hely. 
Ebből rendszerint tizenhatot franciáknak tartok 
fenn. A hátralevő 24 „díszhelyre" körülbelül 
harminc olasz, tizenöt német, ugyanennyi 
belga, néhány spanyol, hollandus, luxemburgi 
és portugál „önjelöltem" van. Legtöbbje ruti
nos, jóhirü versenyző. Nézetem szerint

„Felei thetetlen“ emlékkel tért haza 
a III. kér. csapata Belgrádból

SK Beogradski - III. kér. 4:0 (3:0)
Belgrád, október 9.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen
tése.) A III. kér. FC szombati 1:2 arányú mini
mális veresége után vasárnap este

5000 főnyi közönség előtt 0:4 (0:3) arányú 
súlyos vereséget szenvedett a SK Beo- 

gradskitól.
Az óbudaiak több alkalommal kifogásolták Jók-

VILÁGSZEMLE
NEHÉZ CSEHSZLOVÁK GYŐZELEM 

A JUGOSZLAVOK ellen
Prágából jelentik: A csehszlovák—jugo

szláv országok közötti futballmérkőzést a 
csehszlovákok 2:1 (1:1) arányban megnyer
ték a kitünően játszó s mindvégig méltó el
lenfélként harcoló jugoszlávokkal szemben. 
A vezetögólt Puc lőtte n 4 percben, a 87. 
percben Zsivkovics egyenlített s a szünet 
utáni 24. percben Nejcdll szerezte meg a 
győztes gólt. A meccset, amelynek húszezer 
főnyi közönsége volt, a lengyel Rudkoutsky 
vezette.
A NÉMET LOVASOK NYERTÉK AUSZTRIA 

NAGYDIJÁT
Pécsből jelenük: Az osztrák lovaregylet által 

rendezett nemzetközi lovasmérkőzési, melyen 
Ausztria nagydiját is lebonyolították, Német
ország nyerte Magyarország és Csehszlovákia 
ellen, A magyar csapatban Jan tüzérszázados, 
Platthy, Endrödy és Schaurek főhadnagyok 
szerepeltek. A Széni Islván-toronydij versenyé
ben a magyarok közül Binder őrnagy ötödik, 
Cseh Kálmán százados pedig hatodik helyen 
végzett. Magyarország tizenkét lovassal vett 
részt a nagyszabású versenyen.

A FINN ATLÉTÁK LEGYŐZTÉK 
A FRANCIÁKAT

Páriából jelentik: A Finnország-Franciaor
szág atlétikai mérkőzési a finnek 78:62 arány
ban nyerték meg. A főbb eredmények a követ
kezők: 5000 m. 1. Lehtlnan 14 p. 47 6 mp., 2. 
Iso Hollo. 100 m.: Virlnnci) flinn, 11.2 mp. 400 
ni. Strnndval finn 49.2. 800 m.: Kelier francia 2 
p. 00 8 mp. 1500 m.i Fürje finn 3 p. 67 mp. 
110 gát: Sjösledt finn 15.8 mp. Sulydobás: Jaer- 
vinen 15.39 m. Diszkoszvelés: Noel francia 48.19 
m., gerelyvetés: Ihnnnmaeki finn 63.10 m.. ma
gasugrás: Relnlcka finn és Pcrasnll finn, 190 cm. 
Távolugrás: Róbert 750 cm, francia rekord, rúd
ugrás; Vontouski ír. 380 cm,

csupán ebben a csoportban lehetne szó 
magyar biciklista Indulásáról. Egyre, vagy 
legjobb esetben kettőre gondolok, akinek 
azonban előbb tanúságot kell szolgáltatni 
rátermettségükről. A legtehetségesebbek 
jöjjenek már u jövö szezon kezdetén 
Franciaországba és mutassák itt meg, erős 

ellenfelek ellen, mit tudnak.
— Nem kívánok lehetetlenségeket tőlük. Nem 

várom, hogy első versenyükre megnyerjék a 
híres „Paris-Roubax"-t, esetleg elég, ha kez
detben csupán legjobb amatőrjeink ellen indul
nak, már ebből következtetni fogok arra, hogy 
fognak tudni küzdeni Binda, Pelissier és 
Lcducq ellen.

— Ami a magyarországi országúti verseny
zés általános helyzetét illeti,

szerencsés és ügyes ötletnek találom a Tour 
de Hongrie amatőr jellegét, amely mellett
— azt tanácsolnám — továbbra Is lurlsu-

nak ki.
Magam tudom legjobban, hogy csak szívós 
akarattal, kitartással és lelkesedéssel válhat 
nem csupán egy versenyző, de egy verseny is 
azzá, amivé, mondjuk, ma a Tour de Francé 
lett.

