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Itt a Gömbös program!
A sihereklol lefoglalt pGnz&oi es külföldi kölcsönnel ezerütszdz falut 
eniienek fel - Hárommillió holdon telepítés lesz - Megepitik a Duna- 
Tlsza csatornát - megreformálják a felsölfözat - Felfüggesztik az üti 

öregségi járulékait - a magyar gyáripar keleti orientációja

Adóreform az egész uonalon
Á Gömbös Gyula miniszterelnök által be

jelentett munkaterv — mint lapunk más he
lyén jeleztük — teljes részleteiben valószí
nűleg e hét közepén kerül nyilvánosságra. A1 
munkaterv minden részletét még a legszi
gorúbb hivatalos titoktartás köti, azonban 
ez nem jelenti azt, mintha a Gömbös-kor
mány bizonyos reformjairól politikai körök
ben ném esnék bőven szó. Ezekből a meg
beszélésekből és különböző tanácskozások
ból nagy vonásaiban lassanként kialakulnak

« kormány szándékai és elhatározásai 
és ezekkel az elhatározásokkal olyan jelen
tős cselekedetek kerülnek előtérbe, ame
lyekből következtetni lehet arra, hogy a 
kormány valóban teljes komolysággal és

erélyes reformokkal
fog Igyekezni a mai sulyos, nehéz gazda
sági válságból átvezetni az országot.

Az alábbiakban
módunkban van közölni

néhány reformtervet, amelyek a legtelje
sebb érdeklődést válthatják ki és amelyek 
valóban alapvető tényezői egész gazdasági 
életünk átalakításának.

Egyik legfontosabb reform lesz a telepítés 
kérdése:

három millió hold területen szándéko
zik a kormány telepítést eszközölni és 
ritkábban lakott területeken 1500 falut 

építenek fel.
Ezeknek költségeit elsősorban a vagyon- 
sibolók lefoglalt értékeiből fedezik, de ezen
kívül kétségtelen, hogy ez a telepítési poli
tika fel fogja kelteni

a külföldi tőke érdeklődését Is, 
úgyhogy megvan a remény arra, hogy ennek 
a költségei megfelelő fedezetet nyernek.

Kiépítik az egész országban 
a szövetkezetek hálózatút, 

amelynek természetesen a kisipart, kiske
reskedelmei és a kisgazdákat támogatnák. 
A szövetkezetek kiépítését tartja a kormány 
a legerősebb fegyvernek

a kas tellek túlkapásai elien.
Radikális reform készül a munkásbiztosi 

tás átszervezésében is, de addig is, mig ez a 
nagy munka végrehajtható lesz,

felfüggesztik — a munkaadók általános 
kívánságára — az öregségi biztosítási já

rulékok fizetését,
ami mindenesetre jelentékeny fehértől men
tesíti a munkaadókat.

A közigazgatás
gyökeres egyszerűsítése is egyik fontos pro- 
grammja a kormányzatnak.

De egyeszerüsilik az adókezelést is és 
a mostani közel 120 féle adónemet egy

ségesítik, 
úgyhogy maga az adóközigazgatás is ezáltnl 
sokkal egyszerűbbé válik.

A különböző társadalmi testületek össze
vonását is tervezi a kormány és ezzel kap
csolatban

majdnem teljes egészében érdekképvi
seleti alapra helyezi a felsőházat, 

amelynek reformja ezzel egyidejűleg törté
nik meg.

A nagyipar^ támogatásban részesítik ab
ban a tekintetben,

A Gömbös-kormány bemutatkozása alkal
mával — mint ismeretes — Gaál Gaszton, 
bár egészségi állapota már akkor sem volt 
a legjobb, nagy beszédben ismertei le a füg
getlen kisgazdapárt álláspontját a kormány
nyal szemben. Gaál Gaszton még aznap ha
zautazott Balatonboglárra, ahol nyomban 
ágybafeküdt és azóta állapota mind rosszab
bodott.

Szombaton már aggasztó hírek keltek 
szárnyra a kisgazdavezér betegségéről.

Az egész ország a legteljesebb részvéttel for
dult Gaál Gaszton betegágya felé és ez a rész
vét és aggodalom még fokozódott, amikor 
llerzog professzort hivatták Budapestről be
tegágyához és a tanár vizsgálata alapján ki
derült,

hogy kétoldali tüdőgyulladása van és Így 
állapota a legteljesebb mértékben ag
gasztó. A szombat éjszakai orvosi je
lentések már teljesen reménytelennek 

jelezték Gaál Gaszton állapotát. 
Vasárnap reggelre azonban már biztatóbb 
hírek jöttek a balatonboglári kúriából és 
reggel félkilenc órakor dr. Iieelava Pál or
vosi megállapítása a következő voll;

— Eléggé nyugodt éjszaka után javulás 
várható. A hőmérséklet eléggé leszállt. 37.8. 
Az érverés még mindig szapora: 104. Légzés 
40, a beteg állapota határozottan javul, a 
gyulladásos gócok nem terjedlek.

Ez nz orvosi jelenté*  már 
reményt 

nyújtott arra, hogy Gaál Gaszton edzett és 
erős szervezete mégis meg fog birkózni a ve
szedelmes betegséggel. Annál riasztóbb volt 
azután a vasárnap délelőtti orvosi vizsgálat 
eredménye, amelyről féltijenkét órakor a 
következő jelentést adták ki:

— Kisebb mértékű visszaesés. Tüdőidet 
változatlan. Hőmérséklet 38.8, légzés 52, ér
verés 106, utóbbi igen erőteljes, egyenletes. 
.4 tegnap fellépett szivgyengeséget sikerült 
el ind válni. Közérzet eléggé rossz, sensofium 
tiszta.

Erre az orvo>si megállapításra a délutáni 
vizsgálat még

aggasztóbb
volt. Délután félhárom órakor a kezelőorvos 
jelentése a következőket mondja;

Gaal Gaszton aggasztó vasárnapja
Éjszakai jelentés a nagybefag politikus állapotáról

hogy a keleti államokban, — ahol ver
senyképesek vagyunk — helyezhessék el 

ipartermékeinket.
Az Alföld megsegítésére végre komoly for

mában megkezdik
a Duna—Tisza csatorna építését, 
egyúttal olyan közutak építését 

is, ahol földmunkások nagyobb számban 
nyerhetnek elhelyezést, de egyszersmind

— .4 beteg állapota rosszabbodott. Hőmér
séklet 39.5, érverés 124, légzés 56, a szívmű
ködés a délelőttihez képest gyengült. Állan
dóan alszik.

A lázas betegeknél szokásos esti idő itt is 
még rosszabbodást hozott. Délután félhal 
órakor az orvosi vizsgálat a következőkben 
jelenti Gaál Gaszton állapotát:

— A beteg állapota rosszabbodott. Ál
landóan mélyen alszik. Almában félre

beszél,
hőmérséklete 39, érverése 112, légzése 58.

Ez az orvosi jelenlés, amilyen szűkszavú, 
annyira aggasztó. A nagybeteg ágya körül 
ott vannak családjának szükebb tagjai, leg
bizalmasabb barátai, akik most már

Habsburg' Upói főherceg 
felesége gyermekrablással 

vádolja édesapját
IJécs, október 23.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A bécsi társaságokban igen ér
dekes bűnügy képezi az érdeklődés centru
mát. Nem kevesebbről vagy ugyanis szó, 
mint hogy

Habsburg Lipót főherceg külöiiválfan 
élő felesége feljelentést tett saját édes
atyja: Vladimír Nlkolllscli zágrábi

nagybirtokos ellen.
mert az állítólag elrabolta .tőle tízesztendős 
leányát, Mária Adél főhercegnőt.

Habsburg Lipót főherceg Lipót Szalválor 
fia a háború utón nősüli és a dúsgazdag 
Xikolitsch báró leányát vette feleségül, A 
házasság azonban nem tartott sokáig, rö
viddel később különváltak. A főherceg 
Amerikába hajózott út, az asszony pedig 
néhány évig édesapja birtokán élt, majd 
pedig Mécsbe költözött. A nagyapa és az 
anya között a kis főhercegnő nevelésére vo
natkozóan nézeteltérések Támadtak, ezek 
aztán odáig fajullak, hogy

az apa bcszámithatatlansággal és azzal 

közutainkat bekapcsolhatjuk' a nemzetköz 
tranzitó hálózatba.

Ez a Gömbös-kormány programjának 
egy része!

Van benne olyan, amely az úgynevezett 
„sofőrt" programba tartozik, de van benn« 
olyan is, amely több esztendőre való munkás, 
de egyben máris gazdasági fellendülést jw 
lent a mostani letargikus helyzetben.

szinte reményfvesztetten és kétségbe
esetten

figyelik a nagybeteg halk lélegzését.
Este nyolc óra felé mintha megkönnyeb

bülne a nagybeteg. Bár állandóan alszik, 
azonban lélegzetvétele sokkal egyenletesebb.

Este félkilcnckor a következő — és az ed
digieknél sokkal megnyugtatóbb — jelentést 
kaptuk:

— .4 beteg állapotában csekély javulás, 
Táplálékfelvélel kielégítő. Állandóan alszik, 
de ereje hanyatlik. Hőmérséklet 38.5, érlökés 
112, légzés 56, szívműködés kielégítő s a 
délutánhoz képest javulás van.

A beteg állapota nem reménytelen. 
Éjszakain helyzet változatlan.

vádolta leányát, hogy képtelen u gyer
mek megfelelő nevelését ellátni.

Nlkolitsch báró azt az ajánlatot tette leá
nyának, hogy adja hozzá állandó tartózko*  
dúsra a kisleányt, akit igen megszeretett és 
akire minden vagyonát még életében — rá
íratja. Az. anya azonban erre nem volt haj
landó. A gyerek röviddel később

eltűnt Mécsből
es Dagmár főhercegnő hamarosan meg
tudta, hogy nagyapja birtokán tartózkodik, 

Habsburg Lipól főherceg felesége ekkor 
az osztrák külügvi hatóságokhoz, fordult és 
intervenciójukat kérte a jugoszláv árva- 
széknél. A jugoszláv árvaszék utasította is 
hiko/itsch bárói, hogy adja ki a gyermeket 
anyjának. Mindezek ellenére

a nagyapa vonakodik
unokáját birtokáról útnak engedni.

Erre következeit ezután az a feljelentés, 
amelyet az anya a zágrábi ügyészségen felt 
és amelyben bűnvádi eljárás megindítását 
kéri édesapja ellen, gyermekrablás dinén, ,
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Mussolini jogosnak jelentette 
ki a német követeléseket 

vasárnapi nagy beszédében 
Olaszország nem lép ki a Népszövetségből

Tnrin, október 23.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A fasiz

mus győzelmének tizedik évfordulója a lkai 
mából .Mussolini <'szakolaszországi körútra 

elké 
Utjá-

inából Mussolini északolaszországi ] 
indult, hogy felavassa a legújabban 
szült északolaszországi közmüveket, 
nak első állomása Túr in volt, ahol

a Duce vasárnap nagy politikai beszé
det tartott.

Mussolini Üdvözlésére a prefektura palo 
fája előtti térségen hatalmas embertömeg 
gyűlt össze. A Duce beszédét

százötvenezer főnyi lelkes embertömeg- 
bez intézte

Mussolini beszédében bejelentette, hogy 
Olaszország jelenleg nem 
azzal a gondolattal, hogy kilépjen 

Népszövetségből.
Az olasz miniszterelnök azután beszélt

foglalkozik
a

a 
németek egyenjogúsági törekvéseinek prob
lémájáról is.

— A németek követelése — mondotta a 
Dacé —

konferencia’ negatív eredménnyel végződik, 
akkor Németország nem maradhat tagja a 
Népszövetségnek, ha továbbra is alárendelt 
szerepe marad és nem történnek intézkedé
st k az egyenrangusitásra.

— A fasiszta forradalom tavalyi évfordu 
lója óta — mondotta a Duce — fontos ese
mények történtek. A lausannei konferencia 
egyike volt azoknak a kevésszámú nemzet
közi tanácskozásoknak, amelyeknek ered 
ménye volt és pedig, hogy szivacstörléssel 
eltüntették a jóvá tétel i kérdést.

A ióvátetelek és háborús adósságok sú
lyos terhével az angol miniszterelnök 
a hajót erélyes kézzel vezette a lausan- 
nel kikötőbe. És most az Egyesült Ál
lamuk ezt a kis hajót ismét a nyílt ten

gerre akarják kitaszítani.
Kérdezem tőletek, hogy 
megtörténni? (Nemi Nemi 
inog.) Szeretném, ha ez a 
hallatszana az óceánon és 
nemes szivéig hatolna.

— Ebből a határvárosból, amely sohasem 
félt a háborútól, kiáltom ki a világba, hogy 
mindenki hallja:

Olaszország békepolitikát folytat 
az igaz béke politikáját, amelyet nem lehet 
elválasztani az igazságtól s amely vissza
adja Európának egyensúlyát.

szabad-e ennek 
— kiáltott a tő 
hangos nem át- 
az amerikai nép

teljesen Jogos.

Németországnak azonban mindaddig, amíg 
a leszerelési konferencia tanácskozásai tar 
tanuk, nem szabad azt kérnie, hogy ha
sonló mértékben fegyverkezzék, mint a 
többi hatalmak. Ha azonban n leszerelési

Újabb véres összetűzések
Ausztriában

A kommunisták „éhségfelvonulást" terveznek
Bér*,  október 23.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen*  
lése.) A mitzingi és hültelsdorll nemzeti szo
cialista kerületi pórlsicrvezct vasárnap gyűlést 
tartott, amely nyugodtan folyt le. Ezzel szem
ben

St. Pöllenben heves összetűzés 
szociáldemokraták és nemzeti 

közöli.
Kremshen vasárnapra virradó 

szocialista és egy ismeretlen megtámadott 
nemzeti szocialistát, akit

súlyosan megsebesítettek.
A szocialistát letartóztatták.

támadt a 
szocialisták

éjszaka égy 
egy

A Marbach melletti Granzban a község
házán a munkanélküli támogatás kifizetése al- 
kaiuiáhói

heves verekedés támadt.
A Schnecbcrg aljában fekvő Grünbachban 

nemzeti szocialisták szombaton éjszaka
mcgtámrdlák az ottani szociáldemokrata 

pártszervezet elnökének házát
és bezúzták az ablakokat.

A feloszlatott kommunista „Rofe Hilfe" he
lyébe Bécsben az úgynevezett „proletár-szoli 
daritás" mozgalma alakult, amely vasárnap az 
ottakringi^münkásnegyedben tartotta korígresz 
szusát. A Kongresszus elhatározta, hogy de

Az operettek királya

Az operettek királynője:

Az operettek operettje:

Holnap, kedden 
premier I

cember 3-án Bécsben megtartja a munkanél
küliek országos kongresszusát és ebből az al 
kálómból

éhségfelvonuMM resóez az taes tartaná 
■yokWL

Vasárnap az egyik bécsi szociáldemokrata 
népgyölésen herceg Löwenstein Wertheim is
mert szociáldemokrata vezér hosszabb beszé
det mondott. A gyűlés után Löwensiein Wert- 
heimet figyelmeztették, hogy népgyüléseken 
idegen állampolgár politikai tartalmú beszédet 
nem mondhat és felszólították, hogy hagyja 
el Ausztriát. Ilyenformán a herceget kiutasí
tották Ausztriából.

A

Tírsasvinank
■ Pasaréti-nt 1. n. alatt befejezés előtt alt. 
Effv tijebb tamavtlla épttéaéta Nagyooldo*  
ahkzony utis S. az alatt merkrsdtOk. Ónálló 
te‘ekkonyvi talajául alkotó J—4—5 (aoua 
halló*  Inxualakrérzek ulceo, fix *n>n  kap
hatók. Dojtatan ptoapektue tervekkel. 

„Centrum1* Házépítő vm- Isist I- kerOlet. Horiby Mlklóe-ot *.  
IVIflllfl letetonszáin : 08-3-01.

Felmentették a rejtélyes 
gyermekgyilkossággal vádolt 

bécsi kereskedőt
vádlott tagadásával szemben nincs tárgyi bizonyíték

Bécs, október 23.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Néhány 

hónappal ezelőtt nagy feltűnést keltett — 
mint ahogy annakidején a Hétfői Napló el
sőnek jelentette —, hogy

a Hobewarte sportpályájának közelében 
egy borzalmas kegy ellenséggel meggyil

kolt kisfiú holttestére bukkantak.
A gyermek hullája a pálya közelében fel
állított élelmiszeres bódék szomszédságában. 
egy szemétkosárban feküdt. A gyilkos egy 
hatalmas kődarabbal mérte a halálos csa
pást áldozatára. Becs egész detektivteslüle- 
tét mozgósították a rejtelmes gyilkosság tet
tesének felkutatására és röviddel később igen 
nyomós gyanuokok alapján

letartóztatták Hclnricli Beer zlHdség- 
kereskedőt.

akit az ügyészség vádirata később azzal vá
dolt, hogy ö volt a kis Frilz Peter gyilkosa. 
Heinrich Beernek tulajdonát képezi az egyik 
élelmiszerbódé és a kisfiút utoljára annak 
háta mögött látták játszadozni. így terelő
dött azután a kereskedőre a gyanú. Eleinte

RICCI
A Filharmonikusok iránti érdeklődé*  első

sorban a hires hangverseny szólistájának, a 11 
éves csodagyerek-hegedűsnek, Ruggiero Rtcci- 
nek szólt. A kis csodagyerek meg is felelt ezek
nek a várakozásoknak. Túl a bámulatos tech
nikai tudáson, a fölényes, energikus vonóveze
tésen, az ujjak virtuozitásán, a biztos intoná- 
láson, amelyek lehetnek ugyan egy végletekig 
fokozott tanulási tréning eredményei, Ruggiero 
Hicciben olyan művészi és zenei kvalitások 
vannak, amelyekért méltán rászolgál a komoly 
művészi értékelésre. Víeuxtemps hegedűverse
nye ugyan nem alkalmas arra, hogy egy mű
vésznek a legmagasabbrendü művészettel való 
lelki közösségéi maradéktalanul dokumentálja, 
de nagyszerűen megfelelt arra, hogy Riccinek 
a muzsikában való teljes feloldódását bizo
nyítsa. — A műsor újdonsága egy Antal ma
gyar zeneszerző, Rózsa Miklós bemutatkozását 
hozta. Kis zenekarra irt „Szerenád"-ja komoly 
törekvésű, képzett muzsikusról beszél. Nem 
forradalmár ujitó, bár melódiavezetése mo
dern. Van mondanivalója és ezt ökonomikusán, 
Ízlésesen dolgozza fel. A műsor első felében 
Beethoven „Egmont-nyilányát" és Haydn 
..Medve-szimfóniáját" hallottuk Dohnányi Ernő 
kitűnő vezényletével és a Filharmonikusok 
gondos előadásában.

Gregor Vilmos

Vasárnapi gyűlések
A Független Kisgazdapárt zemplénmegyei 

szervezkedése. Sátoraljaújhelyről jelentik: A 
Független Kisgazdapárt vasárnap alakította 
meg zemplénmegyei szervezetét. Az alakuló 
gyűlésen megjelentek Eckhardt Tibor, Hu
nyady Ferenc gróf, Ulain Ferenc és Kun 
Béla országgyűlési képviselők. Jelen volt a 
gyűlésen herceg Windischgraetz Lajos is. A 
zemplénmegyei szervezet elnökévé gróf Se
rényi Lászlót választották meg, akit Ladányi 
Miklós üdvözölt, majd Eckhardt Tibor. 
Hunyady Ferenc gróf, Ulain Ferenc és Kun 
Béla tartottak lelkesítő beszédeket.

A debreceni tanárgyütés. Debrecenből je
lentik: Vasárnap az Országos Tanáregyesület 
nagygyűlést tartott Debrecenben. A gyűlé
sen az ország minden részéből nagy szám
mal vettek részt a tanárok. Imre Sándor dr. 
egyetemi professzor tarfolt előadást, amely
ben azzal foglalkozott, hogy az élet sokszor 
mennyire eltünteti nz iskola tanításait. Ez
után Kisparty János középiskolai tanár szó
lalt fel és a tanügyi reformot bírálta. Kifo
gásolta a reálgimnáziumok működését és a 
klasszikus nyelvoktatás visszaállítását köve
telte. A gvülés határozati Javaslatot fogadott 
el, amelyben követeli a klasszikus nyelv
oktatásnak, főleg a latin nyelv tanításának 
visszaállítását és kifogásolta, hogy n latin 
nyelv helyett a gyorsirástanitást kultiválják 
a középiskolákban.

Iparosok gyűlése. A Központi Demokrata Kör 
helyiségében vasárnap délelőtt Tarr Béla elnök
lésével Iparosgyülé*  volt, amelyen különösen az 
OTI él a MABI átszerve|é*ével  foglalkoztak és 
elhatározták, hogy m*mdrar»duminnl  fordulnak 
a kormányhoz, amelyben feltárják az iparosok 
sérelmeit az OTI-val és MABI-val szemben.

A fiatal építészek gyűlése Vasárnap délelőtt a 
Central kávéház különtermében a fiatal magyar 
épitészgárda tagjai gyűlést tartottak, amelyen 
megvitatták * fiatal építészeket érdeklő problé-

kéjgyilkosságra gyanakodtak, később kide
rült, hogy Beer haragudott a kisfiúra, meit 
az játék közben kődobásaival bezúzta bódé.- 
jának egvik ablakát.