— Biciklistáik gondolják meg alaposan, mi
előtt professzionistává lesznek:

van-e garanciájuk, vagy legalább Is kilá
tásuk arra, hogy uj mesterségükből meg 

, fognak tudni élni?
—• Ne számítsanak mescszerü külföldi verse

nyekre", Nyugat-Európában már is túlsók az 
eszkimó és tulkevés a fóka. Mindenekelőtt ott
hon kell sportegzisztenciát teremteniük ahhoz, 
hogy jövőjük és megélhetésük legyen!

— Mindez azonban ne kcdvetlenitse el őket 
attól, hogy ha valóban nagy tehetséget éreznek 
magukban, szerencsét próbáljanak. A Tour de 
Francé fedezte fel Max Bullát, avatta világsztá
rokká Franzot, Botecchiát, Guerrát, akik mind 
külföldiek voltak és én csak örvendenék annak, 
ha a „Tour"-on elért sikerek adnának kedvező 
lökést, az ebben a percben még botorkáló 
magyar országúti kerékpársportnak.

— De az óvatosság és rendszeresség még a 
tehetségek felfedezésénél és kétes kimenetelű 
kalandokba bocsátkozásánál is elengedhetetle
nek.

öreg, rengeteget tapasztalt, gyermekkora óla 
országutakon, stádiumokban élt sporlróka jó
tanácsai ezek. A fiatal magyar versenyzőkön a 
sor, gondolkodni rajtuk és okulni belőlük.

Kőrös! László.

sics bíró ítéleteit, akinek részrehajló bírásko
dása két feltűnő ofszájdgólhoz juttatta a SK 
Beoyradsklt. Részint ez a körülmény, részint 
pedig nz előző napi meccs fáradalma teljesen 
letörte a III. kerületieket, akik a második fél
időben már minden lelkesedés nélkül játszotiek 
s csak védekezésre rendezkedtek be. 4:01 Szép 
ki< védekezési

A BÉCSI FUTBALL VASÁRNAPJA
fíécsből jelentik: Az I. liga vasárnapi 

mérkőzései az alábbi eredményekkel végződ
tek: Vienna—Nicholson 2:1. — Floridsdorf— 
Adniira 2:2. — llakoah—Brigittenau 8:0. — 
WAC—Wacker 4:1. — Rapid—WSC 5:3.

DÁNIA—SKÓCIA 8:1
Koppenhágából Jelentik: A dán válogatott 

labdarugó csapat 3:1 (2:0) arányban győzött 
Skócia válogatottal ellen. A dánok győzelme 
megérdemelt volt.

AZ UJ SVÉD DISZKOSZVETŐ REKORD 
48.18 M

Stockholmból jelentik: Karhson, a svéd disz 
koszvetörekordot 48.16 méterre javította.
A WEISSENSEE A NÉMET VIZIPÓLÓBAJNOK

Lipcséből jelentik: Németország vízi póló
bajnokságát a berlini Weissensee nyerte. 
amely a magdeburgl flellas ellen a döntő 
meccsen 3:3 arányú döntetlent ért el.

X Kikapott a tartalékos Ferencváros Kispes
ten. A Ferencváros, amely nélkülözte a válo
gatottban játszó játékosait, a komplett Kispest
től 5 2 (1:1) arányú vereséget szenvedett. — 
Volt még egy barátságos mérkőzés a profi Va
sas és az amatőr W FC között. A meccs 4:4 
arányban döntetlenül végződött.

X A Phöbus döntetlenül Játszott, a Taxi ve
reséget szenvedett. A II. liga vasárnapi fordu 
lóján a vállalati alakulatoknak nem volt jó 
napja, amennyiben a Phöbus csak döntetlen 
eredményt ért cl nz ETC-vcl szemben, mig a 
Taxi vereséggel hagyja el a küzdőteret. Meg
lepetés a Csepelnek a VÁC fölött aratott mini 
mális arányit győzelme. Ki. eredmények: 
Drasche—Taxi 2 1 (1:1), Phöbus—ETC 1:1 
(1.-0), Csepel -Vae FC 2:1 (1:1). Bak—Broguis 
ták 4:1 (2:0) és Budafok—Rákospalota 2:1 (1:0).

X Carpus—Szskercs-mérkőzésHel zárul a ke
rékpárosévad. Ma, hétfőn este a kerékpáros- 
versenyóvad utolsó eseményén Carpus, a leg
jobb némot bukósisakba lesz a külföldi vendég, 
aki Szekeres és Istenes ellen száll nyeregbe. A 
lerrasz-ülésekcn belépődíj nincs, csupán n mű
sor megváltása kőtelező.

Kész az olaszok elleni válogatott 
atlétacsapat

A MASz vasárnap délelőtt a BEAC-pályán 
rendezte meg az olasz-magyar atlétikai viadalra 
a 400 méteres gátfutás és a gerelydobás válo
gató versenyét. Eredmények: 400 m.-es gát
futás: 1. Héjjas (BEAC) 57.9 mp., 2. Obitz dr. 
(BEAC), 3. Sárvári (BEAC).— Gerelydobás: 1. 
Budavári (BBTE) 60.52 m, 2. Boros (TFSC) 57 
m, 3. Takács (Postás) 50 m.

A MASz nemzetközi bizottsága egyébként va
sárnap este tartott ülésén kijelölte azokat az 
atlétákat, akik jövő vasárnap Firenzében szin- 
rekerülő magyar-olasz válogatott mérkőzésen 
képviselni fogják a magyar színeket. A váloga
tott csapat a következő:

100 m es síkfutás: Raggambi dr., Scliier. — 
400 m-es síkfutás: Barsi, Szalav. — 800 m-es 
síkfutás: Szabó, Zsilvai. — 1500 m-es síkfutás: 
Szabó, Govrik. — 5000 m-es síkfutás: Simon, 
Kelen. (Amennyiben a katonáskodó Szilágyi

Veszélyben a hajó!

Egy norvég halászhajó utolsó pillanatait örökíti 
meg ez a ritka fényképfelvétel: a matrózok 
kétségbeesetten viaskodnak a fedélzeten a tom

boló orkánnal

X Wihtonen elvesztette veretlenségét. A 
piofibirkózók Európa Kupa viadalának vasár
napi fordulója előtt Stibor revánsot kért Mar- 
tonofftól, de ugv, hogy a bolgár óriás ne alkal
mazhassa borzalmas dupla nelszonját, amely 
alatt legutóbb ö is . elájult. Martinoff elfogadta 
a revánsot és ez versenyen kívül, — a Stibor 
által fölajánlott száz pengőért — fog lezajlani. 
Az eddigi eredmények: A Westergard—Wihto- 
ncn mérkőzésben Westergard győzött és ezáltal 
Wihtonen elvesztette veretlenségét. A Nagy 
Béla—Willings meccs remek küzdelem után 
döntetlenül ért véget. A hétfői program: Wea- 
tergard—Orlov. Nagv—Wihtonen, Willings— 
Stibor, Czája János—Tomson. Ez a kél utóbbi 
dönlőmérkőzés. Az első pár negyed 9 órakor 
lép a porondra.

X A Nemzeti Torna-Egylet miniatűr lőtérit 
vasárnap avatták fel az egyesület székházának 
udvarán. A megnyitó-beszédet Pékár Gyula ny. 
miniszter tartotta.

X A kerékpáros liegymászóbajnokság elő
futamait vasárnap bonyolították le a Svábhegy 
lejtőin. Az előfutamok győztesei: Német (BSE), 
Sári (Nyomdász). Oroitán (Törekvés), SzeifTert 
(MKSz), Hamar (Pestújhely).

X Petiét ünnepelte egész Pécs. Pécsről lelem 
tik: Vasárnap a Pécsi Nemzeti Színházban 
Pelle Isisén tornászvilágbajnok és az olimpiai 
tornászcsapat tagjai tornáin mutatót rendezlek, 
amelyen hatalmas közönség vett részt. Este 
nagyszabású bankéit volt az olimpikonok Híz- 
leletére, s ezen Pécs város csaknem minden 
előkelősége megjelent.

Dr. FEKVÉS SZAKORVOS 
vér-, bőr- és nemitek jrk- 

nek rendol nap 
1. HÓMumsI gyembea. 

szabadságát sikerül elintézni, akkor Kelen he
lyett ő utazik.) — 110 m-es gátfutás: Kovács, 
Jávor. —■ 400 m-es gátfutás: Kovács, -Nagy Géza 
vagy Kertész (kedden délután Nagy Géza é» 
Kertész között próbaversenyt tartanak.) — 
Sulydobás; Darányi dr., Csányi. — Diszkosz*  
vetés: Remecz, Donogán. —■ Gerelyvetés: Vár- 
szeghy, Budavárv. — Magasugrás: Bódossy, 
Késmárki. —- Távolugrás: Balogh, Fekete, —• 
Rúdugrás: Zsufka, Király. Az olimpiai staféta 
tagjait a helyszínen állítják össze. Valószínűleg 
400-on Borsi, 200-on Raggambi és Schier, 800 on 
pedig Zsilvai fut.