Több mint három napos tárgyalás után 
szombaton a késő esti órákban hirdetett íté
letei az esküdtszék a gyilkossággal vádolt 
zőldségkereskedő ügyében és őt

felmentette
a vád alól.

Az ítélet indokolása kimondja, hogy igen 
sulyos gyanuokok szólották a vádlott bű
nössége mellett, azonban merev tagadásával 
szemben kétséget kizáró módon bűnösségét 
nem lehetett megát lapítani, ezért tehát fel 
kellett menteni. Az érdekes felmentő Ítélet 
óriási feltűnést keltett az osztrák főváros*  
bán, annál is inkább, mert az indokolás sze
rint nincs kizárva, hogy egy titokzatos, har
madik szeméig is szerepelt a rejtélyes üqy- 
ben. Az ítélettel tehát a kisgyermek titok
zatos halálának ügye egyáltalán nem nyert 
befejezést, hanem további rendőri nyomo
zás várható.

mákat Szentkirályi Gyula megnyitója után 
Grünn Imre, Pál L. Leó. Frienszky József, 
Kálny József építészek szólaltak fel. Beszélt meg 
Bacsó Andor mérnök, Roller József, Cseh Ist
ván és Béta Géza építőmesterek, végül Kovacsek 
József, Schuber János. Cserépy István kőműves
mesterek. A felszólalók mindnyájan a középit- 
kezések megindítását sürgették és annak a fon
tosságát hangoztatták, hogy a tervpályázatoknál 
a fiatal építészeket is szóhoz kell juttatni.

Gazdatisztek gyűlése. A Felsödunánfuli Kerü
leti Gazdatiszti Kör Győrben közgyűlést tartott, 
amelyben a gazdatiszti törvény korszerű reform
ját, a kötelező aggkori és nyugdíjbiztosítást és a 
gazdatiszti kamarát sürgetik. A közgyűléssel 
kapcsolatban vitaelöadás is volt, amelyen dr. 
Steinecker Ferenc, dr. Mohácsa Lajos és még 
többen tartottak a mezőgazdaság körébe tar
tozó előadásokat.

Szocialista képviselők beszámoló gyűlését. Va
sárnap délelőtt a főváros öt különböző helyén 
tartottak a szociáldemokrata képviselők beszá
moló gyűléseket és ezeken a gyűléseken minde
nütt elsősorban a Népszava betiltásával s a kor
mány politikájával foglalkoztak. Angyalföldön, 
a Vasmunkások Otthonában, Weltner Jakab, a 
Magdolna-utcában, ugyancsak a Vasmunkások 
Otthonában Buchinger Manó és Esztergályos 
János, Kőbányán Farkas István, Óbudán Büch- 
ler József, míg az Erzsébetvárosban, a Szabó
munkások otthonában Kertész Miklós beszéltek. 
A gyűlések mindenütt a legteljesebb nyugalom
ban folytak le.

A Bányászati és Kohászati Egyesület közgyű
lése. Az Országos Magyar Bányászati és Kohá
szati Egyesület vasárnap délelőtt tartotta köz
gyűlését a Tudományos Akadémián Zórkóczy 
Samu elnökletével. A tisztujitás során elnök 
Balsay Aladár lett.

A HONSz gyűlése Pécsett. Pécsről jelentik*.  A 
HONSz vasárnap délelőtt Pécsett országos nagy
gyűlést tartott. Wallan Artúr ny. ezredes elnöki 
megnyitója után Schobert János tanár szólalt 
fel. Felszólalásában elmondotta, hogy Olasz
országban és Németországban a vak katonák 
kutyatartási pótléka 50 százalékkal több, mint 
a magyar hadirokkantak havi illetménye. Dr. 
Franco Zoltán ügyvéd és Csák Boldizsár, a 
HONSz budapesti igazgatójának felszólalása 
után árvátfalvy Nagy István országos HONSz- 
elnök bezárta a gyűlést.

— Kibékül a román királyt pár? Bécsi 
tudósítónk telefonálja: Vasárnap a késő éj
szakai órákban várták Bécsbe Heléna ro
mán királynét, aki Bécsen kérésziül utazik 
haza Bukarestbe. Az itteni román körök 
értesülése szerint, a román királyi pár a 
királynő hazaérkezése után kibékül egymás
sal. Arról is tudnak a román körök, hogy 
Maniu Gyula kormányalakítását attól tette 
függővé, hogy a királyi pár kibéküljön s 
ezért történik most a kibékülés.

— Kocsmai mulatság után — gyilkosság- 
Ubrankovics József és Széles Antal nógrád- 
marcali legények tegnap este egy kocsmában 
iddogáitak. Hazafelé menet az utón összessó- 
lálkoztak és « szóváltásból verekedés lett. Ub
rankovics kővel háthavágta Szélest, aki erre 
kést rántott és beledöfte Ubrankovicsba. A fia*  
tál legényt megölte a késszurás. Széles elme
nekült, de a csendőrök rövidesen elfogták és 
letartóztatták.

Kincs ionná lűgttuzai 
por, korom én raftb rnf várván. ha ufóit ó*  ablakait 
tör*,  védett tömtfóieoeel aseraii fel. Jótállásoa ttsfffe- 
telós. Díjtalan bemutatón. Arlap.

. Relcti, “•
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Gyújtogatás miatt letartóztattak egy natai 
budai uriasszonyt

Qz_!_ oyanusttiaif, hogy mámoros állapé bán faigyultova anyósa hazat - Káthönapi 
szanatóriumi KazelOs után az llgyeszshi uiasitasára tartóz, all a le a randdpsog

Vasárnap délben érdekes letartóztatás tör
tént a főkapitányságon. A bűnügyi osztályon 
gyújtogatás büntette címén előzetes letar
tóztatásba helyezték Hlesz Imréné született 
Dauer Mária, 31 esztendős uriasszonyt, egy 
vo!t katonatiszt feleségét. A letartóztatásnak 
különös előzményei vannak.

Illés: Imréné anyósával együtt a Német- 
völgyi-ut 42. szám alatt lakik. A villa az 
anyós tulajdona és rajtuk kívül még egy
két lakó is van a házban. Hiesz Imre, mikor 
leszerelt a katonaságnál, kereset után né
zett. Egyik barátja meghívására Párizsba 
utazott és már hosszabb ideje olt tartózko
dik. Egy nagy szálloda és étterem vezetéséi 
látja el és hozzátartozóit állandóan támo
gatja. Felesége az utóbbi időben feltűnően 
idegesen viselkedett. A rokonok kétségbe
esve tapasztalták, hogy

a fiatal uriasszony szenvedélyes híve 
lett az alkoholnak.

nemcsak bort, hanem pálinkát is fogyaszt 
állandóan nagy mértékben. A leggondosabb 
orvosi kezelés alá vetették, majd a kezelő
orvos tanácsára

egy rákospalotai szanatóriumba helyez
ték cl, ahol alkoholistákat gyógyítanak.

A szanatóriumi kezelés egyideig éreztette is 
hatását. Pár hétig nem fogyasztott alkoholt 
Hieszné, de később ismét visszatért régi 
szenvedélyéhez.. Sokszor valóságos alkohol
mámorba esett és ilyenkor

önkívületi állapotban tört, zúzott 
és veszekedett a házbeliekkel.

Augusztus közepe táján egy napon 
ment a padlásra, ott valamit keresgélt 
amikor visszatért onnan, rövidesen

tűz keletkezett
a padláson. A lángok átcsaptak a tetőzetre 
is és a megijedt szomszédok értesítették a 
tűzoltóságot a tűzről. Két őrség vonult ki n 
helyszínre és csak megfeszített munka után 
sikerült megmenteni az épületet a pusztu
lástól. A tűzoltók már az első helyszíni 
szemle alkalmával is ana a következtetésre 
jutottak, hogy

a tüzet nem véletlenül eldobott gyufa, 
vagy egy kéményből kipattanó szikra 

okozta, hanem gyújtogatás*  történt.
Ezt p feltevést igazolta az a körülmény Is, 
hogy azon a helyen, ahol a tűz keletkezett, 
benzines rongydarabok maradványaira buk
kantak. A tűzoltóság különös felfedezéséről 
jelentési tett nyomban a rendőrségnek is, 
ahonnan

rendőri bizottság ment a németvölgyi- 
uti házba

és megindította a vizsgálatot. A rendőrség 
kihallgatta a házbelieket, akik valamennyien 
egybehangzóan vallották, hogy közvetlenül

a tűz keletkezése előtt látták a padlásra 
fölmenni Hiesznét és kezében rongy

darabok és egy kis üveg volt.
Alig hagyta el a padlást, máris felfedezték a 
tüzet és ebből rögtön arra a következtetésre 
jutottak, hogy a házat maga Hieszné gyúj
totta fel.

A jó családból származó asszony, akinek 
fivére gyáros, a rendőrtisztviselő kérdéseire 

zavaros válaszokat adott
és olyan feldúlt lelkiállapotban volt, hogy 
szükségesnek mutatkozott rendőrorvosi vizs
gálat alá vétele. A rendörorvos megállapí
totta, hogy

Hieszné alkoholista, aki a gyújtogatást 
alkoholmámorában követhette el.

Hosszas tanácskozás után a rendőrség ki
kérte az ügyészség véleményét, ugyanis ab
ban.az időben

a gyújtogatás statáriális bíróság hatás
körébe tartozott

és igy az ügyészségnek kellett dönteni, hogy 
büntetőjogi felelősség alá esik-e, vagy be
tegségére való tekintettel zárt intézetben he 
lyezzék el. Az ügyészség annakidején az 
utóbbi nielleti döntött:

elrendelte Hlesz Imréné elmeállapotú 
nak megfigyelését.

A család kérésére nem viliék tébolydába, 
hanem a Sc/iwortzcr-szanatóriumba szálli

tották, ahol két hónapon keresztül tartózko
dott.

Az uriasszony állapota mostan annyira 
javult, hogy

pár nappal ezelőtt elbocsátották az ideg
szanatóriumból

s visszatéri lakására. Annál nagyobb volt a 
meglepetés, amikor szombaton délután két 
detektív jelent meg a németvölgyi-uti lakás
ban és ügyészségi végzést mutattak fel 
Hieszné elölt. A végzés szerint

az ügyészség gyújtogatás elmén kéri c!ő-

zetes letartóztatásba helyezni az uri
asszonyt

és ezt a rendőrség foganatosította is. Az uri
asszony kihallgatása alkalmával azt hangoz
tatta, hogy ő

nem emlékszik már semmire, 
ha a tanuk állítása szerint tényleg ö is gyúj
togatott, ezt csak önkívületi állapotában 
követhette cl.

!
 Vasárnap délután átkisérték az ügyészség 

■Ijirkó-utCai fogházába.

Megölte magát, mert nem tudott 
két leány között választani

Sikerült a makacs öngyilkosjelölt negyedik kísérlete OLIMPIKON

fül
es

A RóÁua-kórház öngyilkos kórtermében az el
múlt éjszaka

meghalt Berkovics Sándor 28 éves magán
tisztviselő.

akit a hét elején szállítottak oda súlyos mér
gezéssel.

Berkovics nem először akart megválni az 
élettől — ez a negyedik öngyilkossági kísérlete 
volt, amely végre sikerrel járt. Legelőször a rá- 
kosi rendező-pályaudvar közelében

n vonat elé vetette magát,
az utolsó pillanatban azonban a mozdonyveze
tőnek sikerült a vonatot megállítania. Másod 
szór a kötéllel kísérletezett, hozzátartozói azon
ban idejében észrevették. A gyorsan érkező or
vosi segítség harmadszor is megmentette az 
életnek, mikor a makacs öngyilkos karján az 
ereket vágta fel. Negyedszer a méregpohárhoz 
nyúlt és

a szublimál végzett

is vele.
A fiatal magántisztviselő sorozatos öngyilkos

sági kísérletei után sohasem volt hajlandó meg
mondani öngyilkosságának okát. .Most azután 
a hátrahagyott levelekből, feljegyzésekből kide
rült, hogy

furcsa, boldogtalan szerelem kergette a ha
lálba.

Berkovics az elmúlt télen egy fiatal budai úri- 
leány testvérpárral ismerkedett meg. Hamaro
san barátság fejlődött ki közöttük s ahogy most 
kiderült, — a fiatalember, akinek egy nagy 
! ex t i I vá I la la tná 1 szépen jövedelmező állása volt, 

mind a két leányba beleszeretett
A leányok családjánál szívesen fogadták és el
határozóit dolog volt, hogy a fiatalember nősül. 
Csak azt nem tudták, melyik leányt veszi el fe 
leségül. Ugylátszik erre a kérdésre Berkovics 
nagának sem tudott választ adni — tehát in
kább az öngyilkosságot választolta.

4-t 1 csöves hálózati Európavevő
baáane.i ajnamUus hanjszörfival.

Egygomb beállítású állomásoki a 
behangolt skálával.

Tg-eíűnsvcr RíszvÉiwrcasííö

A nagv siker

32-50
Belvárosi színház

Az uj téli divat

A longcha/npsi versenypályán vonultatták tel a legújabb 
párisi divatkreációkat

Boxeres utonállók éjszakai 
rablótámadása a Nyár-utcában

Mellbeck Ferenc kereskedősegéd és Dar
vas Dezső cipészsegéd a vasárnapra virradó 
éjszaka a Nyár-utcában hazafelé tartottak. 
A 36-os számú ház kapualjából három férfi 
ugrott eléjük és kezükben bokszért szoron
gatva, rájuk kiáltottak:

— Pénzt, vagy életet! .. ...
Mellbeck és Darvas nem ijedtek meg, ha | dókat pedig keresi a rendőrség.

nem szembeszálltak támadóikkal. A boksze
res utonállók, akik túlerőben voltak, 

véresre verték áldozataikat.
A lármára, kiabálásra odasietett a közeli 
rendőrőrszem, akinek láttára a bokszeres tá
madók elmenekültek. Mellbecke és Darvast 
a mentők a Rókus-kórházba vitték, a tárna-

Bűnvádi feljelentés és 50.000 pengő 
kártérítési per a Zsófía~sétahajón 

történt szerencsétlenség miatt 
Fényképfelvefel, mint döntő bizonyíték

A budapesti törvényszéken Bónis György 
dr. -törvényszéki bíró érdekes ügyben tart 
tárgyalást hétfőn. Gál József dr. ismert bu
dapesti ügyvéd ötvenezer pengős kártérítési 
pert indított a MFTR ellen.

A kereset szerint Gál József dr. az idén 
augusztusban n Zsófia sétahajón utazott. 
Miközben a zenehely felé igyekezett, a hajó 
egyik kivihígitatlan részében megbotlott a 
kémény lehúzására szolgáló drótkötélben, 

belezuhant a kéménynehezék klflialaku 
nyílásába és olyan szerencsétlenül esett, 

hogy lábát két helyen eltörte.
Hónapokig állott orvosi ápolás alatt, amig

fölépült. Gál József dr. keresete szerint a 
UhTR gondatlanságot követett cl, amikor

maganulzsgSKra, érettségire
XéiXsízu Gellért, iukócZi-ut se.

nem világította ki a hajónak azt a pontját, 
ahol a szerencsétlenség történt és a kémény
nehezék nyílását nem kerítette el ijz utasok 
elől. Szerinte a MFTR hibájából történt a 
baleset és

a MFTR mint veszélyes üzem tulajdo
nosa felelős a hajón történt balesetért. 

Orvosi gyógykezeltetésének költségeit, vala
mint háromévi mun ka képesség) csökkenése 
fejében összesen ötvenezer pengő megítélését 
kérte. A keresethez tanúvallomásokat csa
tolt, azonkívül

egy fényképfelvételt, amelyet döntő bi
zonyítéknak szánt.

A fényképből kiderült, hogy a baleset utáni 
napokban azt a helyet, ahol ő a nyílásba 
zuhant, padokkal rekesztelték el és ebből 
arra a következtetésre jut, hogy a MFTR 
a baleset után már belátta, hogv ezt a he
lyet valóban el kellett volna keríteni. A ha
jósvállalat ezzel szemben

elhárítja magától a felelősséget.
Gál József dr. a polgári pörön kívül bűn

vádi útra is elvitte a dolgot:
gondatlanság által okozott teslisértés 
címén ismeretlen tettes ellen följelentést 

tett a rendőrségen.
A főkapitányságon a napokban megkezdik 
a kihallgatásokat, hogy tisztázzák, kit lehet 
felelőssé lenni hál József dr. balesetéért.

Borzalmas gyilkosság 
a balatonfüredi 

országúton
Balatonfüred. október 23.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Szörnyű leidre bukkantak vasár
nap a balatonfüredi országút mellett. A 
szőlőhegyről hazafelé tarló munkások meg
rémülve vették észre, hogy nz egyik he
gyen, Balataszőlős határában, borzalmasan 

azétroncsolt fejű holttest fekszik.
Sietve érlesileHék a csendőrséget, amely rög
tön megkezdte a nyomozást. Hamarosan 
megállapították, hogv a halolt Tar János 54 
éves jómódú hidegkúti birtokos.

A csendőrjárőr kihallgatta az egész falu 
lakosságát és az egyhangú vallomások alap
ján elfogták Tar egyik régi haragosát, Szauer 
Mihály hidegkúti birtokost. Vallatni kezdték 
és a keresztkérdésektől megzavart Szauer 
hamarosan beismerte, hogy

a gyilkosságot ő követte el.
Kiderült, hogv a két gazdag és egyébként ií 
köztiszteletben álló birtokos valami csekély
ség mialt összeszólalkozott. A veszekedés 
mind hevesi bb letl és Szauer, aki egyébként 
is lobbanékony természetű ember, dühbe 
jött, felkapott egy karót és azzal a szeren
csétlen Tar fejét a szó szoros értelmében 
szétverte.

Szauert a csendörjárőr elfogta és beszál
lította a balatonfüredi járásbíróság fog. 
házába alumnan nz iigyés z s é gre kerül.

SENATD
CIGARETTA HÜVELY

ARANY DOBOZBAN-ARANYAT ERI
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Nacjymise közben lezuhant 
□ hívőkkel zsúfolt sámsoni templom 

mennyezete
Orosháza, október 3. látni, hogy nem történt-e katasztrófa.

f.1 Ihlfni hapló tudósítójától.) A békés 
Sámsoni római katolikus templomban Nagy 
Mihály épptn miséi tartott, mikor könnyei 
végzetessé válható baleset történt. Hatalmas 
fecsegés ropogás közepette

kettétört és lezuhant u mennyezet 14 
méter hosszú gerendája.

A gerenda és a mennyezet súlyos törmelé
kei iiz oltár fölé estek, nhol e pillanatban 
nem tartózkodott senki. A zsúfolásig meg 
telt templom porfelhőjében nem leheteti

Már-már riadalom tört ki, amit a plébá
nos ugy akadályozott meg. hogy emberfe
letti nyugalommal tovább folytatta a misét 
és ezt látva, a hívők szintén megnyugodtak.

Nagy Mihály plébános csak csodás vé
letlennek köszönheti megmenekülését,
Pár nappal ezelőtt észrevette, hogy mo

zog a templom mennyezete és az oltárt igéig 
lenesen távolabb helyeztette. Ha az oltár a 
régi helyén marad, a plébánost a gerenda 
menthetetlenül agyonsujtotta volna.

Hasznos tudni, 
hogy a derűs hangulat a Jö kfizérzés mindig I 
a gyomor és belek kifogastalan működésétől függi

Szorulásban szenvedőknél, 
emésztési hiányoknál pedig

Schmldthauer 
természetes

keserffivize válik be legjobban.

Jenő, Kovács József, Fischer Ferenc, Löivin- 
ger György, Berger Lipót, Kaufmann Sán
dor, Freund Antal iparoslegények és keres
kedősegédek, Schtvarz Elza és Blau Éva 
munkáslányok szerepelnek még a vádirat

ban.
A ma kezdődő főtárgyalást 

szerdán folytatja a törvényszék ( 
s ekker fogja Ítéletét kihirdetni a monstre 
bűnügyben. ’t

ma kerül a büntetölörvényszék elé 
Karikás Frigyes a kivégzett 

kommunisták bűntársa
Az ügyészség az ál’ain és társadalom rendjének felforga
tásával vádolja Karikást és társait — ítélet szerdán lesz

A büntetölörvényszék SzezjuíAr-lanácsa az 
utóbbi hónapok egyik legnagyobb szabású 
k ijpniunislu bűnügyében tűzött ki főtárgya- 
hisl:

ma hétfőn kezdi meg Karikás Frigyes
nek, a kommunista bűncselekmények 
miatt kivégzett .Suliul Imre és Fiirst 

.Sándor bűntársának ügyét tárgyalni.
Karikás Frigyesen kiviil egész sereg vád

lottja van a pernek s valamennyien a nyár 
óla elöz' b s lelni hizlalásban vannak. A 
budapesti ügyészség Markó-tilcai fogházá
ban külön cellában vannak elhelyezve a 
kommunista bűnügy vádlottjai. Mindegyik 
letartóztatott engedélyt kapott arra, hogy 

védőjével beszélhessen és bűnügyének 
Iratait tanulmányozhassa.

A védők több ízben fel is keresték a vád
lottakat a fogházban és itt beszéltek velük.