A válogatott atlétagárda Szerelemhegyi Jenő 
dr. és Bodánszky Pál dr. kíséretében csütörtö
kön reggel hét órakor indul Budapestről. 
Triesztben megszáll a csapat, majd másnap reg
gel folytatja útját Firenzébe, ahova pénteken 
este érkezik meg.

KIS 1MBISZ
Álljon elő az, aki azt meri mondani, hogy 

a futhnllsportbnn nincsenek ötletes reformok! 
Kitermelik nálunk is a legremekebh ötleteket. 
Ilyen például az, hogy félidőben hirdetéseket 
közvetít a mega főn. Az egyik hirdetés szövege 
a következő volt:

„A futballmeccsen úgy a játékos' mtnt a 
közönség erős fejfájást kap. Használjon tehát 
ilyen és ilyen pasztillát.''

Mi készséggel elhisszük, hogy a válogatott 
meccsen látott belsőcsatárjátéktól fejfájást le
hetett kapni. No de azért mégis csak érdekes 
volt, hogy az MLSz a futballmeccsen a labda*  
rúgás káros hatását hirdette.

Nem akarjuk azonban elszalasztani a kí
nálkozó alkalmat és itt közlünk néhány hatásos 
hirdetésszöveg-mlntát:

„Biztosítsa életét itt és itt, mert a tribün le
szakadhat és igy élete veszélyben forog!"

„A futballmeccsen könnyen eltörheti a Iá*  
bát. Forduljon bizalommal ehhez és ehhez a 
céghez, ahol már igen jutányos áron és ké
nyelmes részletfizetésre beszerezheti mű*  
lábait."

„Halál ellen nincs orvosság — mondotta a 
lánglel kü bölcs. — Hullaszállitást pontosan is 
jutányosán eszközöl X. fuvarozási vállalat."

„Vegyen ilyen és ilyen lázcsillapítót, mert 
a meccsen könnyen kaphat hideglelést."

Még az utóbbi hirdetésben van a legtöbb 
igazság.

A Jo-Jo-láz bevonult Immár a sport biro
dalmába ts.

A magyar-osztrák meccsen Cseh II. se
hogyan sem tudta, hogy mitévő legyen a 
labdával. Forgolódott ide-oda, mire meg
szólal egy hang a tribünön:

— Mit csinál ez a Cseh II. Hisz ez nem 
futball. Ez J o - J o !

A szomszéd: Ez Jo-Jo? Ellenkezőleg: 
Ez Rossz-Rossz! ...

♦
Ketten fogadnak tiz pengőbe, hogy ki tud 

nagyobbat hazudni.
Az egyik elkezdi:
— Van egy magyar belső csatár ..
A folytatását a mondatnak már nem 

mondhatta el, mert a másik közbevágott:
— Stopp! Nyertél!

zsoldos előkészít polcért és 
középiskolai tnaRén- 
vizngAkra, SrettSfiM- 
ro. Vll, DobAny-u. »4

Egy elbusult drukker el mélázva áll meg 
a válogatott meccs után a Springer-szobor 
előtt? A boldog emlékű sportvezér relief je — 
mint azt mindenki tudja — profilban ábrá
zolja Springer Ferencet, aki mintha akarat
tal fordítaná cl fejét n pályától.

Áll u drukker a szobor elöli, csendes szo
morúsággal mereng egy darabig, majd hal
kan megszólal:

— önnek van igaza, Elnök ur!
— x —

I
aranyai, sztlslöi, brUllénsot hihetetlen mázán áron 
vtsMk. IvtawiM ékszerüzlet. KAköczl-ul 9. szén
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December 7! A csodák csapatának 
grandiózus harca a brit oroszlánnal
Óriási az Izgalom Európa városaiban - A veretlen 
„WundermannschafV*  első szereplése angol löldön - 
120 ezer néző elölt a welszi herceg üdvözli az osztrákokat

Bérs, október 8, 
(Bécsi szerkesztőségünktől ) Az osztrák válo

gatott csapul, amelyet, mini ismeretes, ma már 
mindenütt a ..Wunderinannschiift" néven emlí
tenek — nem ok nélkül, hiszen nz utolsó kél 
esztendőben nem veszteti mérkőzést —

elérkezett sportkarrierje tetőfokára és n 
br'f oroszlán torkában, a londoni Wembley 
Stadionban méri össze erejét az angol 

tizeneggyel.
December hetedikére van kitűzve a mérkőzés, 
nmein elé óriási érdeklődéssel tekint egész 
Európa sporlkfizönsége, hiszen nem kisebb do
logról van szó, mint hogy akkor dől el az euró
pai fuibullheyemónía kérdése. Azok nz illők, 
amikor az angol proficsapatok nyári kéjula- 
zásra Indultak a kontinensre és közben csuk 
i'gy mellékesen a gólok tucatjaival ajándékoz
ták meg vendéglátóikul, természetesen már rég 
elmúltak. Nemcsak Bécsből. de a többi európai 
városokból is sulyos vereségekkel megrakodva 
térlek haza a porlvázó angolok a háború utáni 
években, amit tartalékos felállítással és a liga-

Sxínaranyat
bank, Budapest, V., Nádo.-utcn 2>i,

arany érmékét nnp 
»e«Z es eled liiirnn- 

, l etetőn 213-16, 104-87

mérkőzésektől kifáradt utószezonnal menteget
tek. A sok balsiker után végre európai turnéra 
indult az angol válogulotl és két esztendővel 
ezelőtt a bécsi Hohc Martén szenvedte első bal
sikerét, amikor is minden igyekezetük ellenére 
nem tudtak gólt rágni Iliden kapujába. (Az 
eredmény 0:0 volt.) Ezt követőleg meghívást 
kapott tavaly a spanyol válogatott Londonba 
és Ibéria rettegett tizenegyét az angol csapat 
játszi könnyedséggel győzte le.

Az angol sportközvélemény fkilélegzett: a 
szigetország még mindig vezet.

Ekkor születeti meg nz ongol—osztrák mérkő
zés terve, ami most telő alá került.

Erdei es megemlíteni, hogy az angol váloga
tott eddig négy mérkőzési játszott az osztrá
kokkal.

1908 junlus 5: 6:1, 1908 június 8: 11:1, 1909 
julius 9: 8:1. Természetesen

mindhárom Angiin Javára
és végül L0J0 junlus: 0:0.

Eddtgl gólarány: 2 .5 .1
Hír szerint Meisl Hugó nem állít fel Becsben 

végleges csapatot, hanem
tizenöt emberből álló együttest visz ki, 

amely előzőleg több ki Tétmérkőzést játszik 

1500 pengfi jutalom a 
nyomrauezetOKneK.

Csütörtökön, október 13-án
kezdi közölni

A
KÉK GYÖNGY 

REJTÉLYE
cimü izgalmas és ujszerü detektivre- 
gényét, melynek megoldására 1500 P 

jutalmat, nagyértékü vigaszdijakat 
tűzött ki.

Olvassa mindennap 
az esti KURlR-t és vegyen 
reszt ön is a pályázaton.

I Bécsbcn. Tekintettel arra, hogy Gschtveidl, V’o 
I '/cl és Zischek még ebben a hónapban rendbe 
jön, a csatársor adva van és

az. összeszokott öt gólkirály fog egymás 
mellett játszani: Zlschek, Gschweldl, Slndc- 

lar, Schall, Vogel.
Tartalékcsatárnak a Budapesten nagyszerűen 

szereplő Horváthot. aki egyformán jól játszik 
balszélsőt és összekötőt, valamint Molzert jelöli 
ki a szövetségi kapitány. Miden, Hiúm és 
Schramseis felállítása nem kétséges. A kapus
tartalék még bizonytalan. Halfok: Mock, lloff- 
marin és Nausch lesznek, mellettük tartaléknak 
Schmistik és l.ueff Más kombináció számításba 
sem jön, mert

Melsl Hugó véleménye szerint ez a tizenöt 
ember évek óta ugyanazt a kitűnő formát 
mutatja és ha pillanatnyilag Indiszponálva 

Is lehetnek, az nem tarthat sokáig.
A siker igazol és Meislnek eddig sikerei voltak 

Bécsbe érkezett londoni jelentések szerint 
az angol sportkörökben még soha nem lá
tott érdeklődés előzi meg ezt a mérkőzést.

Tekintettel erre a nagy érdeklődésre, máris meg 
kellett kezdeni az előjegyzést és illetékes körök 
bizonyosra veszik, hogy

novemberben jegyet már semmi pénzért 
kapni nem lehel. Mintegy 120.000 nézőre 

számítanak!
A nemzetközi utazási irodák máris megkezd

ték előjegyzéseiket az összes európai nagyváro
sokban és azok is rekordszállitmányokat jelez
nek. Az anyagi siker tehát már biztosítva van.