Az ügyészség vádiratában a rendtörvény 
ehő paragrafusába ütköző bűncselekmény- 
nyel vádolja a kommunistákat:

az állam és társadalom rendjének erő
szakos felforgatására Irányuló bűntett 
cimén állítja őket az ügyészség a tör

vényszék elé.
A s:\dirat ylmondju, hogy ez év jullusáhnn 
a Tliék Endre.utca 32. szánni házban Kos-'

per Lajos szobafestősegéd lakásában lep
lezték le a Magyarországi Kommunista Párt 
titkárságának irodáját és itt fogták el Sál- 
Iáit, FOrsiéit és a többieket, akiket sorra le
tartóztattak, Rengeteg kommunista röpcédu
lát, szervezési iratokat, sokszorosító író
gépet foglaltak le a Tliék Endre-utcai lakás
ban, amelynek egyik szobáját vették albér
letbe a földalatti kommunista mozgalom, 
szervezői. Az ügyészség megállapította azt 
is, hogy az elfogott kommunisták közül töb
ben

hamis útlevelekkel manipuláltak
s Karikás Frigyes is ilyen hamisítvánnyal 
lépte át a határt. Foglalkozik a vádirat 
Karikás külföldi szereplésével is és el 
mondja róla, hogv bécsi, berlini és párisi 
bolyongása után Moszkvába került, ahol 

egyik agifátorképző iskola vezetője leit, 
majd megbízást kapott a magyarországi 
kommunista mozgalom megszervezésére, 
amelyet azonban a rendőrség ébersége meg
hiúsított. Karikás Frigyesen kívül vádat 
emelt az ügyészség Kilián György rovott- 
multu kommunista ellen, aki

az ifjú munkások kommunista pártját 
próbálta megszervezni,

továbbá Kosper Lajos és felesége, Horváth

Berlinből jelentik; Vasárnap délelőtt a tcmpelhofl repülőtéren Tilllng ReinhoM 
osnabrücki mérnök bemutatta rakétáját. A start kifogástalanul sikerült. A rakéta kö
rülbelül 4 méter hosszú teste 800 méter magasságig emelkedett, ahol 2 szárny bontako
zott ki, mire a rakéta lassan földreercszkedett.

Botrányos jelenetek a szegedi ipar
testület közgyűlésén

Nyolc szavazattal kapott többséget Körmendy Mátyás, 
Szeded ui képviselőié

Az imádni való
Szeged, október 23.

(A Hét jói Kopt fi tudósitójának telefonjelcn- 
tése) Példátlanul izgalmas és botrányos jelé
netek között tartották meg vasárnap délelőtt 
ii szegedi ipartestület rendkívüli közgyűlését. A 
közgyűlést nz ellenzéki iparosok hivatták ősz- 
sze éppen akkor amikor Körmendy Mátyás, az 
ipartestület elnöke, gróf Klebelsberg Kunó ha
lála utón bekerült a képviselőházba.

Az ellenzéki Iparosok bizalmatlansági indít
ványát nagy izgalommal tárgyalták az iparo
sok, izzó hangulat keletkezett, amikor Takács 
Béla alclnök fölolvasta Körmendy Mátyás or
szággyűlési képviselő levelét, amelyben közli, 
hogy betegsége miatt nem vehet részt a köz
gyűlésen.

Parázs Jelenetek következtek
a felszólalások során, percekig nem tudták 
helyreállítani a rendel. .4 jobboldal nem engedte 
szóhoz jutni áz, ellenzéket, amikor pedig kWr 
mánypárti szónokok jelentkeztek. a baloldal 
inszcenált botrányos jeleneteket. A nagy kiabá
lás közben !

tumultuózus Jelenetekre is sor került.
mire rendőröket kértek az ipartestületbe. Dél-*  
után egy órakor került sor nagy 'izgalom köz
ben a szavazásra, amelynek során 3íí-en a 
bizalmatlansági indítvány ellen foglaltak állást, 
303-an pedig mellette és igy Körmendy MA-r 
tvás, Szeged (íj képviselője, nyolc szavazattál 
többséget kapott. , •

mint

SZŐKE UÉNUSZ
szerelmes asszony, 

bártáncosnő, 
szenvedő anya, 

az utca züllött prédája, 
nagy párisi revüsztár, 

aki 
németül, angolul, franciául 

énekel.

Karnis Ferenc dr. orvos feleségét 
betörés miatt háromévi dologházra 

Ítélte a törvényszék
A büntetőtörvényszék Schadl-tanhcsa előli 

szombaton betöréses lopással vádollan állt df. 
Kornis Ferenc orvos özvegye. A fiatalasszonyt 
a fogházból vezették elő, ahol letartóztatásban 
van.

A tárgyalás során egy táncosnő különös regé
nye bontakozott ki. A betöréses lopással vádolt 
asszony — leánynevén Czibik Katalin —

táncosnő volt.
4 mulatóban ismerkedett meg dr. Kornis Fé- 
renc orvossal, aki feleségül vette. Az orvos esz
tendőkkel ezelőtt meghalt, Özvegye nagy sze
génységbe került.

Néhány héttel ezelőtt dr. fíadványi orvostan**  
hallgató Ncfelejts-utcai lakásán ■ •

betörésen értek egy feltűnő elegánsan Öltö
zött fiatal nőt. s

MARLENE DIETRICHET
ebben a szerepében 

egész Budapest 
szivébe zárjai

Rendezte:

JOSEPH von STERNBERG

ROYAL APOLLO

perc 
alatt 

a város bármeiy pontjáról elérhető

RUDAS USZODA
Autóbusz- és villamosmegálló

♦
Nyitva refl0ei 7-töi, este 7.ifl 

uraknak és hölgyeknek
♦

l’azodajegy kabinnal., 1.20 P
Szekrénnyel.................. —.80 P

*
Kedvezményos fűzetjegyek

A kézitáskájában ötvenkét darab álkulcsot és 
más betörőszerszámokat találtak. Az igazolta
tásnál kiderült, hogy dr. Kornis Ferencné « 
neve. A letartóztatott asszony a szombati tár
gyaláson — amelynek során kiderült, .hogy bűn? 
lelett előéletű — rendkívül idegesen és izgatot
tan viselkedett.

Mikor a tanács a perhesz.édck után itéJétlip-. 
zalaira vonult vissza,

Kornisné nagy Izgalmában elájult, ' “ 
ugy kellett felmosni. A bíróság ezután kihir
dette Ítéletét és dr. Kornis Ferencnél 

dologházra Ítélte, amelynek legrövidebb 
Időtartamát három évben szabta meg.

Az Ítélet hallatára a vádlott asszony újra el
ájult. Mikor magához tért, fellebbezelt. A fog- 
házőrök félig eszméletlenül vitték vissza cellá
jába

g | j^i |^| iiiiiii illliiinilJHIIIIIlii 

aranykoszorus mester ■ 
| EZÜSTÁRU GVARA

Budapest Vll. 
Síp -utca 20.

Teletonszám:
József 361-52

= Nagyban és kicsinybens 3 
7ini»iiiioiuinuiiiiiiiiiiii"nii(iniiiiuiiiiiiiiiiniiiii<iminiiiniMS
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SzSrnyU családirtást akadályozott 
meg vasárnap a rendőrség 

Sm*y  ölni ubjíi a« leányai az nnonvi-uduarian egv 
öregasszony - a rendőrség leleplezte es letartóztatta

A rendőrség ébersége egy családirtást 
Akadályozott meg vasárnap délelőtt. Bizal
mas utón tudomást szereztek arról, hogy a 
Ne/e/e/fa-utca 27. számú ház egyik lakója, 
egy idősebb asszony azzal a szörnyű tervvel 
foglalkozik, hogy

▼éjét éa leányát meggyilkolja, majd 
önmagával Is végez.

[Vasárnap délelőttre tűzte ki tervének vég
rehajtását, de mielőtt megtehette volna, 
már detektívek vitték a főkapitányságra és 
előzetes letartóztatásba helyezték.

(A Ncfclcjtsutca 27. számú ház, az úgy
nevezett

Abonyi-udvar,
Budapest egyik leghíresebb tőmegszállása, 
libben a hatalmas épületben szoba-konyhás 
lakásokban albérlők, ágyrajárók tömege la 
kik. a bérházban többszáz lélek él. Több 
•sör szerepelt már ez a ház a rendőrségi 
krónikákban is, legutóbb egy. nagyszabású 
razziával kapcsolatosan, amikor az egész 
házat végigrázziázta a rendőrség. Ebben h 
házban lakik már hosszabb ideje szoba- 
konvhás lakásban

özv. Tornyay Mlklóené, 46 esztendős 
háztartásbeli nő.

Az asszony férje, aki munkásember volt, 
régebben elhunyt és az asszony először 
leányával kettesben lakott a lakásban. 
Munkába jártak s keresetükből tartották 
fenn magukat, legutóbb pedig egy harma
dik személy is odaköltözött: Sttga József, « 
leány férje. Nemrégen kötöttek házasságot 
és a fiatalember, aki ugyancsak munkáié*  
járt, de keveset keresett és igy nem tudott 
külön lakást fentartani, szintén a közös la 
kásba költözött. Eleinte szép csendesen él- 
ílegéltck, az utóbbi időben azonban

egyre gyakoribb lett a civakodás az

A budapesti detektivtestület afférja 
Király Aladár nyug, főispánnal 

Lovaglás utón kérnek elégtételt a detektívek 
epy kijelentés miatt

A budapesti főkapitányság detektivtestületé- 
rtek tagjai között élénk szóbeszéd tárgya egy 
eset, amelynek központjában Király Aladár di. 
t’gyvéd, nyugalmazott főispán nll és amely 

hétfőn kerül elintézés alá.
Az eset előzménye az. hogy dr. Király Ala

dár a minap Bubits Jenő dr. tizsgálóbiró elő- 
szobájában szóváltásba keveredett lovag Hűt- 
achenrelter Andor detektivvel, aki hivatalos 
(ügyben járt’ a törvényszék épületében. Ebből 

becsületsértés! pör Indult,
de akadt az ügynek egy mellékhajtása Is. A 
detektívek -ugyanis arról értesüllek, hogy Ki
rály Aladár dr. állitóan olyan értelmű kijelen
tést tett, hogy

közte és egy detektív között olyan nagy a 
társadalmi különbség,

hogy az ilyen eset nem is terelődhet lovaglás 
vtra. Ennek a kijelentésnek a Ilire természeté
ben érthető megütközést kellett. A budapesti 
detektivtestület tagjai, rendes rangosztályba 
eorolt

állami, tisztviselők, akik között rengeteg a

Modern légiflottát szervez 
a Vatikán

Ótven nagy repülőgépet építtet a pápa — Óriási 
repülőtér a Vatikán mellett — 150 pilótát és 350 
mechanikust szerződtetnek — Renülőgénen fog

nak közlekedni a mlsszionárusok
Bécs, okóber 23.

A Hétfői Napló bécsi tudósítójának egy
házi körökből nyert értesülései szerint rend
kívül érdekes terv megvalósításával foglal
koznak a Vatikánban, melyet u legközelebb 
Hómában összeülő nemzetközi misszionárus 
kongresszusón maga a pápa közöl először a 
nvilvánóssággal Nemkevésbé jelentős dolog 
ról van szó, minthogy elhatározták egy

légiflotta szervezését és felállítását, amely 
Ötven modern hárommotoros repülő

gépből fog állaul.
A flotta központja Róma lesz egy erre a 

célra a Vatikán közelében felállítandó 

özvegy-asszony és a fiatal házasok kö
zött

és a harcias Tornyayné többször ki is 
■ikarta őket tenni lakásából. Állandóan 
pénzt kért vajétól és amiatt volt n veszeke
dés, mert a fiatalember nem tudott eleget 
lenni az anyós kérésének, özv. Tornyayné 
már napok óta hangoztatta, hogy vitriollal 
kiégeti veje szemét és konyhakéssel le
szúrja a leányát.

— Végzek velük — mondogatta — és az
után magammal is. Pénz nélkül nincs sem
mi célja az életnek.

Az asszony föllépése egyre erélyesebb 
lett, ugy, hogy a szomszédok, akik eleinte 
nem tulajdonitottak jelentőséget az öreg
asszony szavainak, egyre jobban kezdtek 
félni, hogy beváltja fenyegetését.

Szombaton este a munkásasszony felszó
lította vejét.hogy

vasárnap reggelre teremtsen elő pénzt, 
mert ha nem, akkor végez velük. A szom
szédok a rendőrséghez fordultak s közölték 
a készülő családirtást. A főkapitányságról 
vasárnap detektiveket küldtek ki az Abo- 
nyi-tidvarba- A detektívek előállították özv. 
Tornyaynét a rendőrségre, ahol Szrubián 
Dezső dr. rendőrtanácsos kezdte meg ki
hallgatását. Az asszony határozottan kije
lentette, hogy

tényleg végezni akart vejévcl és leányá
val

és az előkészületeket már meg is tette. Ki
jelentette, hogy erről a tervéről nem mond 
le és ha bármikor szabadlábra kerül, meg
valósítja szándékát. Tornyayné elmeállapo
tát megvizsgálták s miután kiderült, hegy

teljesen beszámítható,
veszélyes fenyegetés címén előzetes letar
tóztatásba helyezték.

diplomás doktor, tartalékos katonatiszt
és igy nem csodálható, bőgj’ fölháborodva fo
gadták annak a kijelentésnek a hirél, amely 
— ha igaz — az egész kiváló és európaszerte 
elismert budapesti detektivtestület lebecsülését 
jelentené. Meg kell állapítani, hogy nemcsak a 
szorosabban érdekelt detektívek, de

az egész rendőrtisztikar Is megütközéssel 
tárgyalta az esetet.

A dolog vége az lett, hogy a Király—Hűt. 
schenreiter birósági ügytől függetlenül, a de
tektívek megbízásából egy ezredes és egy 
rendörfelügyelő

magyarázatot kért Király Aladár nyugal
mazott főispántól.

aki egy volt miniszteri s egy fővárosi ügyvédet 
nevezett meg megbízottként. Mint értesülünk, 
a megbízottak hétfőn ülnek össze tárgya
lásra. Vasárnap különben olyan információk 
érkeztek a főkapitányságra, amelyek arra mu
tatnak, hogy a kijelentés körül félreértések 
vannak és a detektivtestület száz százalékos 
magyarázatot és elégtételt kap.

repülőtéren, a gépek égy részét azonban 
a tengerentúli katolikus missziók szol

gálatába állítják.
Céljuk, hogy egyes természeti katasztró

fáknál, éhínségeknél, vagy háborúk esetén 
orvosokat, ápolószemélyzetet, gyógyszereket, 
élelmiszereket és lelkipásztorokat szállítsa
nak velük a lehelő leggyorsabban oda, ahol 
arra szükség van. Ugyancsak ezeket a gépe
ket használják majd az egyes missziós te
lepek között való forgalom lebonyolítására 
Végül tökéletesítik velük a Vatikán hír
szerző osztályát és

iégiposiaforgalmat szerveznek be a ka-

Halálos aufógázoíás a budapesti 
országúton

A gázoló soffőrről kiderült, hogy nincs hajtási igazolványa
Adler Imréné terménykereskedő Bp. .31—1.\ szekér az árokba fordult. Taubek József 

i.3O. rendszámú teherautója tegnap este cu-1 olyan szerencsétlenül esett, hogy 
korrépával megrakodva 'Ercsi irányából Bíz- n fejét bezúzta és szörnyethalt.
dapest felé tartott. A kocsit Schönek József I A csendőrök kihallgatták Schönek Józsefet 
vezette. Szentmiklóspuszta határában a te-1 ós ekkor kiderült, hogy nincs hajtási igazol- 
bérautó összeütközött Taubek József 76 éves I ványa. A gázoló autóvezetőt letartóztatták és 
rákoskeresztúri gazdálkodó lovaskocsijával. I átadták a királyi ügyészségnek.

elavult rádióját bármely sxakllxletben me- 
dern, dinamikus hangszóróval egybeépít 
lett 3+1 lámpás 7037»esa vagy 5+1 lámpás*  

£05*0**  éthÁzfatáufáfai
Gyárba; Orion ix.xölámj»a yyáo

OKMA
gumitalp

korlátlanul tartós!
Ez az uj

PALMA gyártmány
rugalmas, könngü, kényelmes, nem ázik át, 
véd a hideg, csúszás, nehézkes járá3 ellen.

Clp0]avltásnál
OKMA talpalást kérjen!

A*  AMtalM Iparte.tUlet védnUls.ége alatt All*

Bútorcsarnok szövetkezet
mint m L O. K. Ss. tagja Hitelét Üllői-ut 18. aiém alól

V, Gróf Tisza István-utca 18. szám alá
helyezte At.

Uj telefon: 81-0-85
Vili., -lóxaof-hörut 28. »xám alatt lévő üxlol továbbra la fennáll

tollcizmus központja, Róma és annak 
előőrsei, a mlsszionárusok között.

Értesüléseink szerint ölven kipróbált piló
tát és háromszázötven mechanikust szer
ződtet a szentszék, akiknek külön egyen
ruhát készíttetnek. A gépek teste a pápai

színekkel, fehérre és sárgára lesznek festve. 
.¥ flotta felállításának költségei fedezésére 

nagy nemzetközi gyűjtőakciót szerveznek, 
melynek érdekében a pápa a legközelebbi 
hetekben kiáltvánnyal fordul majd a világ 
összes katolikusaihoz.

Egész Európában dühöng a Yoyó-láz

Párls legújabb kávéházát már a Yoyó-rói nevezték el
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Gázzal megmérgezte magát 
egy uriasszony, akinek a lábát 

amputálták
Tragédia a Táfra-ufcában

' Vasárnap délben n Tátra utca 11. számú 
néz ötödik emeletének egyik lakásába hív
ták a mentőket Kétszobás lakásban lakik itt 

Dh'lrk'h Gézáné 
hnrmlnckétéves uriasszony, hároméves flá 
vaj együtt. A házmesternél lévő rendőrségi 
bejelentőlap foglalkozási rovatába „gyárost" 
irt be, a házmesternek pedig őzt mondotta, 
hogy különváltan él férjétől és folyik kő 
zöttük a válóper. A feltűnően csinos Antal- 
Mérőn.v az utóbbi időben nagy anyagi gon
dokkal küzdött, cukorbaja pedig elhatalma
sodott rajta és beszállították az egyik fővá- 
íGíi kórházba, ahol

jobbláliát amputálták.
’A kórházból nemrégiben jött vissza. Egy 
középkora úriember járt hozzá gyakran ló 
tóga tóba, aki az egyik fővárosi mérleggyár 
fŐtiazlvinelője. Ma délben ismerősével va

" ' ' .........!
Autószentelési ünnep a Városligetben
Az előkelőségek nagy tömege és az autók hatalmas tábora 

jelent meg a /elszentelési ünnepélyen
Külföldön régi, hagyományos szertartás az 

autószentelés, amelyet nz automobilisták védő- 
Mentjüknek, Szent Kristófunk tiszteletére ren
deznek évröl-évre. Nálunk vasárnap rendezte 

■z első autószcntelésl ünnepet 
az érseki helytartóság, a Kirítlyi Magyar Auto
mobil Club és a Budapesti Sport Egylet.

Kr ünnepi misét, amelynek keretében a szer
tartás lefolyt, Serédi Jusztlnlán bíboros-herceg-

József főherceg az autószentelés után 
Balra az előtérben Gömbös minist 

prímás celebrálta fényes papi segédlettel a vó- 
rotligetl jóki kápolna előtti kis térségen. Egy
házi, katonai és polgári előkelőségek szolgáltat
ták az ünnepség díszes keretét. Ott láttuk nz 
előkelő és díszes közönség soraiban József és

Serédi hercegprímás megsz enteli a felsorakozó autókat

r3í W1<O«F A " |
.1*

gES

< r ■

József Ferenc főhercegeket, ffŐDihő*  Gyula ml 
nlsztcrclnököt, a városi tanácsnokok élén l.iber 
Endre alpolgárm. 'l. rl. / < rrn< ;u Tibor !->k:ipi

Szenzáció.szaaoiparüan
Csak ezen a héten!

Mániák evnnint t'nom *»nvetmArndákáfnkbó)  iTIBl IBH ocurilll nrn<1pn!6b-stlnelitM>ndivatos 

férfiöltönyt... felöltőt30 pengő 
ért. lAUkaDatoi 33 pengőért ltAC7ltÍr n5f ('égőnk tli éves muftin aHrancln arra ■vuvtlIUllíla hogs ff nem üres reklám.

l,Ver8»ny«««bóság “, Kotienbtller nten 4,'s, 10. Ml 

lami ok miatt összetűzhetett, mert a férfi 
rendkhüJ idege*,  feldúlt arccal hagyta 

cl a fiatalasszony lakását.
Dletrlch Gézáné ebéd után kisfiát a cseléd
lánnyal sétálni küldte. Mikor a sétából visz- 
szatért a leány, legnagyobb megdöbbené
sére

erő*  gázszag

fogadta az előszobában, a hálószobában pe
dig eszméletlenül feküdi az asszonya. Ki
hívták a mentőket, akik

életveszélyes állapotban
a Rókus-kórházba száiiitótták.

Két búcsúlevelet hagyott hátra, az egyiket 
anyjának címezte, a másikra pedig azt irta:

Martennek.
A két levelet a rendőrség a címzetteknek 
kikézbesiti.

lányt, ’ valamint a társadalmi és közélet szá
mos előkelő tagját.

Már a kora reggeli órákban megindult a gép
jármüvek felvonulása a Városligetbe. Gyönyörű 
állami és magánautók, motorkerékpárok, autó
buszok, taxik, tűzoltó- és őntözőautomobilok és 
teherautók

hatalmas tábora
helyezkedtek el a tavat szegélyező utak mind

megkoszorúzza a Hősök Emlékkövét, 
terclnők és Serédi hercegprímás.
két oldalén.

A pontban kilenc órakor érkező bíboros egy- 
házfejedelmet a segédkező papság élén Mészáros 
János érseki helytartó, Bcdnárcz Róbert bel
városi apátplébúnos, kerületi esperes és Mihá 

lovlcs Zslgmnnd th. apátkanonok, hermlnsmeiei 
plébános fogadták.

A díszes oltár a jákl kápolna művészi portó- 
léjában állott. Az ünnepi mise után a bíboros 
hercegprímás mondott szép, gondolatokban 
gazdag beszédet.

Szépet! Jót! Olcsón!
"öt <b.8o> Férfi <i2.so> GvérmakreZsö'N 
cíaOhv J cipőit V “*< J cinoxv *«■ J

Minden párért garantál!
BALÁZS, Erzsóbot-kSrut 38. szám

— A modern közlekedési eszközök — mon
dott*  az egyhízfejedelem — nemcsak Áldást 
hoznak az emberiségre, de súlyos szerencsétlen
ségeket és ezek folyományaként tzőrnyü szen
vedéseket la.

ki automoblltulajdono*  állandóan az örök
kévalóság határán Jár, 

mert el kell készülnie arra, hogy bármelyik pil
lanatban meg kell jelennie az isteni Gondvise
lés előtt, hogy számot adjon cselekedeteiért.

A hercegprímás ezután követve a papisegéd- 
leltöl, valamint a megjelent előkelőségektől, vé
gighaladt a jánnúv-ek hosszú sorfala között és 
megszentelte azokat A végeláthatatlan menet
oszlop ezután megindult, elhaladt Szent Kristóf 
szobra előtt, amelyet virágokkal borítottak el, 
majd a Hősök emlékműve előtt történt tisztel
géssel véget ért u lélekemelő ünnepség.

Három bridge-csapat  izgalmas éjszakai 
mérkőzése a legjobb team címéért

A hét végén kezdődik a bridge-szövetség nem
zetközi versenye. A nemzetközi nagy versenyre 
a válogató mérkőzések szombat és vasárnap 
este játszódtak le az Országos Bridge Club he
lyiségében. Három válogatott csapat állt egy
mással szemben és harcoltak a

„legjobb magyar team*  
címéért. A szombati verseny során a késő éj
szakai órákban tizenhét ponttal a Ferenczy— 
Leitner—Keleti—Cohen—Kiinger együttes került 
ki győztesen.

Vas j**  p este
hat órakor Ismét leütlek a zöldposztós asztal 
mellé a játékosok. Ezúttal a szombati vesztes: 
dr. Molnár-team játszott a dr. ffí/b-csapattal.

A köztársasági aranyérmes Kálmán 
Imre jubileumán beszél küzáelmeiről 

és első sikereiről
Béta, október 23.

(A Hétfői Napló bécsi tudósítójától.) 
Az operett koronázatlan királyának, Kál
mán Imrének ötvenedik születésnapját me
leg szeretettel ünnepli az egész bécsi művész
világ. Barátai és tisztelői a virágcsokrok ha
talmas tömegével kedveskednek a fiatal öt
venévesnek és a táviratküldöncök az utolsó 
napokban külön járatot szerveztek be a 
postahivatal és Kálmán lakása között to
vábbítván a világ minden tájáról érkező 
üdvözleteket. Különösen ma, amikor Mik- 
las köztársasági elnök

az osztrák köztársaság aranyérdem- 
Jelét adományozta Kálmánnak.

Kálmán Imre igy mondja el első világ
sikert aratott operettjének, a „Tatárjárás* 4 

.’.ületését:
— Bakonyinak, n kitűnő' iibrettistának 

megbukott akkor a „Rákóczy" cimü zenés 
játéka, amelv balsiker felett nyilván össze
különbözött komponistájával, Kacsóhval és 
elváltak. Most itt az alkalom, hogy végre 
szöveget kapjon Bakonyitól, biztatott leg
jobb barátom. Jakobi Viki. Pár nap múlva 
már közölte velem, hogy Bakonyi vár a 
lerqer kávéházban.

— Szóval szöveget szeretne kapni tőlem, 
kedves Kálmán ur? — kérdezte meglehetős 
leereszkedően Bakonyi. És milyen témájú 
operettre tudná a legjobb muzsikát csi
nálni? l

— Elmondottam, hogy már régi vágyam 
valami katonaoperett muzsikáját megkom
ponálni és egy hadgyakorlat színes, kedves 
megírására gondoltam. Hadgyakorlat? Nem 
röSsZ ötlet, válaszolt Bakonyi. Na, majd 
meglátom. Ezzel el is váltunk.

— Pár hét múlva találkoztam vele a kör
úton.

— Sajnos, egy csomó más fontos mun
kám jött kösbe, kedves fiatalember s 
most nem tudok foglalkozni az ötleté
vel. Talán majd máskor — vigasztalt. 

Nem is vártam más válaszra, hiszen sej let
tem, hogy a nagysikerű librettlsta nem áll 
össze velem, a zöld kezdővel, mégis nagtton 
elkedvetlenedtem. Egy darabig együtt sé
táltunk, akkor csatlakozott hozzánk X., aki 
nemrég jött haza a hadgyakorlatokról.

Mint ahogy az ilyenkor szokás volt, 
friss katonaviccekkel Igyekezett mulat

tatni minket, 
többek közt elmesélt egy jelenetet az esti 
tábortűz mellől, amikor a szakaszvezető 
kis történeteket ad elő a fáradt bakáknak 
és időnként feladja a kérdést... „csonti"... 
mire az, aki még nem alszik, megnyug
tatja, hogy... igenis ... „csont"... Egyre 
kevesebben válaszolnak, a végén mindenki 
horkol a tábortűz mellett és messziről 
kürtszó hullik ... Bakonyi elgondolkozva 
figyelt, azután megállt és a váltamra ütött.

Megírom az operettet. Ezzel fog kez
dődni. Nem is hiszi, hogy milyen jó, amit 
ez itt elmesélt.

Két hét múlva megkaptam az első fel-

A mérkőzést nagg érdeklődés előzte meg. Sok 
vidéki játékos utazott fel a fővárosba, hogy ta
núja lehessen a legjobb magyar bridgelők játé
kának. A termet zsúfolásig megtöltötték a né
zők. akik

véglglzgulták a késő éjszakáig nyúló 
játékot,

ámbár vasárnap már kétségtelennek látszott, 
hogy mind a három csapat indulni fog a nagy 
nemzetközi versenyen.

Éjjel 11 órakor
a második elfímérkőzés első fordulója vézet ért, 
Hild dr. csapata 6 ponttal vezetett a Molnár 
team előtt.

vonást és további két hét múlva a másodi
kat. Bakonyi akkor szabadságra utazott az 
Adria mellé, jómagam pedig a Gráz mel
letti Kroisbach faluban húzódtam meg és 
ott kezdtem el komponálni. A stájer he
gyek között, egy szép nyári estén zongo
ráztam el először, hogy a „kis Juliska azt 
kívánja tudni..."

Strauss Ricaárd 
az Operaházban

A nagy német zeneszerző legreprezentatí
vabb operájával, a „Rózsalovag“-gal nyitotta 
meg vasárnap este az Operaház Slrauss-hetét. 
ünnepi díszt és jelentőséget az illusztris 
szerző vezénylete adott ennek az előadásnak. 
Nincs egy fölösleges mozdulata, de egyetlen 
„beintéssel" sem marad adós. A két vendége 
művész: Angerer Margit meggyőző Rózsalo- 
vagján és Manowarda pompás humora 
Lerchenaui báróján kívül, saját énekeseink 
is tudásuk legjavát igyekeztek nyújtani. A 
kormányzóval és családjával, Auguszta fő
hercegnővel és Gömbös Gyula miniszterel
nökkel élén, előkelő ház ünnepelte az ősz 
mestert és az együttest.

Bojkottálják a rádiót az Operaház éneke
sei. óriási felzúdulást keltett az Operaház 
énekesei körében a rádió igazgatóságának ax 
a „határozata**,  hogy az operaénekesek ho
noráriumát fellépésenként 180 pengőről 100 
pengőre szállítják le. Az Operaház magán
énekesei hétfőn déli 1 órakor társulati ülésre 
ülnek össze, amelynek során ki akarják 
mondani n bojkottot a rádióval szemben. 
Arra hivatkoznak, hogy az állaim gázsi
redukciót hazafias szempontból is tűrik és 
viselik, de a rádió önkényét, amely presz
tízsüket sérti, visszautasítják.

MA I. FJLH/VRMONIAI HNGVERSENY 
Vezényel: Dohnányl Ernő.

Közreműködik: Rlccl.
A főpróbán minden jegy elkelt. Nagyrészt 

bérletben!) — Zsúfolt ház ünnepelte Dolmányt 
Ernői, nagyszerű filharmonikusainkat és a kis 
hegedűfenomént: Riccit, ki világhírét felülmúló 
tomboló sikert aratott.

Jegyek a mai hangversenyre (földszintre még 
5 P-tfil, harmadik emeletre 2.50 és 3.50 P) és 
kedvezménye*  bérletek nz Operánál és Konzcrt*  
nél (IV., Váci-utca 3. Tel.: 884—64 kaphatók.

KONCERTBÉRLET: 
A SZEZÖN 9 NAGY ESTJE

I. est pénteken: Rlccl .«zólóhnngversenye.
II. est november 28. Bécsi Filharmonikusok 

Brúnó Waltcrrel.
Bérletek rendkívüli kedvezményekkel (még 

23 P-től 8 részletben is), egyes jegyek a Rlccl- 
hangversenyre Koncertnél kaphatók.
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HÍREK
A TESz küldöttsége 

vasárnap hazaérkezett 
Olaszországból

A Társadalmi Egyesületek Szövetségének 
római küldöttsége, amely kétmillió magyar 
üdvözlő aláírását nyújtotta át Mussolininak, 

vasárnap visszaérkezett Budapestre.
A küldöttség tagjait meleg ünneplésben ré
szesítették Velencében, Triesztben és Postu- 
Ditában is. Az olasz határról a küldöttség 

táviratot Intézett Mussolini miniszter
elnökhöz

frs ebben köszönetét mondott a nagyszerű 
fogadtatásért. Ugyancsak táviratoztak Sta- 
fíici 'íaálszúi párti főtitkárnak és Hóry 
András magyar követnek.

Vasárnap délelőtt 10 órakor futott be a 
Déli Vasút pályaudvarára a trieszti gyors
hoz Csatolt külön kocsi, amely a római za
rándokaltat hozta. A fellobógózott pályaud
varon a Himnusz elhangzása után

Szontagh Tamás rövid lelkes beszéddel 
üdvözölte a küldöttséget.

Az üdvözlő szavukra Mándoky Sándor ny. 
ezredes-lelkész válaszolt.

— Tovább tart a jő idő. Vasárnap kelle
mes, derült, szinte tavasziam idő volt Buda
pesten. A Meteorologiai Intézet prognózisa 
a következő: a jó idfí valószínűleg tovább 
tart, némi felhősödéstel. Délen esetleg ke
nés eső várható.

— Emléktábla leleplezés a Kossuth La- 
jos-téren. Vasárnap délután leplezték le 
Wornickt Miciszláv lengyel hercegnek, a 
45 as szabadságharc egyik vértanújának em
léktábláját a földmivelésügyi minisztérium 
fa’án. Ölchváry Ödön nyitotta meg az ünne
pélyt, utána Nyári Albert báró és Tomcsányi 
János beszéltek, majd Lepkotvszky Sza- 
nisz.ló, budapesti lengyel követ ünnepi be- 
»«édet mondott és Kinek Eduárd a világhá
ború lengyel legionistáinak üdvözletét tol
mácsolta. Végül Liber Endre a főváros ne 
vében átvette az emléktáblát.

Mostanában nem telük róztóleveles 
Abdnllah cigarettára!De Keduanc 

„FETÖF!“-ü«aara«jáínrűí 
aztan mar le nem mondok

Csak 2 fillér darabja, amellett kitű
nően (-ti, kellemes aromája éa >er 
tőtlenltú imsasu.

— Gaól Gaszton negyvenötéves érettségi 
találkozója. Székesfehérvárról jelentik: Az 
itteni cisztercita gimnáziumban ma, vasár
nap 45 éves érettségi találkozóra gyűltek 
össze gróf Károlyi József vezetésével nz 
akkori maturánsok, akik közé tartozott 
Gaál Gaszton is. aki azonban súlyos beteg
sége miatt nem vehetett részt a találkozón. 
A volt iskolatársak táviratot küldöttek a 
nagybeteghez, melyben gyógyulást kívánnak 
a kisgazdapárt vezérének.

— Befejeződtek a Nemzetközi Kereske
delmi Kamara tanácskozásai. A Nemzet
közi Kereskedelmi Kamara dunai bizottsá
gának vasárnap délelőtti ülése a Nemzeti 
Bank főtanácstermében folytatta a szomba
ton délután megkezdett gazdaságpolitikai ta
nácskozást. Magyar részről Grátz Gusztáv, 
Marschall Ferenc és Székács Antal szólalt 
fel. A kétnapos tanácskozás határozati ja
vaslat elfogadásával végződött, amely töb 
bek között a stresai konferencia határozatai
nak leggyorsabb megvalósítását és kimélyité- 
sét sürgeti.____________ ____________________

zsoldos előkéseit polgári és 
középiskolai mairén vizsgákra, Érettségire. Vll. Dohány-n. Sí

— Sikkasztások a Schenkcr-cégnél. A Seben- 
kér szállítmányozó cég nagykanizsai fiókjánál 
nagyohbs/abá'U sikkasztásokra jöttek rá, ame
lyeket Ismeretlen tettesek több évre visszamenő
leg hamis könyvelés és az utánvét! összegek 
elluInldonltÓMl utján követlek el A rég. ame
lyet közel 20 000 pengős kór ért, feljelentéssel 
élt. amrlvhen a rendőrség vasárnap megindí
totta a nyomozást.

KEDVES VENDÉG
— Hát fiam, nem is kérdezel tőlem sem mit f
— De igen! Mikor tetszik tovább utaznif 

(Jugend)

— Agyonnyomta részeg gazdáját a felfordult 
ló. Bácsalmásról Jelentik: Fleckenslein György 
mátételkei lakos teljesen ittas állapolhan ko
csin Bácsalmásról hazafelé tartott. A gazdátlan 
lovak a kocsit árokba fordították. A gazdát a 
felfordult kocsi és a lovak agyonnyomták.

«----------- ----- -  - ——* estist őr aranyérmüket nap
üXInQrQnyai á>on ve«z es elad ftarnn- 
bank, Budapest, V„ Nádor-utca >6. telefon 104-07

— Baltával támadt az apjára. Dombóvár
ról jelentik: Barát Ferenc 33 éves zselic- 
szentpáli földmives ittas állapolhan tért ott- 
bopába. ahol összeveszeti családjával. A 
feldühödött gazda hirtelen fejszét ragadva, 
apjának. Barát Mihálynak támadt, kinek 
jobbkarját baltájával csaknem tőből levágta. 
A sterencsetlen apát kórházija szállitották. 
A merénylőt a csendőrség keresi.

Eszenyl István WidblPtokost 
leszúrta egv garázda inas legény 

HaiduszoDoszitn 
Eletvaszálves sérülésskkel ultiéit kórházba, 

támadóját elfogták
Debrecen, október 23.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je
lentése.) Eszmyi István ismert hajduszo 
boszlói földbirtokost tegnap életveszélyes 
súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A 
földbirtokost egy szüreti mulatságon tá
madták meg és sebesitették meg oly súlyo
san.

Eszenyl István tegnap reggel arról szer 
zett értesíilAU. hogy

a falu korcsmájában két fiatalkorú ke- 
resztfla nagy dárldót csapott.

A fiatalembereknél ezresbankókat Is láttak 
és akik a dáridóra figyelmessé tették Esze
nyit, közölték vele azt is, hogy keresztfiai 
egészen iittasak már. A földbirtokos a hir 
hallatára a kocsmába sietett, ahol valóban

nagy mulatozás közben talált rá ke- 
rcsztfiairn.

Eszenyl kérlelni kezdte a fiatalembereket, 
hogy távozzanak el kocsmából és hagyják 
abba a mulatozást. Miközben a fiatalembe

Rejtélyes tettes bogyókkal 
megmérgezett egy kislányt 

A rendőrség kutatja a hároméves Makcs Uona 
halálának titkát

Az FJ Szent János-kórház igazgatósága 
értesítette a főkapitányságot, hogy a kórház 
gyermekosztályán háromnapos szenvedés 
után vasárnap reggel

mérgezés tünetei között meghalt Makcs 
János cipészmester háromesztendős Ilona 

nevű leánya.

A kisgyermek, aki állandóan eszméletlen 
volt, szülei előadása szerint, fekete bogyókat 
kapott valakitől, azokat megette és attól

— A magyar—osztrák kereskedelmi tár
gyalások. Nickl Alfréd meghatalmazott mi
niszter szombaton hazaérkezett Bécsből és 
még szombaton este referált a tárgyalások 
eddigi anyagáról a miniszterelnöknek. A to
vábbi tanácskozások Budapesten lesznek és 
az osztrák delegáció Willner osztályfőnök 
vezetésével valószínűleg kedden érkezik Bu
dapestre.

— Betörtek a Gutmann és Fekete Rt Ihar- 
utcat gyárába. Vasárnap éjjel jelentették a fő
kapitányságnak, hogy a Gutmann és Fekete se
lyemáru gyár rt. Ihar-utca 22. szám alatt lévő 
gyárában betörők jártak, akik az egyik raktár
ban fosztogattak. A rendőrség erélyes nyomozást 
indított a betörök kézrekeritésére. Eddig még 
nem állapították meg konkréten, mekkora ér
tékű árul vittek el a betörök.

— A villamos elé vetette magát egy nő a 
Városligetben. Vasárnap a késő éjszakai órák
ban a Városligetben, a Hermina-ulon egy 
középkom nő a robogó villamos elé vetette ma
gát. A kocsi súlyosan megsebesítette a szeren
csétlen nőt, akit a mentők kórházba vittek, de 
útközben meghalt. A rendőrség megállapította, 
hogy az öngyilkos nő Dániel Istvánná háztar
tásbeli nő, oki a Lőcsei-utca Ifi. szám alatt 
lakott, öngyilkosságát anyagi gondbk miatt kö
vette el.

— Évtizedek óta használják a legjobb
eredménnyel köhögés, rekedtség és hurut 
ellen a Dr. Egger MellpasztilláL Kis doboz 
ára 50 ílll., nagy doboz 70 11.

Ha kevés pénzért ele
gánsanakar ruházkodni, 
keresse fel a „Divat uriszabó- 
ságot", Erzsébet-körut 1, I. em., 
ahol finom őszi és téli szövetek
ből férfiöltönyt, átmeneti vagy 
télikabátot mérték után 50 és 6G 
pengőért készítenek. Vidékre 

minták bérmentve.

— Werner Sombort előadása a gazdasági ki
bontakozásról. Werner Sombort n közgazdaság 
tudományának európai tekintélyű tudósa, 
szombat óta Budapesten tartózkodik s vasárnap 
délután a Zeneakadémia kistermében előadást 
tartott A kapitalizmus válsága és a kibontako
zás utfa címmel. A nagy érdeklődéssel várt elő
adáson a magyar társadalmi és gazdasági élet 
számos kiválósága jelent meg. Olt láttuk Maf
láik lőttet gróf felsőházi tagot. Fellner Hen
riket, báró Madarassy-Beck Gyulát, Hegedűs Ló
rántot, Dános Árpádot és másokat. Werner 
Hombárt előadásában érdekesen fejtette ki, hogy 
a politika mennyire útjában áll a gazdasági ki
bontakozásnak, majd az egyes államcsoporlok 
autarkiájának jelentőségéről beszélt. Az előadást 
nagy tetszéssel fogadta ■ termet zsúfolásig 
megtöltő közönség. Werner Somba rt budapesti 
előadása után folytatja kőzépeurópal előadó 
turnéját ét még számos külföldi országba láto
gat el. 

rekkel beszélgetett, az asztaluknál ülő Mes
ter Lajos 22 éves gazdalegény ingerülten 
kiáltott a földbirtokosra:

— Jobb lesz, ha elmegy Innen! Ne 
rontsa a íiaialok mulatságát.

Eszenyl István csendre intette Mester La 
jóst, aki azonban kiabált, aztán

előrántotta cslzmaszáráből élesre fent 
hatalms disznóölőkését és azzal niellbe- 
szurra a földbirtokost, majd elmenekült 

a kocsmából.
Eszenyl István véresen, eszméletlenül terűit 
el a földön. Azonnal orvost hivtak hozzá, 
aki kórházba szállíttatta. A vakmerő táma
dásról nyomban értesítették a csendőrséget 
amely erélyes nyomozást indított a támadó 
kézreketitésére.