A mérkőzést egyébként szokatlan ünnepélyes 
formák közölt fogják lebonyolítani és

a csapatokat a pályán a welszi herceg fo
gadja.

Ennyit az előkészületekről. Egy kis melan
kolikus megjegyzést azonban nem lehet el
hagyni e cikk végeztével. Még nem is olyan 
régen minden alapunk meg volt arra várni, 
hogy a Schlosserek, Konrádok, Schafferek és 
Ortliokat követő generáció kap először meg
hívást Londonba és a fehérinyü osztrák csapat 
helyett, meggyniros trikóban, mayyur fiuk ro 

amozzák majd az angol kaput. Hol van mát 
ez az idő? A ,.\Vundermannschafl" a Lajta túlsó 
partján alakult ki, mi pedig Pozsonyban és 
I'elgrádbnn aratjuk kétes sikereinket. Kétség
telen, hogy i: labdarúgásból egyelőre megbuk
tunk De lehelne készülni a pótvizsgára . .. 
Lehetne.

I/eon Andor.

Két országos rekord dőlt meg 
a magyar-olasz mérkőzés főpróbáján 

Szabó Miklós uj rekordja 15 p. 15 mp. — Rekordot javított 
a BBTE sprintstafétája

A MAC hagyományos őszi atlétikai viadala 
kitünően sikerült. A mitingnek nemzetközi jel
leget adott Langmayer, Janausch és Leidgeb. 
a három jónevii osztrák atléta akik közül 
Azonban

csak Jnnatischnak sikerült két harmadik 
helyhez jutni a sulydobásban és a disz

koszvetésben.
Langmayer! a halszerencse ütötte el a második 
helyezéstől, mig Leidgeb egyáltalában nem ját
szott szerepet az 5000 méteres síkfutásban.

A versenyen három uj országos rlkordot 
állítottak fel atlétáink: a BBTE stafétája 
kél alkalommal Is túlszárnyalta saját rl- 
kordját, míg a harmadik Szabó Miklós ne

véhez fűződik.
Magasugrás II. oszt.: 1. Király István MAC 

160 cm. 2. Gyulai Tibor BBTE 155 cm. 3. Fe
jér József 155 cm. Késmárky Kornél BBTE ver
senyen kívül 181 cm-t ugrott.

400 m-es síkfutás: 1. Barsi László BBTE 50.1 
inp. 2. Szalni János BBTE 51 mp; Zsitvay 
BBTE a cél elölt 30 méterrel feladta a ver
senyt, amely különben is a BBTE háziversenyé
nek nevezhető. Barsi hamarosan a régi lelt.

Sulydobás: 1. Darányi József dr. MAC 15 
TFSC 14.17 ni, 3. Janausch

110 m-es gátfutás: 1. 
Kovács József BBTE 15.8 
mp. 2. Jávor István MTK 
16.2 mp. 3. Kálmán Já
nos SzSE 16.4 mp. Igen 
szép verseny, az osztrák 
Janausch az utolsóelőtti 
gátban megbotlott s meg
állt, majd helyből átvitte 
az utolsó gátat, de az uj 
nekiiramodás már csak 
a negyedik helyet bizto
sította a számára.

100 m-es síkfutás, Ki
rály-díj: 7. Schier József BBTE 109 mp. 2. 
Raggambi István dr. BBTE 10.9 mp. 3. Paitz 
János BBTE 10.9 mp A versenyt kétszer fu
tották. Első alkalommal Raggambi győzött 10.8 
mp alatt, Schier és Paitz előtt. Ez egy hibás 
inditásu verseny volt, az inditó vissza akarta 
lőni a mezőnyt, azonban a revolvere csütörtö
köt mondott. így a pálya belsejében lévök in
tegetlek és kiabállak a futóknak, hogy álljanak 
meg, de azok hizlalást gondoltak és igy végig
futották a távolt. A zsűri ezután összeüli és ki
hirdették, hogy a versenyt hétfőn délután {él
őt órakor futják újra A közönség egyrésze 
azonban hevesen tiltakozott ez ellen s igv azt 
mégis félóra múlva újra futották, a fenti ered
ménnyel. Azonban Csurgai célbíró súlyosan té
vedett a sorrend megállapításánál, mivel Rag- 
gafhbi ért célba tiszta 40 
cm-rel. A többezer főnyi 
közönség zajos tüntetés
sel adott nemtetszésének 
kifejezést. A második 
döntőben Gyenes MTK 
nem álÍP starthoz.

Rúdugrás: 1. ZsufTka 
Viktor MAC 375 cm. 2. 
Király István MAC 375 
cm. 3. Karlovils János 
MAC 375 cm. A rúdugrás 
junior versenyében Csá- 
nyi Zoltán TFSC győzött 

30ó cm-re. 2. Molnár Pál Törekvés 290 cm. 3. 
Kostyán Károly TFSC 290 cm.

ni. 2. Csányi Zoltán 
WAF 13.49 in.

Kovács

Raggambi

Fokos biztosan nyerte a Szt. László-dijat
Gyanús formaváltozások okoztak izgalmat a közönség körében

gatóság vizsgálatát és ami semmi szín alatt sem 
irányulhat Gutái és Pici tulajdonosa ellen. Az, 
hogy a Picihez közelállók ma megtalálták szá
mításaikat, nem lehet mentség Pici ordító for
maváltozására. különösen azért, mert arra 
semmi mentség nincs. Nem is olyan régen több 
szemérem volt a lovakban, egyik napról a má
sikra ilyet nem mertek elkövetni, de ha igen, 
ugy valaki után rendesen becsukták o pálya ka
puit. Két holtverseny adódott elő a nap folya
mán, a második futamban Honvéd és Tücsök, 
Welter-liandicapben Arató és Takarodó érlék el 
cgyszerre^a. célt. Részletes eredmény:

I. FUTAM. 1. Slall Oberweiden Pascal (5) 
Szabó L. 2. I.ivorno (1Í4) Sejbal. F. m.r Palcsi, 
Sátán, Néni. Tol.: 10:80. 22.15. — II. FUTAM. 
1. Csernovits A. Honvéd (10) Kaszián T. és gr- 
Andrássy G. Tücsök (6) Tamási ’-o.tvc;
3. Szebb -jövő (4) Szentgyörgyi. F. m.: Üstökös, 
Reménység, hegyes, Kapisztrán, Marabu, Pa
rancs, Szép Angyal, Babám, Charmiag, Papucs
hős, Jogar, Napfölkelte. Tol.: 10:44. 44. helyre: 
27. 26. 27. — III. FUTAM. Szt. László-dij. 1. 
Pe tan ovi Is I. Fokos (1%) Gúlái. 2. Reichsherold 
(16) Miiller. 3. Tramp. F. m.: Pillanat, Csapó
dór. Tót.: 10:25. 16. 38. — IV. FUTAM- 1. Kurz 
H. Pálma (3) Gutái. 2. Mahatma (1%)) Sejbal. 
3. Csibész (2Ja) Balog. F. m.: Tékozló, Csatlós, 
Pierette, Lesbia, Abwechslung, Rih. Tol.: 10:75. 
15. 12. 13. V. FUTAM. 1. Debreceni vonat
osztag Piri (4) Vrabel. 2. Maris (12) Mészáros. 
3. Piro 14) Tnmási F. m.: Corvinus, Garuda, 
Hahari, Semper, Naplemente, Zsivánv, Bcllc- 
vue, Szószorszép, Allegro. Tót.: 10:46. 22. 100. 
31. — IV. FUTAM. 1. Astórin-istálló Arató (0) 
Vasas és Endrődy A. Takarodó (6) Woolbcrt 
holtversenyben 3. Szelindek (6) Tóth A. F. m.: 
Verity. Suta, Alvincz, Tamerlan, Tabris, Móra- 
maros, Kobenzl, Csctepútc, Herbstzeillose, Cso
pak, Vágjad, Fuvolás. Tol.: 10:67. 31. Helyre: 
37, 21, 20. Kettősfogadűs a Honvéd—Pld doub- 
léra 5:74, ■ Tücsök—Pld douhléra 5:86.