Vasárnap délelőtt sikerült elfogni az el
menekült Mester Lászlót,

aki kihallgatása során azzal védekezett, hogy 
ittas állapotban volt s részeg fejjel támadt 
a földbirtokosra. Mesteri őrizetbe vették cs 
további sorsáról ma dönt a vizsgálóbíró.

kezdve rettenetes fájdalmak lepték el. Az 
orvosi vélemény szerint ezek

a mérges bogyók
bélhurutot Idéztek elő, amely végül is a 
leányka halálát okozta.

A rendőrség elrendelte a boncolást és most 
kutatják, hogy tulnjdonképen

kitől Is kaphatta Makes Ilonka a mér
ges bogyókat

és hogy az Illető milyen célból adta neki.

— A bridzsverseny végeredménye. La 
púnk más részén beszámoltunk a bridzs
verseny lefolyásáról. Éjfélre befejeződött a 
torna. Eredmények a következők: Első lett 
a híres Fercnczy—Leitner pörtschachi csa
pata, második a Farkas team és harmadik 
Dr. Molnár együttes.

BÚVÓHELY
— Bujtass el valahová, mert itt megtalálnak.
— Gyere az irattárba, ott még semmit sem 

találtak meg.
(Das Lcben)

— Hoover emelni akarja a vámtarifát- New 
Yorkból jelentik: Hoover elnök legújabb válasz
tási beszédében bejelentette a vámtarifák emelé
sét. Hoover szerint a jelenlegi alacsony vámté
telek igen sok iparág nehézségeinek legfőbb 
okozói és újraválasztása esetén legelső tényke
dése nz lesz, hogy- a vámtarifák legnagyobb ré
szét felemeli.

>CITROSAU 
az uj ízletes citromos karlsbadő só 

használatban az üde citrom éizetét kelti.

Világszenzációi Minden államban gyártás alatti
A modern ártalmatlan fogyókúra.

6-8 hót alatt 6-8 kiló testsúly veszteség
/Fogyaszt, meghajt, ízletes, olcsó!

Eredeti csavaros üveg

Európai központ:
MIHÁLY OTIÓ gyógyárunagykereskedés, Budapest, Podmanlczky-utca 43

Táncosnőknek, sportot 
nőm Uk6 kiivdr htHpyok- 
n»k, poholysolya Sírkő- 
aőknek, fiakőknek, 
kokszolóknak, t.vőknek

NólkUieakototlpn kövór 
férfiaknak, Utó foplal- 
kozőiuaknak.szőkrcke 
d's en stonitdőknek. 
Kar-lehad! kúra otthon.

Cl Laska
a téli sportolók (turisták) 
nélkülözhetetlen ináé!

Porőzös, belül bolyhos trlkószerö anyagból, 
mely könnyű, meleg és az Izzadságot beszívja.

A,„A!aska“ sporting 
megvédi önt a meghűléstől 
Ara női és férd fazonban............ .. P

Flanellpizsamát fi-50
■jiimanK igen jó minőségben. nőtt é« férfit... P

Oxford vagy zefir férfiingek l®-®5

Selyemfényű pupliningek sí-25

Sportfelszerelések, öitönyök, kaöútok, cipők 
nagy vfilnszféköan, igen olcsó Urakon

RákóczNut 72-74
Postai megrendeléseket 15 pengőn feltli díjmentesen szállítunk.

— Budapest. (Dr. Gallina Frigyes mun
kája.) fíendklvü érdekes és a külföldi propa
ganda szempontjából is nagyon értékes 
könyv jelent meg e héten Budapest cím 
alatt. A könyv pompás képsorozatokban és 
az egyes képekhez fűzött kommentárokban 
tárja elénk Budapest történetet. A magya
rázó soroknak minden mondata egyszerű és 
szabatos, de szivbemarkoló, mikor a török 
uralom alatt szenvedő várost rajzolja meg 
és boldogan büszke, mikor Budapestet, a 
„Duna királynőjét" mulatja be. Dr. Gal
lina Frigyes székesfővárosi tanácsnok az 
autonómia racionalizálásának nagyarányú 
munkája és a fővárosi adminisztráció elnöki 
ügyeinek körültekintő és lelkiismeretes elin
tézése közben kiváló gonddal és szeretettel 
gyűjtötte össze könyvében a legrégibb és leg
értékesebb kódexek metszeteit, a műben fel
sorakoztatott ujabb képek pedig közismert 
festők és rajzolók munkái. .4 sorozatot Buda 
várának első ábrázolásával, Mlchael VV o Ii l- 
gemulh nürnbergi fametsző 1i9f-bő1 szár
mazó képével kezdi és Budapest szépségeiről 
képekbe öntött dicshimnusszal fejezi be. A 
könyvet, amely a legszélesebb körben nagy 
és osztatlan sikert aratóit, a közeli napokban 
a külföld számára lefordítják német, angol, 
francia és olasz nyelvre. Őröm'hicl és teljes 
elismeréssel kell üdvözölnünk ezt az úttörő 
munkát, melynek legelső és legfontosabb 
feladata lesz Budapestet az egész világgal 
megismertetni és megszerettetni.

— Megölte a villanyáram. Esztergomból je
lentik: Hindenburg József 22 éves mocsai réz
öntő, az egyik vendéglő udvarán villanyt sze
relt. Vigyázatlanságból a vezetékhez nyúlt s oly 
erős ülést kapott, hogy pár óra alatt meghalt.
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1.
Derűt beszélgetés folyik mostanában az 

'ügyvédek között. Érdekes dologról beszél
nek. Peri Dánielt, a Wallá-féle híres nagy 
polgári pőrében egymásután két ügyvéd kép
viselte. Előbb Fabinyi Tihamér, azután Lá
zár Andor. .Mindkettőből miniszter lett. Ügy
véd urak, gyerünk a starthoz! Peri Dani —

Erdélyi vendégek érkeztek Budapestre. 
Mara István hátszegi földbirtokos és fele
sége. Vendégekért jöttek. Vadásztársaságot 
visznek magukkal relyczáti zergevadászatra 
Mariié k szomszédságában van Kendeffy Ist
ván gráf vadászterülete, ide is szól a meg- 
hívás. Eddig <i következők szerepelnek u 
meghívottak listáján: Teleki József gróf. 
Dajkovlch Ferenc, Andrényi János báró és 
Teleki Adóm gróf.

HL
Csődöt kért egy hitelező a Hungária Auto

mobil Club ellen. .4 klub elutasító végzést 
kért azzal, hogy az ideiglenes vagyonkimu
tatás szerint húszezer pengő kintlevősége van 
tagdijhátralékban, ezzel szemben pedig csak 
ötezer pengő az adóssága. 4 bíróság utasí
tót la a klubot, hogy a legközelebbi tárgya
lásra csatoljon he pontos vagyonkimutatást. 
Pár nappal ezelőtt történt ez és azóta nagy 
változás állt be A csődkérés hírére a kése
delmesen fizető tagok tömegével küldik be 
d hátralékos tagdijakat és már biztosra ve
szik, hogy nem kerül csődbe a Hungária, 
amelynek József Ferenc főherceg a védnöke.

IV.
Közeledik a farsang. Áll a készülődés a 

báli szezonra. Nagy a bizakodás. 4 nagy ter
mekre egymásután jelentik be igényüket a 
rendezők. Különösen az Atléta-bál Ígérkezik 
nagyszabásúnak. Ezt a tradícióé bált jóidéig 
a Hungáriában tartották. .4 főrendező ifj. 
Wahlkampf Henrik javaslatára az idén át
viszik a nagyobb Vigadóba. Ok: rendkívül 
nagy közönségre számítanak. Hiába, az olim
piai győzelmek divatba hozták kitűnő atlé
táinkat. Mamák ne féljelek! Eladólányok 
készüljetek! Legények — gátra!

V.
Társasági események utójátékaként társa

sági urak jártak az elmúlt héten a főkapi
tányság zord és komoly folyosóin. Idézéssel 
a kezükben lőttek. Ki mint tanú, ki mini 

1 gyanúsított. Rendőri eljárás lett a Hlln- 
, füredi afférból. 4 csendőrség átirata alap
ján a budapesti rendőrség kihallgatásokat 
folytatott, hogy tisztázza, miféle kijelentése
ket tett Petrovits Vidor a lillafüredi szálló 
halijában, mikor a magyar nemzett táncot, 
a csárdást játszották. Kihallgatták a későbbi 
párba) két résztvevőjét: Vásárhelyi Jenőt és 
Petrovich Vidort. Kihallgatások indultak a 
Farkas—Dajkovich-féle hires párbajsorozat
ban is. Farkas Elemért, akit képviselői men
telmi joga véd, az ügyészség fogja kikérni a 
Háztól, hogy kihallgathassák. Ugyancsak el
járás indult Hunyady Ferenc gróf párbaja 
miatt. Öt is kikéri a Háztól az ügyészség.

VI.

Kiss Rezső, a kitűnő festőművész, oki egy
szer már megjárta Amerikát, megint nekivág 
az óceánnak. Jövő vasárnap indul a hajója 
Cherbourgból. .4 Leviathan gőzösön utazik 
A nemyorki felső tízezer már előre elhal
mozta rendelésekkel. A Fifth Avcnue palo
tái rövidesen dollármilliomos Missek és 
Mlstressek rcinckbekészült portréival fognak 
ékeskedni.

VII.
Szerdán tárgyalta a bíróság Bajor Gizi és 

Paupera Ferenc válópörét. Pontosan a harma
dik szerdára tűzték ki tárgyalásra Indig 
ftttó válópörét. Minden külön értesítés he
lyett .. ? ’ ____ — sá«i —

— Lázár Miklósi toka] díszpolgárává vá- 
LiKztolták. Sátoraljaújhelyről jelentik: To 
knj képviselőtestülete rendkívüli közgyűlése 
egyhangú lelkesedéssel Lázár Miklós ország
gyűlési képviselőt a község díszpolgárává 
választotta. A tokajiak ezzel igyekeztek 
meghálálni Lázár Miklósnak n Tokaji Szü
reti Hét érdekében kifejtett sikeres működé 
Fél. Egyébként vasárnap nagyszerű ünnepsé
gekkel fejeződött be a Tokaji Szüreti Hét 
Verőfényes, ragyogó időben érkeztek meg a 
Ludanesti és debreceni Filléres Gyors uta
sai Sátoraljaújhelyre, ahol utcai borkiálli 
lássál, három rezesbandával, rigány/eneka- 
jokkal és egyéb kedves szórakoznivalóval 
fogadták a vendégeket.

— Autógázolás a fAkapllánvság lőszomszédaá- 
grtbnn. Vnsórnsp reggel n Zrinyi-utcábnn a fö- 
Kapitónvság tőszomszédságában elakadt Tripo 
nouics Milorád Pék segéd motorkrrék párja. Tri- 
ponotdes Bakó Vilmos pékinas segítségével igye
kezeti rendbehomi a gépet. Éppen akkor jött 
arra a Bn 24 — 126 rendszámú teherautó. A 
sofőr erélyesen tiilkö'l. de a pékinas annyira 
megijedt, hogv valósággal nekiszaladt a teher
autónak amely elgázolta. Bakót a mentók a 
Rókus-kórházba vitték.

— Kosgon.| fénykép 3 drb. 8 P. Calvln-lér 5
— Rond ít élei Ital, ha gyomrát elrontja, fél 

pohár „IGMAND1" gyorsan helyrehozza.

Kegyelten gyilkosság csákváron
fiuzsDrtOtottek es magíoltottaK egy öregembert

Pécs, október 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je

lentése.) Páratlan kegyellenséggel végrehaj
tott gyilkosságot fedeztek fel vasárnap reg
gel Csókváron. Páka István fiO éves dúsgaz
dag csákvári gazdálkodó szomszédai arra lel
tek figyelmesek, hogy lakásának ajtaja 
zárva van, noha Páka máskor már hajnal
ban fel szokott kelni. Rosszat sejtve, feltör

ték az ajtót s a gazdálkodót holtan találták 
ágyában.

Keze-lába gúzsba volt kötve, nyakán pe
dig szoros kötél feszült, 

értesítették a csendőrséget, akik kiszálltak 
a helyszínre. A nyomozás során 

két személy került gyanúba.
A vizsgálóbíró hétfőn megy ki Csákvárra, 
hogy személyesen vezesse a kihallgatásokat.

November elején tartjuk meg 
a „Minden tizedik nyer“ keresztrejtvény

versengünk nyeremény-sorsolását
Mull héten jelentettük, hogy mai számunk

ban fogjuk a „Mniden tizedik nyer" 
keresztrejtvényünk nyereményeinek sorsolási 
határ napját közölni. Azt hittük, hogy a ver
senyben résztvettek nagy tömege mellett is el
tudjuk majd végezni az elmúlt héten n sorso
lás előkészítéseinek munkálatait. Az idő azon 
bán — számításaink ellenére — rövidnek bi
zonyult ugy, hogy az

ellenőrző munkánkat a mai napig nem 
tudtuk befejezni.

Közel ötvenezer megfejtés helyességét kell 
leellenőriznünk, közel ötvenezer megfejtést 
kell kirostálnunk, azokat, akik

mind r hat keresztrejtvényt helyesen fej
tették meg

és azután fel kell fektetnünk azok névsorát is,

akik
csak öt vagy ennél Is kevesebb helyes 

megfejtést küldtek be,
meri ezek is részivesznek a nyeremény sorso
lásban.

Csak akkor, ha ezzel a nehéz és bonyolult 
munkával elkészülünk, áll módunkban a sor
solás pontos határnapját is megállapítanunk. 
Éppen ezért kénytelenek vagyunk kedves olva
sóink további szives türelmét még egy hétre 
igénybe venni, amikor már módunkban lesz

a legközelebbi számunkban a sorsolás 
pontos napját és Idejét közhírré tenni.

Annyit azonban már most közölhetünk, 
hogy a sorsolást előreláthatólag november hó 
első napjaiban fogjuk megejteni.

FÉRFIÖLTÖNY példátlan szenzáció t 35 PENGŐ 
Csalt október 24—szombat estig bezárólag
Vállalatunk kiváló készítményeinek megismertetése cél Iából soha 
eddig nem létezett példátlanul olcsó propaganda-vásárt tartunk. 
Ezen propaganda-hetünk Idején férfiöltöny mérték szerint, tartós, 
őszi és téli szőve ékből klttinö hozzávalóval, többszöri próbával, 
példátlan reklámára 35 pengő. - Hosszú íekete vagy sötétszürke 
téilkabát mérték szerint 40 pengő. — Átmeneti felöltő 80 pengő. 

ilUHAKERESKEDELM! VALLALAT, IX., Ferenc-körat 8©s, J. emelet.

— A bukmékerek adóügyének főtárgya- 
látta. Hirt adtunk arról, hogy az Abonyi 
Ödön. Bauer Aladár és Gyöngy Lajos buk
mékerek ellen évek óla folyamatban lévő 
adóeltitkolási és adócsalási ügyben a tör
vényszék a kitűzött tárgyalást kénytelen volt 
elnapolni, mert a terheltek, akik ugy a tár
gyalást megelőzően, valamint az uzt közvet
lenül követő napon teljes frisseségben te
vékenykedtek a bukméker-ringben, „beteget 
jelentettek* ’. A bíróság ezen ügyben e hétre, 
28-ikára újabb főtárgyalást tűzött ki, ame
lyen előreláthatólag végleges befejezést fog 
nyerni ez a nagyszabású adóeltitkolási ügy.

FŐM Mr
olcsón, rés'Intre, felelősség 
g l. legeredményerebben ké 
szít e ő decemberre raagóii 
fHöulókal

J6xsaf-utca huszonhnt I. om. 2,

TELEPATIKUS KUTYA
— Nézze kérem, ez a kutya gondolatolvaső.
— Lehetetlen, mert akkor már megharapott 

volna.
(Fliogendc B1-)

— Nagykanizsa mouMreküldötlségel küld « 
kormányhoz. Illetékes körök óllitólag azzal a 
komoly tervvel foglalkoznak, hogy elviszik 
Nagykanizsáról a mngv. kir. vámhivatalt. A 
nagykanizsai érdekeltségek körében nagy meg
döbbenéssel fogadták ezt a hirt és elhatároz
ták, hogy egy közös monstreküldöttségel kül
denek a kormányhoz, mely tiltakozni fog a 
terv keresztülvitele ellen és kérni fogja, hogy 
Nagykanizsára helyezzék az összes határállo
mási funkciókat végző hivatalokat.

— Zendülés egy amerikai fegyházban. New- 
Yorkból jelentik: A newyorki East felver egyik 
fegyházában. a XVellfare /s/nnd-börtönben ki
tört rendűiéit sikerült levetni A zendülés so
rán az egyik fegycncet késszurásokkal meg
ölték. A rendőrök és tűzoltók körülzárták a 
szigetet, amelyen a börlönépület áll és közel 
egy napi ostrom után a rendülök megadták 
magukat. A rendőrök gumibotülcseitől számos 
fegyenc megsérült.

— Kramer-vacsora a hitközség díszter
mében. 80. születénapját ünnepelte vasár
nap a pesti izraelita hitközség Kramer Mik
sának, a Chevra Kadisa elnökének. A Gold- 
mark-teremben * 400 terítékes hangéit volt, 
amelyen megjelent a zsidó hitélet minden 
előkelősége. Az első felköszöntőt Stern 
Samu hitközségi elnök mondotta, utána 
Hevesi Simon főrabbi. Désy Géza és Sán
dor Pál országgyűlési képviselők beszéltek 
és még sokan mások.

— Ha olcsón és Jól akar ruházkodnl, keresse 
fel a „Ruhakereskedelmi VállalaC’-ot. Ferenc- 
körut 39. I.. ahol mérték szerint készítenek 
remek szabású férfiöltönyt 35 P.. átmeneti fel
öltőt 30 P., lélikabátot 40 pengőért a múlt év
ről felhalmozódott szövelmaradékokból, amig 
a készletük tart.

— Bágyadt, levert, dolgozni képtelen egyé
neknél a természetes „Ferenc József*'  kcserüviz 
szabaddá teszi a vérkeringést és emeli a gondol
kodó- és m un ka képességet.

— Szécsi Imre bankaltiszt rejtélyes halála. 
Szécsi Imre 42 esztendős bankaltiszt már 
hosszabb ideje betegeskedett, mire orvosa 
október közepén bevitette a kereskedelmi 
kórházba. A kórházban megvizsgálták a 
bankaltisztet és Sa/narsan-injekciót adtak 
neki. Később állapota egyre rosszabbra for
dult és két nappal ezelőtt meghalt. A halál 
közvetlen okát nem tudák megállapítani, s 
ezért a kórház vezetősége a rendőrséghez 
fordult, hogy boncoltassa fel a bankaltiszt 
holtlesttét és a bpncojásnál majd ^kidéiül., 
hogy tulajdonképpen mi okozta halálát. A 
rendőrség a boncolást el is rendelte és hét
főn délelőtt felboncolják Szécsi Imre holt
testét.

Br. FÉHYES SZAKORVOS 
vér-, bőr- és nemtbetegek- 

nek rendel egéaz nap
Rultoczi-ul S2, I. em. 1. Róknaaal szemben.

FÉRJ ÉS FELESÉG

I

— Már egy órája várok rád. Hol maradtál!
— Csak nem gondoltad, hogy elvesztem!
— Ennyire nem vagyok optimista!

(^ustigen Bl.)

— Felavatták a vasutasok székházát. A 
Magyar Keresztényszocialista Vasutasok Or
szágos Gazdasági Egyesülete vasárnap dél
előtt ünnepélyes keretek között avatta fel a 
székház uj egyesületi helyiségeit. Róbert 
Emil elnöki megnyitója után dr. Mizangyi 
Vilmos műegyetemi tanár ünnepi beszédet 
mondott, majd Kigyóssi Sándor MÁV mér
nök, a VOG elnöke, saját ódáját szavalta el. 
Beszédet mondtak még Beke Ilus, dr. Gren- 
ezer Mihály és Horváth Gergely.

2£álogcédulát,
aranyat, ezOMflt, hrllll(tn*ot  hihetetlen magae Áron 
veszek. Iváncsics ékszerüzlet tUkócd-ut 9. szán

0 A Kimamurány-Saigó-iarjáni Vasmű RL 
igazgatósága jóváhagyta az 1931/32. üzletév mér
legét. Tiszta nyereség hiányában a társaság erre 
az évre osztalékot nem fizethet. A társaság ren
des közgyűlését október 29-ére fogja össze
hívni
o A Futura, 8 Magyar Szövetkezeti Közpon

tok Áruforgalmi Részvénytársasága október 
22-én tartotta XIII. rendes évi közgyűlését. Ipo
lyi Keller Gyula elnöki megnyitójában rámuta
tott arra a nagyarányú és iarlós fejlődésre, 
amely a Futura utolsó évi működését jellemzi 
és amelynek következtében az intézet a ma
gyar mezőgazdasági eiporlban vezető helyet 
foglal el. A közgyűlés örömmel vette tudomá
sul. hogy rz intézet igazgatósága 1932 ok
tóber 5-én tartott ülésén a Futura érdekében 
kifejlett és nz intézet anyagi megerősödését 
szolgáló eredményes és kiváló munkásságuk
nak elismeréseképpen Térfi Béla vezérigazgatót 
ügyvezető-alelnökké. Darányi Béla dr. helyettes 
vezérigazgatót pedig vezérigazgatóvá választotta 
meg. A közgyűlés a napirenden szereplő egyéb 
pontokat is letárgyalta és egyhangúlag elfo
gadta az igazgató-ág többi javaslatait. A zár
számadás szerinti tiszta nyereség 290.512 pengő 
19 fillér, amelyből a részvények 3%-os oszta
lékára fordított.

CSILLÁROK_________
bronzfigurák, írókészletek, lall jii
ajándéktárgyak legolcsóbban VII, ErZSoDOHlOrUt 41.

— Epek#-. vesekő- <» h#lya#k«bete<el, 
valamint azok, akik húgysavaa sók túlszn. 
porodásóban i's köszvónyben szenvednek, a 
természetes „Ferenc József1' kesenlvi, 
állandó használata melleit állapotuk enyhu- 
lését érhetik el. Az orvosi Ryakorlal számo. 
kiváló férfié hosszú meKflRyelés alapjai, 
megállapította, hogy a Ferenc József sia 
biztos és rendkívül kellemesen ható ha» 
hajtó s ezért proslalabelegségeknél is ajánl, 
ják. A Ferenc József keserílvlz gyógyszer. 
tárakhnn, drogériákban és füszerüzletekbers 
kapható.

— Külföldi menetrend. A Vasuti Útmutató ó*  
a MÁV Menetrend, téli kiadása megjelent. Ez a 
700 oldalas könyv ismét tartalmazza a közveb 
len gyorsvonati könyvecskét, a vidéken köz!*  
kedő autóbuszjáratok részletes menetrendjei^ 
„Külföldi szállodai kalauz" ! és öt külföldi 
vasuti térképet. Kapható minden könyvárusit® 
helyen, dóhánytőzsdében és az állomások pén*  
tárainál és portása inát Ara 3.— pengő.

__ Bizony László főszerkesztő halála. Bizont} 
László, a Középeurópai Lloyd megalapítója ék 
főszerkesztője október 22-én hosszas szenvedet 
után elhunyt. A kiváló képzettségű ujságii® 
korai halálát a társadalom széles köreibe*  
őszinte részvéttel fogadták. Bizony rendkívül 
termékeny újságíró volt. Több értékes szak*  
könyvet irt és adott ki és fiatal korában ke
rült be az azóta megszűnt Világ c. lap szer
kesztőségébe, ahol éveken át dolgozott. Tizen
két évvel ezelőtt vált ki a Világ kötelékéből ét 
megalapította a Körépeurópaí Llogd-ot, méh*  
lyel szoros kapcsolatot teremtett az uj nem
zeti államok között. Temetése a rákoskeresz
túri izr. temetőben hétfőn délután 3 órakcf 
lesz.________________________________________ i

— Halálozás. Dr. Haasz Simon orvos okf. 
22-én meghalt. Temetése hétfőn délután 
órakor lesz a rákoskeresztúri izr. temető ha
lottas házból. Gyászolja özvegye. — özvegy 
Milch Emmánueiné született Gyarmati Rózsi*  
dr. Gyarmati Dezső, az országgyűlési gyors
iroda főnökének leánya, vasárnap reggel hosr- 
szu szenvedés után elhunyt. Temetése hétfőit 
délután V43 órakor lesz a farkasréti izraelit*  
temetőben.

Apai gondok
Az ősz kezdete meghozza az évről-évre sú

lyosbodó apai gondokat. Pénz kell, sok péná 
a gyermekek iskoláztatására, tanszerekre, ru
hákra és főleg cipötalpalásra. A családfőnek 
talán ez az utóbbi tétel okozza a legtöbb gon
dot. Ennek a kérdésnek a súlyosságát azon
ban most egvesapásra megszünteti egy óriáhf 
jelentőségű uj találmány: a Palma-Okmrt 
gumitalp, mely valóságos megváltást jelent a 
gondokkal küzdő családfőnek. Ez a teljesen 
újszerű, pompás gumitalp elpusztíthatatlan. 
De a család többi tagjának is Palma-Okma 
cipötnlpat kell viselnie. A gyermekeken és a 
család férfltagjain kívül a nők is viselhetik, 
mert rugalmassá, elegánssá, légiessé teszi a já
rást ^s Jáíszólag olyan, mintha bőrből volna.

— Remekszabásu férfiöltönyt, átmeneti vagv 
télikabátot rendelhet mérték után finom szövet
ből 50 é« 60 pengőért. „Divatszabóság", Erzsé- 
bet-körut 1. I. em.

— Csodatermofor. Korszakalkotó szenzációs 
találmány került a napokban forgalomba, as 
újfajta termofor, amely egy-két kanál hideg 
víz alkalmazásával önmagától 60—80 fokra me
legszik fel, minden rövidzárlati veszély nélkül 
és a felmelegítéssel rendszerint járó munka tel
jes kizárása mellett. A csodatermofor páratlanul 
fontos szolgálatot tesz görcsös fájdalmaknál*  
reumatikus és Izületi fájdalmaknál és gyulladó, 
sós megbetegedéseknél. de nélkülözhetetlen 
azok részére is, akik télen szabadban foglatos*  
kodnak, dolgoznak vagy sportolnak.

Báró Madarassy-Beck Marcel, 
báró Madarassy-Beck Margit fér
jeiéit Dobay Aurélné, báró Mada- 
rassy-Bcck Irén özv. Ilönich Hen- 
rikné, báró Madarassy-Beck Sa
rolta férjezett Chrambach Frigyes 
Károlyné gyermekei, — báró Ma
darassy-Beck Marcelné Weiss Jo
lán menye, — Dobay Aurél, Chram
bach Frigycp Károly vejei, ugy a 
maguk, mint az elhunytnak unó-, 
kái, testvérei, sógora, sógornője, 
valamint az egész rokonság nevé
ben mélységes fájdalommal jelen
tik, hogy forrón szeretett édes
anyjuk, a legjobb nagyanya, test
vér cs rokon

Siller Halma
f. hó 21-íkén, pénteken, áldásos 
életének 81-ik évében, rövid szen
vedés után jobblétre szenderült.

Drága halottunkat f. hó 24-én*'  
hétfőn*  délelőtt 11 órakor fogjuk a 
kerepesi-uti izr. temetőben lévő 
családi sírboltban örök nyugalomra 
helyezni.

Hálás kegyelettel őrizzük meg 
áldott emlékét!
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szí 1\ HÁZ-MOZI 
Péchy Erzsi súlyos beteg

Az elmúlt héten életveszélyes műtéten esett át
Péchy Erzsiről berlini vendégszereplése 

óla nem hallott hirt a főváros közönsége. 
A karcsú, szőke művésznő alakja eltűnt 
azokról az elegáns vacsorázóhelyekről, ahol 
I'échy Erzsi azelőtt gyukran megjelent. Az 
idei színházi kombinációk teljesen nélkü
lözték Péchy Erzsi nevét, aki

valósággal eltűnt a színházi életből.
A publikum ezt a tényt a közelmúltban 

történt fé'rjhezmenésével magyarázza, ennek 
í— sajrtos — az igazi oka azonban rendkívül

Sürgős ultimátum a Király Színháznak
— jelentkezett egy bérlő

Hétfő estig válaszolni kell Lázár Ödön igazgatónak, 
hogy tudott-e uj tőkét szerezni a színházhoz

A színházi szezón első szomorú szenzációja: 
n Király Színház váratlan bezárása veit. Lázár 
Ödön, a színház igazgatója ugyanis már a mull 
évben a legnagyobb nehézségekkel küzdött, 
csakhogy színházát fenntartsa, ami a legtisz- 
7.•letteméitóbb áldozatok árán sikerült i» neki. 
Az idén azonban már nem tudott megbirkózni 
íz egyre jobban tornyosuló gazdasági bajokkal 
ók kénytelen volt közölni a színház tagjaival, 
hogy a színházat egyelőre bezárja. Egész héten 
tárgyalt a Színész Szövetség ebben az ügy
ben, de'

szombat estére a tárgyalások megakadtak.
Molnár Dezső dr, a Színész Szövetség igazga
tója, ekkor néhánysoros levélben közölte Lázár 
igazgatóval, hogy

amennyiben hétfő estig nem tudja fel
mutatni azt az uj tőkét, amely a színház

Ma először a PALACEBAN!

Sergeant X
őrmester X, a titokzatos Jeglonista (Éco-fílm) — IVÁN MOSJOUKIN 
németül beszélő viiágtilmje

Gerő Gyula altábornagy, a legfelsőbb 
hanvédtörvényszék volt vezető tanács
elnöke beszél színházi premierje előtt
Nem vagyok újonc az Irodalom

A h'^en rendkívül érdekes szerzőt avat 
n Kamaraszínház, amely mindjobban és 
jnjndbátrabban törekszik egy olyan széles-, 
körű 'színházi kultúra terjesztésére, Amelyet 
az en suite előadásra berendezett színházak 
kénytelenek elmulasztani. Uj szerzője rend
kívül. érdekes személyiség: (lerő Gyula nyu
galmazott altábornagy-hadbiró, aki „Huszá
rok'*  címen irt egy katonadarabot. Premierje 
előtt beszélgettünk az érdekes szerzővel, aki 
munkásságáról és darabjáról a következőket- 
mondotta:

— Nem vagyok újonc az irodalom terén, 
i— mondja.

Valaha jogászkoromban a hirlaplrás ke- 
‘ nyerét ettem és Szávay Gyulával együtt 

megalapítottam a Garabonciás diák 
vicclapot, 

amelyet később Gárdonyi Géza vett át tő
lünk. Már ötven évvel ezelőtt verseltem és 
humoros karcolatokat írtam a Bolond li
lákba. cikkeimet közölte több pesti napilap, 

■de állandó dolgozótársa lettem a legrégibb 
magyar napilapnak, a Győri Kőzlöny-nek. 
'Amikor azután á hadsereg kötelékébe lép
tem, természetesen felhagytam a nyilvános 

moEin iiííü 
AZ INTELLIGENCIA KABARÉJA.

AKÁCFA-UTCA 4. TEL. 40-I-B4.

UJ MŰSOR!
n től-MilOIg üdítő kacagás 
Klfi-től—Ifi lg szívderítő kacagás 
Ki tői—Miit -lg falrengető kacagás 
10 PERC SZÜNET 
kacagás! fáradalmak kiplhenéaére 
'.611-től—%12 lg botrány ős kacagás.

Kabos Gyula, 
Peti Sándor, 

Tóth littske. tljvóry La os, Berczy 
Géza. Meber Marietta, Feióky 

Klári, Gárdonyi Vilma.
Szép Ernő. Lőrinczy Miklós, Halász Imrt 

boítteafltf.

9 óra.

súlyos. A gyönyörű operettprimadonna 
ugyanis

rendkívül súlyos beteg.
Az elmúlt héten Verebély professzor élet
veszélyes műtétet hajtott végre rajta. A mű
tét sikerűit is és a primadonna állapotában 
kis javulás állt be.

Péchy Erzsi környezetét mélyen lesújtja 
a primadonna súlyos betegsége, úgyhogy 
beszélni is alig akarnak róla.

tovúbbvezetCAéhee szükséges, kedd délelőtt 
a színészek társulati ülést tartanuk, ame
lyen kimondják, hogy a Színész Szövetség 
és u Zenész Szövetség vezetésével konzor

ciummá alakulnak át.
Lázár Ödön igazgató rendkívül lojálisán, hogy 
a színészekkel való együttérzésének tanujelét 
adja, már előre is kijelentette, hogy bár jogai 
fenntartásával, de a bérleti szerződését a színé
szeknek átengedi.

N Király Színház ügyét komplikálja, hogy 
vasárnap

egy uj bérlő jelentkezett,
nki ajánlatot tett a színház átvételére. A Szí 
nész Szövetség, bár nem tartja komolynak az 
uj jelentkezőt, mégis azt a választ adta, hogy 
egyelőre tisztázni kell Lázár Ödönnel a bérleti 
szerződés érvényességét.

terén — mondja az altábornagy 
szépirodalmi szerepléssel és csak úgy 

a magam szórakoztatására Írtam. 
Közben azonban öt kötet katonai szakköny
vet írtam, amelyek öt-hat kiadást értek meg.

— A háború alatt a legfelsőbb honvédtör- 
vényszék vézető tanácselnöke lettem, de

gróf Károlyi Mihály háromsoros rende
letével nyugalomba kergetett.

Ekkor már ötven éve álltam a honvédség 
kötelékében és munkásságomat a későbbi 
alkotmányos kormányok azzal honorálták, 
hogy megbíztak a magyar katonai büntető
törvény megszerkesztésével. Ezt három év
vel ezelőtt a parlament vita nélkül magáévá 
tette és ezzel

a katonai bíráskodás a magyar jog szer*  
vés része lelt, 

mert addig még a honvédségnél is nz osztrák 
törvények alapján ítélkeztek. Munkássá
gomért a csillaggal dekorált másodosztályú 
magyar érdemkereszttel tüntettek ki.

— Mondom, nagyon régen foglalkozom az 
irodalommal, de érthetően csak a magam 
passziójára, az iróasztalflóknak dolgoztam.

Az újságíró és a bíró szemével néztem 
az életet, 

apró kis jegyzeteket készítettem, amelyekből 
lassanként kialakult a „Huszárok" cimü da
rabom. Ezeket a huszárokat küldönt most 
előre, hogv attakjukkal utat vágjanak a 
többi darabomnak. Nyugdíjaztatásom után 
ugyanis bőven ráértem jegyzeteimet feldol
gozni és az ötletekből bizony

több darab la megszületett, 
amelyek, legfeljebb csak simításra várnak.

Gerö altábornagy darabja az előkelő tár
sadalmi körök legszélesebb rétegeit mozgatta 
meg és így premierje nagy társadalmi ese
ményt jelent. Az előadásra páholyt foglalta
tott a kormányzóság, József főherceg, József 
Ferenc főherceg. Ágost főherceg, báró Szúr- 
mag Sándor, báró Hazay Samu és a tábor 
nokí kar majdnem valamennyi tagja.

Igy lesz újonc az alfábornagyból — a rí*  
valdák előtt.

Stób Zoltán.

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

A héten „Lányok a viharban" és Rrigitte 
Beimnek „Atlanti*  királynője" című filmje 
volt á sláger; de a hetet még mindig a Che-Z 
valier-film uralta.

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ: Srentlváaéji élőm (ftí) 
KAMARASZÍNHÁZ: Faun/ (%8j 
VÍGSZÍNHÁZ. Jóhásbói v«M urilin, (8) 
MAGYAR SZÍNHÁZ: Harmónia (8) 
BEI.VÁROM SZÍNHÁZ- írja hadtisfy (8) 
FŐVÁROSI UPERETISZÍNHÁZ. Manolita (8) 
I ESTI SZÍNHÁZ. A leve (8) 
ANDRASSY-UTI SZÍNHÁZ: Nem divat a szerelem (!) 
TERÉZKORUTI SZÍNPAD; Vádnál kuniéról (!) 
I.ARRIOLA VARIETÉ: Toros-revű (4. 8) 
HOYAI, ORFEUM Dr. I.iiciicr (M. *j»)  
HETHLENIÉtlt SZÍNPAD: Csókos regiment (>ÍS, ’4») 
KOMÉDIA ORFEUM: Pest a tükör előtt (’W, Hfl) 
MODERN KABARÉ. Kabo« vendégUték» í¥jl, ’ÁS) 
STEINHARDT SZÍNPAD: Bohóiat műsor ('i5, ’.jOl

Varsányi Irén sírjára teszi le a Spinházi 
.Napló a fájdalom és könny virágait. Soha 
őszintébb részvét és soha igazibb fájdalom 
még nem terelte egy táborba a széthúzó szi- 
uésztársadahnat. mint ennek a nemesen egy 
szerű, de nagyszerű színésznőnek távozása. 
.4 magyar színházi égbolt, sajnos, ismét tö- 
tétebb lett egy ragyogófényü csillaggal...

*
Itt emlékezünk nteg a nagy operett- 

fejedeletgről, Lehár Ferencről, aki ezen u 
héten beszélni fog a magyar publikumhoz. 
A világhírű magyar zeneszerző, akinek leg
több müvét százas szériában adták elő, most 
szintén a hangosfilm szolgálatába állott. 
Első filmje, amelynek zenéjét erre az alka
lomra komponálta: „Volt egyszer egy ke
ringő0. A lágyan csendülő kerlngőket, a 
szebbnél-szebb fülbemászó számokat, ame
lyeket egy pompás és irodalmi nívójú szü- 
zsé fog egybe, maga Lehár Ferenc konfe
rálja — magyarul.

— Mcgilletődve állok — mondja a mik
rofon előtt Lehár — a pesti közönség előtt, 
amely annyiszor kitüntetett kegyeivel. An
gol. német sikerek nem oly kedvesek nekem, 
mint a pesti tapsok, amelyeket — őszintén 
mondom — mindig elfogódottsággal foga
dok ...

♦
Kondor Ibolyát, a népszerű, kedves szőke 

primadonnát választott bíróság elé állította a 
Royal Orfeum. Békeffy László ugyanis legköze
lebbi műsora számára szerződtette Kondor 
Ibolyát, aki azonban külföldi elfoglaltsága miatt 
nem jelentkezett n próbán. Békeffy választott 
bírósággal akarja kényszeríteni Kondor Ibolyát 
a hazatérésre.

♦
Párisból kaptunk hirt Szécsi fíöskéről, aki 

két-három évvel ezelőtt a legnagyobb prima
donna-reménysége volt Budapestnek. .4 szép 
síőke sziuéízhő Párisban fllmszfnészníí lélt 
és mint párisi magyar színésznő most Ber
linbe indult vendégszerepelni. Úgy tudjuk, 
hogy rövidesen Budapest újra megismerkedik 
vele, mert a Labrtola-sztnház hívta meg ven
dégszereplésre, mint külföldi sztárt.

★
A Modern Kabaré második műsora méltó — 

az elsőhöz. Remek és mulatságos kabarédara
bok során sokat tapsoltunk a magával ragadó 
humoru Kabos Gyulának, egy pompás jelenetet 
ját Berczy Gézának és Tóth Bőnkének. A mű
sor kiemelkedő eseménye Szép Emö „Madár- 
kercskedés-* cimü kis darabja, amely poétlkus 
szépségével és finoni humorával Peti Sándornak, 
Tóth Böskének és Felekv Klárinak adott alkal
mat tehetségük megcsillogtalására.

Klcpurát nem tudja megfizetni n budapesti 
Operaház, de nem tudja megfizetni a külföldi 
sem. Klepura, a budapesti közönség egyik ked
venc sztárja, ugyanis horribilis gázsihoz szokott 
— a filmnél. Nagyon természetes tehát, hogy 
nem hajlandó turnézni, amikor filmjei révén 
Úgyis eljuthat mindenhová, ahova menni akar. 
Klepura arcai a tervvel foglalkozik, hogy hátat 
fordít az operaszinpadnak és minden évbén 
csak egyetlenegy filmet készít. Ebből tíz egyet
len filmből busásan megkeresi azt, amit égy évi 
turnéja jelent neki. Az-első Ilyen filmje az „Éj
féli szerenád", amelyben Magda Schnejder n 
partnere. Ebben a filmben nincsenek erőszako
san beillesztett sláger-számok, hanem egy rend
kívül érdekes történet keretében, amelynek víg
játéki szerepét a nagyszerű operaénekes 
játssza, énekel Klepura.

♦
Magas vendégek voltak vasárnap délután 

Lakner bácsi gyerinekszinhózábán. A kor
mányzó felesége gyönyörködte és tapsolta vé
gig Lakner bácsi Angyalka ciniü gyermek
operettjét.

Holnap érkezik
az izgalmak és misztikumok világhírű filmje, a

BALTÁS
EMBER

Kizárólagos joggal

A legnagyobb hegedűs emléke

E hét csütörtökjén lesz Paganini születésének 
százölvenedik évfordulója v

You so und so‘ éti Hol mood do — ez a 
két sláger, amit az elkövetkező héten fújni 
fog egész Budapest. Marlene Dietrichnek « 
legújabb slágerei kezdődnek igy és ahhoz 
már hozzászoktunk, hogy a „sex appeal" ki*  
rálynőjének dalai nem tévesztik el határu
kat. A szőke Vénusz cimü Puramont filmet 
fogják forgatni a jövő héten és ez a film Iá
mét Marlene Dietrlchbe bolonditja a pestie
ket. A ragyogó színésznő, akinél szebb, gyor
sabb és nagyobb karriert senki a filmvilág
ban nem csinált, végigjátszik mindent, amit 
egy film lehetősége nyújt. Kivetett utcalány
tól kezdve — a társaságok ünnepelt szépsé
géig, megfutja a nő karrierjének ezer állomá
sát. Olyan szerep ez, amilyenben még Mar
lene Dletrichet nem láttuk. A film minden 
kockája izgalmas lesz azoknak, akik Marle
ne Dletrichet. a film királynői trónusán lát
ják. A pesti előadás érdekes eseménye, hogy 
Pásztor Béla, akinek Chevalier dalszövegeit 
is széltében-hoMzáhon éneklik már, remek 
magyar szöveget irt Marlene Dielrlch-slágc 
rekhez.