A már megszokott rendes vasárnapi keretek 
között folyt le nz októberi miting negyedik 
napja. Az utóbbi napok érthetetlen formaválto
zásai ugylátszik nem kímélik meg a szezon leg
utolsó napjait sem s ez alól nem volt kivétel 
még a program főszáma sem. A biztosan nyerő 
Fokos győzelméhez ugyan szó nem férhet, 
mert már ismételten megmutatta, hogy a leg
jobb kétévesünk, hogy azonban mögötte a má
sodik helyet nz n Reichsherold foglalta el, 
amely a mull vasárnap egyszerű handicapben 
még helyezést sem birt elérni, ma pedig sokáig 
még nyerőnek is látszott, teljesen érthetetlen. 
Nagy meglepetés n favorit Pillanat és Csapodár 
gyászos szereplése, melyek mint utolsók men
tek át a célon. A nyerőn kívül becsületes for
mát még csak Tramp futott a versenyben, mely 
1100 méterig vezette a mezőnyt. A forrnák fel
fordulása már az első futamban elkezdődött, 
ahol Palcsi és Livorus utolsó futásai után nem 
lehetett Pascal győzelmére számítani. A leg
kirívóbb azonban Pici kentergyőzelme. Pici 
ugyancsak n múlt vasórpap, a legjobb zsokénk
kal Gutáival, trénere által erősen hirdetve, még 
csak nem is mutatkozott,' (hanem nyert helyette 
istállótársa a szélső autszájder Százszorszép), 
ma pedig ellenfelei még nyomába se tudtak 
érni. Picine kimagasló sánsza voll a múlt va
sárnap is, a közönséget elámitó, becsapó ak
kori szereplése tehát hangosan követeli az igaz-
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okióbcr hó 1. 2, R. 9, 15, 1fi-ón Versenyt tart. Kez
dete köznapokon 2 45, vasár- és ünnepnapokon 2.15 óra
kor. Helyárak: I. hely, url 4 P. hölgy 3 P 11. hely 
2 P. 111. hí ly 80 nilér. PAholyQlés 6 P., ring 10 P. 
Tclatisaleur. vendéglő minden helyen. Villamos I. és 
II. helyhez a 29. 111. helyhez a 24. 38-as kocsikkal. 
HÉV-en I., 11. és Hl. helyhez. Autóbuszon „A‘‘ Vörfts- 
martv-lérról, 12.58-2.20. „0" Oktogon térről 1-2.25 
óra között. Vissza a versenyek betejerése után. Három

szori álszállójegy 1 pengő.

800 m-es síkfutás, bajnokok kizárva: 1, Vér
tes Ferenc ESC 2 p. 00.4 mp. 2. Ignác. Mihály 
TFSC 2 p. 02 mp. 3. Oláh Sándor MOTE 2 p. 
03.6 ir.p.

Diszkoszvetés: 1. Remecz József RÁC 48 m 
02 cin. 2. Donogán István MAC 46 m 05 cm.
3. Janausch WAF 44 m 31 cm. A versenyben 
még Madarász MTK, Bácsalmássy TFSC és 
Darányi MAC is résztvett, azonban a döntőbe 
nem jutottak be.

1500 m-es síkfutás: 1. Govrik Elemér BEAC 
4 p. 08.2 mp. 2. Sárvári Rezső UTE 4 p 10.2 
mp. 3. Eper Imre ESC 4 p 15.4 mp.

Szabó Miklós, a grlfíinadarnsok kiváló atlétája 
150 méteres előnnyel uj országos rlkordot fut 

5000 méteren. 15 perc 15 mp. Brávó!

200 m-es síkfutás, József kir. herceg dija: t. 
Sugár István UTE 23.*!  mp. 2. Paku Ernő TFSC 
23.1 mp. 3. Sárvári Ottó BEAC 23.2 mp-.

Távolugrás, meghivási verseny. 1 Fekete Imre 
UTE 697 cm. 2. Dvoracsek Sándor KISOK 688 
cm. 3. Szabó József UTE 670 cm.

5000 m-es síkfutás, időelőnyverseny: 1. Szabó 
Miklós 15 p 15 mp, országos rikord! 2. Kelen 
János Vasas 15 p 46 mp. 3. Németh Béla MTE 
15 p 52.4 mp. Szabó végig egyenletes tempóban 
több mint 2 mp-cel megjavította Papp FTC több 
mint egy évtized óta fennálló rikordjúl. Az 
osztrák Leidgeb rendkívül gyatra stílusban fu
tott s feladta a versenyt. Majd, amikor Szabó 
újra lefutott egy kört, Leidgeb ismét beállt, de 
később újra a verseny feladásál a kényszerült. 
Szabó 3000 m-es ideje pontosan 9 p volt.

4X/00 m-es staféta: 1. BBTE (Paitz, Kovács, 
Schier, Raggambi dr. (42.4 mp., országos ri
kord). 2. BEAC 44.4 mp. 3. MAC 44 6 mp. A 
BBTE már az előfutamok során is 42.5 mp-cs 
idővel egytized másodperccel jobb időt futott a 
régi rikordnál. I)) oszt, egyletek stafétájában 
1. KAOE 45.4 mp. 2. BTT 46.4 mp. 3. PÁC 
47.8 mp.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ
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