Premier után
ERDÉLYI KASTÉLY. Az író nem. a szín

padra gondol, amikor darabot ír. Talán 
nem is érdekli a közönség és éppen az. 
amivel az asszóniiiin biti közönsíg figyelmét 
magáfelé fordítja. Az igazi írónak ífi-m a 
színpad a fontos, hanem a mondanivaló. 
Ezért igazi író Hunyadi Sándor s ezért les
sük szinte áhítattal minden szavát a zsőllvék- 
ben, Mindegy, hogy a korrumpált optánskér- 
dcst .egyszerűsíti le egyéni tragédiává, de 
olvaii súlyos értelmi és érzelmi {igazságokkal 
traktál, hogy mindenkinek megdobog a 
szive. Frappiroz és magával ragad! Az elő
adás Gombaszögi Fridii és Somlay Artúr, 
llajmássy Miklós vezényletével a legelsőbb- 
rangu. (íombaszögi Frida remegő és önlu 
dalos asszonyisága. Somlay a talaját vesz
tett erdélvi főur lesujtotlságában is előkelő 
megnyilatkozása és llajmássy egy ina"var 
tnágnás-donjuan remekbeszabott portréja az. 
a hármas egység. amelVen a darab tengelye 
biztosan nyugszik. A többiek közül Márkus 
Margitot. Jávor Pált és különösen Makláry 
Zoltánt kell nagyon megdicsérnünk. Nem 
csodálnám, ha a mágnáskaszinók az első 
ötven előadás jegyeit megvásárolnak.

MÉZESHETEK. Egy pompás angol vígjáték 
pesti előadásban — ez nz Andrássv-uti Szín
ház nagy slágere. Törzs, Makay Margit, Ráday 
és Turay Ida ragyogónk. A másik dnrabszenzá- 
ció Török Rezsőnek .. Lacikonyha" cimü pa- 
rasztkomédiája, amelyben az elragadó fiőzsa- 
hegyi Kálmán és a Bársony—Dajbukát ragyogó 
szinészpórosa aratott nagy sikert. A műsor ,cls,ö 
felét Nagy Endre kis politikai szatírája domi
nálja. ahol a nobilisán előkelő nívón álló itó- 
konferanszié jeleneteiben Ihász Lajos, Pethee 
Ferenc, Keleti László és több most feltűnt fia
tal, a rendkívül tehetséges Balogh KJáji, a ked
vei és Ígéretet jelentő Sajó Lili tűntek fél. 
Hadó Sándor aktuális kupiéival, a mindig re- 
'mek Szász Lili.és Simon Gizi pedig különböző 
darabok lián Ízesítették a kitűnő műsort, (s.)

OMNIA
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Pontrekvirálás a futballfronton
A liga kasszájába két pontot fizetett be az Uipest, kettőt a 
Bocskai és egyet a Hungária — A Budai 11 beásta magát 
a harmadik helyre — Gyenge színvonal a német-magyar 

mérkőzés előtt
Fekete vasárnapja volt az első ligának azl
líllllf fordulón móri r>,niL mníllnnnlZc -j 1elmúlt fordulón, mert egyik meglepetés a 

másikat érte. Elvérzett az Újpest az 
óbudaiak szívós ostroma alatt, pontot vesz
tett a Hungária a Kispest lendülete folytán, 
vereségei szenvedeti a Bocskai a sereghajtó 
Somogy tál: ezek azok a tételek, amelyek 
minden fulbatldrnkkerl méltán izgalomba 
hozhatnak. Ezzel szemben a Ferencváros 
fölényes győzelemmel javított n gólarányán 
s szerzett veretlenül elért pontjaihoz ujabb 
kettőt, ezenfelül pedig

a Budai 11 hetedik mérkőzését játszva, 
ujhól győzött s ezzel ugylátszik hosszu 
Időkre véglegesen elfoglalta a harmadik 

helyet.
'A Hungáriától mindenesetre már csak 
egyetlen pont választja el. Ezek n látszóla
gos sikerek és .sikertelenségek, eltekintve n 
drukker! örömöktől, végső fokon csak azt 
bizonyítják, hogy

a magyar futballaport játéknlvója nz 
őszi szezon folyamán ismét hanyatlott.

Kiállítás

\ mutatóit formák 
olvan nagy fejtörő

alapján talán nem lesz 
a szövetségi kapitány-

nak a jövő vasárnapra a németek ellen csa-
patot összeválogató . de hogv azután ez a
válogatott csapat hogyan fogja a helyéi
megállani, az a szerencsétől, a németektől s
általában a véletlen löl függ.

Nem sok öröm vár a magyar futall-
sportra.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
Játék Pont

1. Ferencváros 6 20:3 12
2. Hungária 7 34:12 12
3. Budai 11 7 34:12 11
4. Újpest « 17:10 8
5. Bocskai 8 14:10 6
6. Kispest 0 16:19 6
7. III. kcr. FC 5 12:13 5
8. Szeged FC 6 12:17 5
ti. Attila 7 10:20 5

10. Somogy 7 0:18 4
11. Soroksár 7 14:31 3
12. Nemzeti 7 0:23 3i

az öltözőben, fejvesztett közelharc, pontvesztés 
és biróbotrány a Hungária-uton

Hungária—Kispest 3:3 (2:2)
A Hungária felforga

tott csapatát nagy ér
deklődéssel várta a pub
likum. Kiváncsiak voltak 
Kalmár ujabb bckkclé- 
sérc és a fiatal Konrád 
111. bemutatkozására. A 
kíváncsiságot teljes mért 
fékben 
Hungária 
Kalmár 
ugyanis 
lasztro/álls volt s később' 
Mandl kiállítása után .az 

széjjelbomlott, hogy nem le- 
vidáman

kielégítette a 
„uj**  csapata. 

hál véd játéka 
majdnem ka-

Steiner
csapat ugy „ .
rájuk ismerni. Az elején még vidáman 

a játék, bár a Kispest mindjárt az első- 
...................íz ablakon, amit Kalmár 

véletlenül 
után azonbnn 
Barátky négy-

<*0* m 
heteit 
ment 
percben gólt doh ki 
gyenge játékának lehetne betudni, hl 
gól lenne. Kezdeti nehézségek 
valahogy Júbraknpnnk s előbb

Konrád. Cseh, Ticska, Szabó. A szünetbeli izga
lom a biró kedélyállapotát alaposan felizgatja, 
mert azután, amit a második félidőben bírás
kodás cimén müvei, az a talaját vesztett ember 
kapkodása csak. Az első percben Szemete bün
tetőterületen belül kézzel üti el a labdát Szabó 
elől. A vitathatatlan tizenegyesből semmi sem 
lesz, a biró továbbot int. Az 5. percben ujabb 
biró-akció következik. Cseh kiugrik a tizen
hatoson faultolják, de tovább megy s az üres 
kapu elölt, közvetlenül a rúgás pillanatában a 
bíró lefülyüll és a tizenhatosról szabadrúgást 
lövet.

Nagy tüntetés Indul meg, a botrány elő- 
•••!- rendőrök és r*nder.Ak  had
serege vonul most fel és állja körül a 

pályát.
A 12. percben újra egy eredeti „alnkitás" 

következik. Gál faultolja Szabót roham közben, 
de ő tovább jut s a biró mégis tizenegyest dik
tál. Most meg az állóhely másik pártja „hülyé- 

kórusban. A biró azonban nem hederit

a tizenegyest löveti, s bár Dénes két lépésre 
távozik el a vonaltól még a lövés előtt, 
nem fütyüli le, hanem hagyja a lövést, ame
lyet Barátky küld kapura, s amelyet Dénes 

vetődve kiüt.

Teljesen felbomlik ezután a rend, a biró sok
szori fütyüléssel jobbra-balra sújtja a csapato
kat, s most már a vak véletlenen múlik a mér
kőzés sorsa. A 20. percben azután, mintha mar 
eldőlt volna ez a játéknak nem nevezhető harc:

Steiner offszájdhelyzetét a bíró elnézi, a vé
delem egészen megáll, a füttyöt várják, 
Steiner azonban bead és Szenes a sarokba 

gurítja a labdát. 2:3.
Hatalmas tüntetés ismét, majd a 22. pereiben, 
mivel Szenes fütty után is ellövi a labdát, a 
biró érthetetlen szigorral kizárja a játékból. 
Tizen liz ellen! Barátky most már a csatársorba 
kerül és Cseh lesz a centerhalf. Kétségbeesett 
küzuvieiii folyik. A 35. percben

Konrád keresztlabdájába az egyik védő be
lelép, Konrád nem hagyja s a rúgása róla 
Ticska elé pattan, aki dühödten vágja meg 
s a labda kapásból a sarokba csúszik. 3:3. 

Ujabb rendőri osztagok érkeznek megerősítésül, 
amire ugylátszik szükség is van, mert a pályán 
most már tumultuózus jelenetek játszódnak le. 
Weber lerúgja Steinert, amiért kizárja a biró a 
további játékból. Már csak kilencen küzdenek 
a Kispest ellen. A kispestiek megelégszenek az 
eredménnyel és időt huzva megmentik n jól 
megérdemelt pontot.

Bajnokverésre gyűlt fel Szeged s egyre hetet kapott
Ferencváros—Szeged FC 7:1 (3:0)

ennél jobban „elgondolni" igazán nem lehet.
Még be sem fejezi Komjádi az enyhe kár

örömet, amikor
Mikes kldrlblizi Kalmárt, bead, a beadást 
Újvári vetődve kiüti, pontosan Steiner elé, 

aki hirtelen a léc alá „spricceli**.  1:1.
A tribünökön nagy a biztatás, Kispestet kül

dik a harcba s ez a tömegzaj a Hungária védel
mét még jobban megszéditi. Kalmár sehogysem 
találja a helyet, Mandl pedig ezúttal inkább kéz
zel játszik. A kispesti fölény a 34. percben 
realizálódik s

Mikes középre adott labdáját Purczeldt hir
telen Steiner elé teszi, ak| kapásból továb

bítja a sarokba. 1:2.
Steinert rengeteg csók illeti az eredményért s 
'azoiitur u^s1 éf mellett, ahogy akar. Már-
inár ugy látszik, hogy marad szünetig az ered
mény, amikor a 40. percben

Cseh egy labdával kitör, de tulhosszan szök
teti magát, úgyhogy Dénes a hatosra futva,

&
otjNi

KtRtSTllS

A gyönyörű őszi időben 
hatezer ember tódult ki a 
Hungúria-uti pálya kettős 
attrakciójához, abban a 
reményben, hogy pikanté
riát fog kapni. A sejtést 
némileg igazolta a játék, 
de épp az ellenkező érte
lemben: a Ferencváros
ugyanis fölényes győze
lemre vitte csapatát. A 
mérkőzés érdekessége az 
volt, hogy

a Ferencvárosból 
hátrány nélkül hiányzottakminden látható 

a Takács-testvérek, a két Kroncnbe-ger-test-

mennyiségű rovart engedett, amelyek a hirek 
szerint még Háda kapuját is befonták. Ezt a 
,.pókhálót" — helycsere után — azután a má
sodik félidőben a Ferencváros alaposan meg
szaggatta, mert mindjárt az első percben

Turay hanyag eleganciával gólt lő. 4:0.
Nem sokat teketóriáznak a továbbiak folyamán 
sem a zöld-fehérek, mert az 5-ik percben

Turay két embert Is becsap s a félvonalról 
Indulva, a tizenhatosig törtét, majd onnan 
laposan küld! a labdát Pálinkás hálójába. 

5:0.
Két perccel később Kohut — Toldi—Turay akció 
következik és

■BAkAÍTKV

KonrKdh.

ÖTHUZÁSOS RAGYOGÓ HUNGÁICIA-AKCIÓ.
EUSŐ FÉLIDŐ 11

DiNtS MANDL

ven méteres bombája, majd később Barátky— 
Konrád—Ottóm és Cseh szép akciója gyönyör
ködteti a közönséget. A 11. percben

Mandl — Barátky — Konrád — Ottávi —- 
Cseh akció következik, amelyhői Cseh 

hosszu, lapos gólt lő. Iá).
Még néhány ilyen jó momentum akad s a lövé
sek utón Ítélve a játék Cseh és Dénes párharca 
lenne. Barátky percekkel később szabadrúgás, 
hoz jut s ezt erősen n kapu mellé lövi. Szidják 
érte, trlbünszcrte, amikor Komjádi indignálódvn 
mondja:

— Mit szidják Barátkyt? Az elgondolása 
nagyon jó volt.

-*-  ? ?
— No Igen, ugy gondolta cl, hogy a labdát 

n kapu elé rúgja s onnan majd csak beteszik...

MÉG A CSŐD ELŐTT.
PERC: 1:0.
elfngjn. Ticska azonban nem nyugszik ebbe 
bele, hirtelen odafut s a legnagyobb meg
lepetésre Dénes ujjal közül a hálóba rúgja 

a labdát. 2:2.
Szünetben a folyosón hatalmas botrány tá

mad: Mánál ugyanis a határbirónak néhány 
keresetlen kifejezést gyűjt csokorba és nyújtja 
át. aki persze nem hagyja annyiban a dolgot, 
jelenti, a bírónak s

Barna bíró Mandlt az öltözőben kizárja a 
játékból.

Ez volna a kisebbik baj, de nemcsak az öltö
zőben, hanem a pályán sem játszhat Mandl 
ezután.

A Hungária tehát fiz emberrel kezdi a má
sodik félidőt.

A csapat összeállítása elég különös: Újvári— 
Wcóer, Kalmár—Ottávi, Barátky, Szaniszló—

** woHur

lukacs palínuXs
TURAY

SOMOGVi POLGA'R.

sa'rosí
'RAFFAÍ

INGYEN-SZERELEM... MONDJA SÁROSI, EMIKOR A KÉT SZEGEDI EGYMÁST GYÖ
TÖRVE LABDÁT AD NEKI. A TÖBBI „I. TURAY CSÁSZÁR**  DOLGA, AKI ÖT FEJEDELMI 

GÓLLAL BIZTOSÍTJA IIE URALMÁT ELSŐ FÉLIDŐ 42. PERC: 3:0.

Fenyvessy

Olcsó" 
dróga világítás

vér pedig egymás ellen játszott.
Mindjárt az elején kitört a „testvérháboru**,  

amely n fiatalabbik javára végződött, mert re
mekül húzott cl bátyja mellett. A belsők azon
ban nem voltak a helyükön. Néhány perces já
ték után már észrevehető volt a Takács helyett 
játszó „uj flu": Kovács, aki nagyon jól állta 
meg a helyét mindjárt az első mérkőzésen s a 
mutatóit formája alapján, valószínűen a stan
dard játékosok sorába kerül. Szeged az elején 
Tiégroppant gyors és élénk játékot vezet, úgy
hogy Hadának többször kellett kapujától mesz- 
szire elfutni, hogv kisegítse bekkjeit, de ez az 
élénk és heves iram Szeged részéről egyúttal a 
játékot rendszertelenné is teszi. A 25. percben 
azután jön a „kedélycsititó**  obiigát ferencvárosi 
gól, pattog a labda.

Kovács lábáról Sirályhoz, majd vissza s on
nan be a hálóba. 1:0.

Pár perc múlva Lyka—Sárost—Turay akció 
következik, a center végignyargal s a tizenhatos
ról laposan gólt lő. 2:0. Némi mozgást hoz a kö
zönség körében Berkó szerencsétlen esete, aki 
rugóst kap az arcába Turaytól, de a half erős, 
mint a szegedi paprika, gyorsan kiheveri a lát
szólag nehéz sérülést. A 42. percben Somogyi és 
Lukács egymást zavarja Ugy, hngv

A labda Sároslhoz kerül, aki Turayhoz tolja, 
ő szökteti Kohutot. aki visszaad és Turay 
lábáról nyílegyenesen fül a sarokba a lapos 

lövés. 3:0.
A közönség várakozik, ezúttal a Hungária-nti 

pálya igazgatóságának fondorlatos „beháló
zó sa * miatt A pálya ülőhelyeire ugyanis holmi 
pók-dumping kapcsán a rendezőség rengeteg

Turay most már ötödször vágja hálóba ■ 
labdái. 0:0.

A „császárt" nagyban ünnepük társai és a 
közönség is s ö ezt nagy ügybuzgalommal há
lálja meg. Ám a 13. percben mégsem az ő lábá
ról kerül gól a szegediek hálójúba.

Kohut beadását ugyanis Kovács ügyesen he
lyezett fejessel küldi a sarokba. 7:0-

Ezután feltűnik Kohut ragyogó passzolása a 
hatosról — az ellenfél kapujához.

A 30. percben gól fenyegeti a Ferencvárost is 
végre. Lukács egyedül törtet le, közben botlik, 
de még eléri a labdát, hogy azi.'án tiz méterről 
magasan fölé rúgja. Később tüzérségi tűz kö
vetkezik: a ferencvárosi belsők „ütege" zár alá 
veszi Pálinkás kapuját, de közben Komjádi ki
jelentését— ugylátszik «—r 
túl hiába helyzet s hiába 
már csak nem megy be. 
Kapufa persze akad köz
ben, majd egy tizenegyes 
is, amit az ..öreg'*  Korányi 
csinál, a biró azonban 
merészen tovább-ot int. 
végül azonban a 43. perc
ben

Korányi TI. labdájára 
Havas kitör, Háda 
eléje ugrik s a ru
gósba zuhan, a labda 
azonban Havasé ma
rad, aki féllépésről a 

léc alá rúgja. 7:1.
szegedieknek sikerült a

megfogadják és azon- 
i az üres kapu, gól

Korányi II.A 
becsületgól.

Korán kongatták meg a lélekharangot a III. kerületiek fölött

A iilánv lómpo órán csők filléreket takaríthatunk meg, de ai áram 
számlán art tiisxeresen fizetjük rá.

Olcsó fényt vásároljon, 
ne „olcsó" lámpát! 

Vegyük tehát ciak a tökéletet. fényerő s, gazdaságos

III. kér. FC—Újpest 3:2 (1:1)
Óbudán nagy nap van, 

Újpest csapata a sláger.
Rég látott ez a kis duna- 
parti pálya ilyen nagy
számú és lelkes közönsé
get.

Négyezer drukker.
Csak ugy visszhangzik a 
remek őszi napsugártól 
bevont szemben lévő Mar
gitsziget. A lila-fehérek 
nagv hendikeppel — Du
dás nélkül állnak fel, akit 
Lömy helyettesít. A Ke

rületieknél nincs tartalék. De annál több ön
bizalom, győzniakarós és lelkesedés. Negyed
órás újpesti fölény. Ám nehéz itt élni...

— Gallina ismét „bécsi" formában s de jó 
rüsztje van annak a Bírónak ...

— Újpest most csak gyúr, masszíroz, a gólok 
majd jönnek a „puhitás" utón. .

Igv a közönség. De a pályán nem megy azért 
ilyen simán. Lendület, erő, komoly, szép fér-

flas küzdelem, de nini, megfordul n kocka. Az 
óbudai nehéz tüzérség hosszú húsz percig lövi 
a terepet. Már-már esedékes lenne egy kerületi 
gól, de Acht merész lábraveléseket reszkíroz. 
Remek akciók, veszélyes szituációk.

Végre Fenyvesi nehéz szögből lőtt éles 
lövése a Jobboldali hálóban akad meg. 1:0.

Frenetikus örömvihar. Röviddel utána Újpest 
két nagy helyzetet hagy ki Jakube révén. Az 
ejső bomba kapufa, a második a kapu szájában 
paccolódik cl. Újpest szerencséjére mégis jön 
egy Lutz-hendsx.

I Ha jó pengével
akar borotválkozni.

á-||C-C6 voOgyeVn,Pen,fél

ötféle kiváló minőségben.



Budapest, 1932 október 24 HÉTFŐI NAPLÓ
Auer áll neki. Hiába a acrfal. Irtózatos 

nagy gól! 1:1.
Alig kezdődik a második félidő, Dröszler 

komért erőszakol ki. Remek az Ívelés. Dudás 
hiánya szembetűnő. Rossz a védelem hehez- 
kodése.

Blaskó lövése utat talál. 2:1.
Újpest nagy kutyaszorítót rögtönöz, de nem 

meggyőző ez a fölény. Sem Jakube, sem Auer... 
Vagv húsz percig tart a kerületiek hősies véde
kezése, egyszer csak Dröszkr kiszabadul s ritka 
érdekes párharcot viv Borsányivai. A lefutás 
is, beadás is sikerül, a lövést Acht bravúrral 
védi, az újabb Blaskó-lövés már a vetődő Acht 
arcába vágódik s onnan korner lesz. Ez is majd
nem gól...

— „Hintsetek" még egy gólt, Noksi! — szól 
az óbudai biztatás

Kővágó 16 oson belül hendszel, de nem 11-es, 
csak szabadrúgás. Ez viszont hibátlan.

Dröszler lábáról száll az újabb „hintett" 
gól. 3:1.

Újpest ismét mindent belead. Van egy 11-es, 
amit azonban Jakube 
mellé lő. Pech. Röviddel 
utána azonban

Farkas beemelt gólja 
szépít a vereségen, 3:2.
Még öt perc van hátra. 

Kimondhatatlan izgalom. 
Bábeli nyelvzavar a druk
kerek biztatásában... 
Hátha, hátha ... De nincs 
kegyelem. Két értékes 
ponttal lelt gazdagabb 
Óbuda ...

vasárnap bonyolították Je a BEAC-pályán. Ha
talmas küzdelem után, József főherceg diját a 
BEAC szerezte meg 21 ponttal a TFSC ellen, 
amely két évig védte ezt a vándordijat és amely 
19 pontot szerzett. A MAFC-nak 13, a KEAC- 
nak 6 pont jutott.

A HÖLGYEK...
A BBTE rendezésében vasárnap délután or

szágos női atlétikai verseny volt az egyesület 
Széli Kálmán-téri sporttelepén. Minden számban 
szép küzdelmek folytak, az eredmények pedig 
a fejlődésben lévő hölgyatlétikánk jó közepes 
teljesítményének felelnek meg.

szeiufido ablakokra
Fémléc

Nemezbetél

szab. „fiBfi-LÉC" szabályozh. legréselzáró. 
Kérjen <1 I i t a 1 « n Isme'te'ént és bemutatást űamn. 
*■ Hézlarlás Racfonatlxá ó vailalat BALÁZS 
ARTHUR cé-rtöi V. TAlAfnn* 1O ö A 7
Arany János-utca 10. ■6161011. IV 0-0-7

Miskolcon a rossz játékért sem haragszik a 
ha győz az Attila

Attila — Nemzefi 2:0 (1:0)

Borsányt

közönség,

Hegyi Mátyás
a békeidők kiváló válogatott játékosa

vasárnap meghalt
Miskolc okt. 23. 

(A Hétfői Napló tud.
tel.-jelentése.) A kiesési 
zóna két szenvedő hőse 
áll egymással szemben. A 
remek népkerli pályán 
őszi publikumrckord.

Mondd és Írd: 2500 
néző.

Sajnos, Miskolcon is meg
csappant a profimeccsck 
látogatottsága. Némikép 
enyhül ez a lanyha ér
deklődés, ha egy kis 
pontsziiretre van kilátás, 
így volt ezúttal is. Azon- 

a játék már nem sok örö-

ellenfélhez repülnek a passzok. Találó volt 
bosszankodó drukker önfeledt bekiáltása:

— Legjobb ember a pályán a biró ...
Végre a 25. percben a kifutó Weinhardt i 

lett

egy

mel-

Mátéffy gólt fejel. 1:0.
után sem arat több babért a 
A Nemzeti határozottan kevesebbel.

Vasárnap, aránylag fiatalon fejezte be földi 
pályafutását Hegyi Mátyás, a III. kér. TVE 
békebeli csapatának hires válogatott csatára.

Félelmetes hirü játékos volt, aki egészen fia
talon sajátította el a cselező játékot. Nagyeszű, 
intelligens futballista volt, csapatának minden-

kor erőssége. Nem volt sohasem kimeieies j.w 
lékos. Keményen hurcolt és testi erejét jgyeké*  
zett mindig kihasználni.

A háború után vonult vissza az aktív sporto*  
lástól. A BEAC trénere lett és mint sportpeda*  
gógtis, százszázalékig bevált.

Mátéffy

bán, sajnos, maga 
met okozott. Bosszantó paccolások. Szinte ve
tekszik a két csapat a helyzetek elrontásában. 
S ebben nagyok voltak, önmagukat múlták 
felül. Az egyenlő két gyenge csapat szinte akció 
nélkül futbaliozik. Testvériesen folyik a játék,

Szünet 
együttes. _______ _____
A publikum sehogy sem érti, miként játszhatott 
a fekete-fehér-dresszes csapat a múlt héten oly 
remekül a Ferencváros ellen Az Attilánál Va
dász, Buzássy, Magyar és Mátéffy, a Nemzeti
nél Szendrő, Gergely és Kolontár játszik csak 
futballt. Dermedt álom lesz úrrá a pályán. A 
nevetségessé váló gólképtelenséget a 2Ó, perc 
szakítja meg. Haár passza végié partnerhez 
száll s

Virágh az 5-ösről nem téveszt. 2:0.
A közönség végeredményben megelégedett. Még 
a rossz játék is felvidította. Hja, győzött az 
Attila...

két „Még sohasem voltam ilyen
dilemmában..."

— mondja Máriása y kapitány
lelkiismeretes előkészii- 
jövő heti magyar-német 
Először végignézte a 

Ferencváros—Szeged meccset,

A Soroksár lelkesedese nem volt elég a Budai „11“ nagyobb 
tudásának a legyőzéséhez

Budai „11“—Soroksár FC 3:1 (2:1)

Sztancsik

A Soroksár csapata va
sárnap a múlt heti várat
lanul nagy gólarányu ve
reség után a bajnokság
ban előkelő helyet elfog
laló Budai „11“ csapatát 
látta vendégül, amellyel 
szemben meg akarta mu
tatni, hogy nem lehet 
egykönnyen elparentálni. 
A soroksáriak tényleg

nagy lelkesedéssel fe
küdtek a küzdelembe, 

azonban a tartalékos csa
patnak nem voll elég szerencséje, hogy 
gyobb felkészültségű és kétségkívül jobb 
erőt reprezentáló fekete-fehérektől legalább egy 
pontot elvegyen. A Budai „11" ugyan nem ját
szotta ki rendes formáját, de

iskolázottabb játékával mégis biztosan 
nyerte a meccset. 

Az eredmény miatt azonban a Soroksár csapa
tának nincs oka szégyenkezni, hiszen a jól

Somogyi egyenlet:
SOMOGY—BOCSKAI

összehozott Budai „11" a legkiválóbbaknak is 
méltó ellenfele.

Alig indul a játék, már az első percben Tár
nok fut le, lövését Augusztinovits kiüti Polgár 
elé, aki a hálóba vágja 1.0 A Soroksárt nem 
hangolja le a váratlanul bekapott gól, Kautzky 
vezérletével lelkesen támad, azonban minden 
igyekezete megtörik a budaiak kitűnő védel
mén. A 27. percben azonban Mischung beadá
sát Pflum 11. áthúzza Kautzkyhoz, aki kapás
lövéssel kiegyenlít 1:1. A Soroksár továbbra is 
nagy elánnal lámad, mégis a Budai „11“ ér el 
gólt a 40. percben, amikor is Polgár lövését 
Augusztinovits kiüti és Rock két lépésről a há
lóba rúgja a labdát. 2:1.

Szünet után a Budai „11“ a többet támadó 
fél s a 10. percben egy jobboldalról átadott 
labdát Sztancsik a 16-osról pompás lapos lövés
sel góllá értékesít. 3:1. A budaiak tovább tá
madnak és a 17. percben Polgár gólnak látszó 
fejesét Auf7uszHnotn7s szép elvetéssel kibok
szolja, a labda Rock elé kerül, akinek éles lö
vése azonban a kapufáról kipattan.

gó/ = hét pont
1:0 (1:0).

két hátvéd akadályozta, mintegy húsz mé
terről ritka szép, védhetetlen lövéssel a 

hálóba lőtte.
Szünet után közel félórán keresztül a Bocs

kai tartotta kezében a mérkőzés irányítását. A 
debreceni csapat ez idő alatt teljesen kiadta 
az erejét, ugy, hogy az utolsó negyedóra ismét 
a Somogy fölényével telt el. A mérkőzés be
fejezése előtt három perccel a Bocskai egy kis 
szerencsével kiegyenlíthetett volna, azonban 
Vincze egy igen jó helyzetben kapu fölé emelte 
a labdát. A közönséget teljes mértékben kielé
gítette a szép, élvezetes, végig izgalmas és ní
vós meccs.

Mariássy Lajos dr. 
leteket tett vasárnap a 
válogatott mérkőzésre. 
Hungúria-uton .. ____ —....
majd autóba szállt s megtekintette Óbudán a 
III. kerület—Újpest találkozását.

Sajnos, várakozásaiban csalódott mindkét 
helyen a kitűnő kapitány, mert éppen az 

eminensek egy része csődöt mondott
A mérkőzések után a Hétfői Napló munkatár
sának alkalma volt Mariássy Lajos dr.-ral be
szélgetést folytatni, aki tapasztalatait a követ
kezőkben összegezte:

— Sajnos, igen gyenge nap volt válogatás 
szempontjából. Az ominózus belső trió ügye 
teljesen megoldatlan. Egyik posztra sincs meg
nyugtató jelöltöm. Sem Jakube, sem Auer nem 
elégített ki. Cseh formája sem a régi. Teleki is 
formán alul játszott Kaposvárott. A center 
posztjától függ természetesen a két összekötő is.

Centerjelöltjeim: Teleki, Turay, Jakabé és 
Kalmár, feltéve, ha utóbbinak a lába rend
ben lesz. Jobbösszekötő Aner vagy Cseh,

míg balösszekötő Toldy és Bihámy közül 
kerül ki.

A többi poszton már megnyugtatóbb a helyzet, 
kivéve a jobb hátvédet. Dudást ugyanis hétfőn 
operálják s igy róla le kell mondanom. Szó 
lehetett volna Kalmárról, aki az olaszok ellen 
legutóbb klasszikus bekkjátékot mutatott. Kai*  
már sérülése esetén elsősorban Biró jön számi*  
tásba. Korányi helye fixnek mondható.

Több mint valószínű: Háda, Sárost, Lázár 
és a két szélső, Korányi II. és Déri helye is.

Gondolkodom ellenben a jobbhalfon. Borsányl 
mellett szól a rutin s a lelkiismeretes jó játék*  
sorozat, viszont Lyka és Barátky is kitűnő for
mában van. Még ilyen dilemmában sohas«tn 
válogattam . . .

Elismerjük Mariássy dr. mérhetetlen gond
jait, kétségtelen, bőgj’ rosszabb szituációban 
még nem válogatott kapitány. De az ily nagy 
bizonytalanság mindig jóra szokott fordulni. A 
magunk részéről a németek elleni csapatot % 
következőképpen képzeljük el:

Háda, Korányi I., Bíró, Borsányl, Sárosl, j 
Mzár, Korányi II., Auer, Turay Toldy, Déri.

Ausztria megnyerte az Európa Kupát
Ausztria—Svájc 3:1 (1:0)

Kaposvár, október 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Kaposvár proflegyüllese váratlan és érté
kes győzelmet aratott a kitűnő debreceni le
génység felett. Rubint biró bíráskodása mellel I 
közel ezer főnyi néző előtt szerezte meg ezt a 
győzelmet s vele együtt az oly értékes két pon
tot a Somogy. A játék az első félidőben is igen 
erős iramú volt. Mindkét csapat tudásának 
maximumát nyújtotta, amit még lelkesedésével 
is megidézett.

A mérkőzés egyetlen gólja az első félidő 
befejezése előtt egy perccel esett, amikor 
la Tunyoghy beadását Galambos bár mlnd-

Bécs, október 23.
f'/i Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Ausztria csapata vasárnapi győ
zelmével, amelyet az Európa Kupa utolsó
előtti mérkőzésén vívott ki, tizenegy ponttal 
a tabella élén áll és

az Európa Kupa biztos győztese.
Ezen a helyzeten az október 28-án Prágában 
lejátszandó olasz—csehszlovák meccs kime
netele sem változtat. Egyébként

a játék lefolyása teljesen nyílt volt.

A lelkes svájci csapat csatársorának nerrt 
volt szerencséje. Az osztrák csatársor sokat 
támadott, de a kedvencek, elsősorban Mül*  
ler, csődöt mondottak és

a közönség több Ízben füttykoncertet is 
rendezett

ellenük. Az első gólt Müller szerezte meg a! 
lő. percben, majd szünet után n 10. és a 22. 
percben Schall rúgott gólt. A 24. percben 
Abbeglen révén érte el Svájc egyetlen gólját.

A Törekvés az FTC-t is legyőzte
Az amatőrök vasárnapi fordulójának leg

kiemelkedőbb eseménye kétségkívül a Törek
vés—FTC mérkőzés volt, amely mindvégig ér
dekes, izgalmas játékot hozott. A zöld-fehérek 
egyenlő ellenfélként állottak szemben az isméi 
nagy formában lévő Törekvéssel, de a vasutas- 
csapat

a kapu előtt határozottabb és szemfülesebb 
volt

és igy maga alá gyűrte az FTC bajnokcsapatát.
A további mérkőzések során botrányos jele

netekkel végződött a Beszkár—,.33" FC mérkő
zése. A fekete-fehérek hatalmas lelkesedéssel 
feküdtek bele a játékba és Ii perccel a meccs 
vége előtt még 1:0 arányban vezetlek. Ekkor a 
vlllnmoscsapat egyik hátvédje hendszet vétett, 
de a feltűnően gyatrán bíráskodó Pálffy biró 
nem Ítélt® meg a ..kiabáló'' tizenegyest. Ezt kö
vetően viszont a Beszkárt csapata kiegyenlített, 
majd röviddel utána n győztes gólt Is berúgta. 
A meccs végeztével tumultuózus jelenetek ját
szódtak le,

a közönség egyrésze Inzultálnt akarta a 
bírót,

aki a mérkőzést hihetetlen gyatrán, teljesen

fa/A-ua módon vezette le és bíráskodásával való
ban főikorbácsolta a szenvedélyeket.

A további mérkőzéseken az Elektromos, a 
BEAC, az UTE, a MÁV és az URAK csapata 
szerzett értékes győzelmet. A részletes eredmé- 
nyék egyébként a következők: Törekvés—FTC 
3:2 (3:1), Beszkárt—,,33" FC 2:1 (0:0), Elektro
mos—BSE 1:0 (0.0), BEAC—MTK 2:1 (1.0), 
UTE—Fér Vasutas 7:1 (3:1), URAK—VI. kér. 
FC 3:2 (1:0), MÁV—EMTK 3:1 (1:1).

HUNGÁRIA-UTI PALYA

Vasárnap, október 30-án, d. u. 4 órakor 
válogató t mérkőzés

Szezonvégi atlétika
KÉT RÉGI VÁNDORDÍJ SORSA DŐLT EL 

MTK ATLÉTIKAI VERSENYÉN.
Az MTK vándordijas atlétikai versenye a sze

zonvég sivár képét mutatta. Két régi vándordíj 
kapott uj gazdát. A Rákos-díjas 100 méteres 
síkfutást Kovács (BBTE) nyerte 11.1 tnp.-es idő- 
vei Hermann (Törekvés) elölt. A legszebb ser- 
seny a Miekler-dijas 800 méteres síkfutás volt, 
amelyet Szabó Miklós nyert meg 1 p. 58 mp-es 
idővel Vértes (ESC) előtt. Az elsőosztályu ver
senyek közül 5000 méteren Piros (BBTE) győ
zött 10 p. 02 mp.-ccl, mig a 4X1&00 méteres 
staféta győztese az ESC 17 p. 49.2 mp.-cel.
JÓZSEF FŐHERCEG VÁNDORDÍJÁT A BEAC 

NYERTE.
A főiskolni staféta- és csapatbajnokságokat

AZ

VILÁGSZEMLE
SERLEGNAP VOLT PRÁGÁBAN

Prágából jelentik: A serlegmérkőzések elő
döntőinek során a Slavia 2:2 döntetlen ered
ményt ért el a Kiadna ellen, viszont a Sparta 
5:3 arányban gvözött a Cechie Kariin ellen. 
Nemzetközi mérkőzés is volt Prágában, a 
bécsi Rapid a Viktória Pilsen ellen 5:0-rn 
győzött.
POZSON LEMONDTA BÉCS VÁLOGATOTT

JAINAK VENDÉGSZEREPLÉSÉT

Pozsonyból jelentik: A vasárnapra terve
zett Pozsony—Bécs városközi futballmérkő
zést Pozsony lemondotta, mert nem volt 
megelégedve a bécsi csapat összeállításával.

FÖLDEÁK KIKAPOTT GÖTEBORGBAN
Göteborgból jelentik: A temesvári származású 

magyar Földeák, aki néhány év óta Németor
szág színeiben kiváló birkózósikereket ért el, a 
svéd Katje-Boratól pontozásos vereséget szenve
dett.

A SVÉD RICHTHOF GYŐZÖTT 
ELSŐ PROFIMECCSÉN.

Fiiad el fiából jelentik: A svéd Richthof nehéz
súlyú birkózó , aki Los Angelesben súlycsoport
jának győztese lett, a múlt héten profivá nyilvá
níttatta magát. Első mérkőzésén n német Stett- 
per ellen 5 p. 25 mp. után tussal győzött.

A hét legbáiosabb tévedése
Kohn megszólítja Grünt az utcán:
— Mit szólsz az öreg Fúriához?
— Miért?
— Na hullod! Harmadik lett ezerötszázon 

renzében.
— Gratulálok. Nem is tudtam, hogy a felesé

ged sportol.

Fi-

reprezen ativ csapatai közölt
Előtt 2 órakor

Iflauvarorszáo-Csehszlovákia
Európai amatőrkupamérkőzés.

SZÍNHÁZI élet4 Hungária-uti kettős mérkő
zés közönsége nézze meg a 
szerdal számát. Akiknek a képe bekeretezve meglelenlk, 
30 pengőt kapnak a Színházi Élettől!

X Egy kartörés és egy boknzuzódás a 
vasárnapi futball meccsek kórházi statisz- 
Ilkája. Vasárnap ismét teljes „üzem" volt 
ugy az amatőröknél, mint a proliknál s ha
bár több mint ezer játékos rúgta a labdát, 
szerencsére komolyabb sérülés csak 
akadt. Kesztler László a Törekvés 
válogatott játékosa az FTC elleni 
meccsen jobb alkarját törte az összefutás 
alkalmával. Csetényi István, a Nagytétényi 
FC játékosa könnyebb zuzódást szenvedett 
bal bokáját. A mentők mindkét játékost a 
G/űcA’-szanatóriumba szállították.

X A Vasasok legyőzték a Taxisokat. \! 
második liga vasárnapi fordulójának leg-i 
nagyobb eseménye a Vasas—Taxi mérkő
zés volt, amelyet a Vasasok 2:1 (1:0) arány
ban nyertek rneg. A többi mérkőzés ered
ménye: SzNFC—Csepel 8:2 (6:0), VÁC—
Budafok 3:0 (2:0), Drasche—Rákospalota
3:0 (1:0), BAK-Shell 2:1 (1:1), Phöbus—, 
Droguista 7:0 (1:0).

X Ketefmagyarorszítg futballcsapata legyőzte 
az északiak válogatottjait. Debrecenből jelen
tik: Vasárnap került sorra a Kelet magyarország 
— Északmagyarország válogatott mérkőzés, ame
lyet 3:2 (2:2) arányban Keletmagyarország csa
pata nyert meg. A Szentkorona-Kupáért lefolyt 
mérkőzésben a keletmngynrországi válogatóit 
csapat megérdemelten győzött. Az első félidő 
23. percében Nick góljával a keleti kerület ve
zetett. Rigó a 30. percben kiegyenlített, sőt a 
36. percben rúgott újabb góljával a vezetést Is 
megszerezte Északnak. A keletiek a 44 perc
ben egyenlítettek Hernádi lövéséval. amelyet az 
északi kapus még beljebb segített a hálóba. A 
győztes gólt Hernádi rúgta a második félidő 4. 
percében.

X Orcián nyerte ■ Vasutasok kerékpáron 
bajnoki versenyét. Az országos vasutas kerék
páros versenyeket a Vasutas Liga megbízásából 
vasárnap rendezte a Testvétiség és a Dunakeszi 
Magyarság. Az országúti és pályaversenyeken 
résztvett az ország valamennyi vasutasegvcsÜ. 
lete. Ax ország'*ti  kerékpárbajnoki versenyt a 
balassagyarmati országúton 123 kilométeres tá
von rendezték és a bajnokságot nagy fölénnyel 
Orczdn László Törekvés nyerte 4 óra 29 pero 
31 mp. alatt.

keltű 
kitűnő 
derbi
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A futball izgalmai megölték a nézőt
Hirtelen halál a Béke-utcai pályán

Párjót ritkító haláleset lórién! vasárnap dél
után a Vasas Sport Club Béke-utcai sporttele
pén, ahol a Vasasok játszottuk bajnoki mérkő
zésüket a Tart SC ellen.

A nézőtéren ült Vasra György 35 éves gyári 
munkás a feleségével, akik csendesen élvezték a 
futball játék szépségeit

Vasza csendesen figyelte az izgalmas mérkő
zést, amikor

Meghalt Maros Oszkár,
Újpest futballsportjának vezére és irányítója

A vasárnapi mérkőzéseket élvező közönség 
Szórakozását megdöbbentő hír zavarta meg.

Maroa Oszkár, az újpesti futballsport ve
zére. vasárnap délután egynegyed éra 

kor, rövid szenvedés után meghalt. . *
Maros a háborút követő években kapcsolódod 

be n futballsportba. Mint az Egyesült Izzó Rt. 
főtisztviselője, az. UTE csapatán keresztül sze
relte meg ezt a szép harci játékot. A közép 
magyarországi birótestiiletnél letette a játékbirói 
vizsgát, majd az UTE vezetésében tevékeny
kedett.

A professzionalizmus kiépítése után cgvre na
gyobb szerephez jutott ez a munkaszerető ein- 
1 er. akit adminisztratív és kereskedelmi képes
ségei Is vezetőszerepre predesztináltak. Senkii 
sem lepett meg tehát az, hogy egyik napról a 
másikra

Kormánybiztos az MLSz élén!
Nagy horderejű lépések előtt áll a magyar futball — 
A monstruózus adminisztráció terhén csak egy diktátor! 

kéz segíthet
A magyar futball válsága — aminthogy’ az 

előrelátható volt —, teljes joggal keltette fel nz 
illetékes körök figyelmét. Az utóbbi hónapok 
során a futball berkeiben érthető örömmel re
gisztrálták a hirt, amely arról szólt, hogy

a válság enyhítésére különböző kedvezmé
nyeket kapna a futball,

»ől, sokan akadtak, akik- az Ismeretei KISOK- 
paragrafus györkeres reform iáról tudtak s ezzel 
magyarázták a felébredt optimizmust.

Ezzel szemben a tényleges helyzet egészen 
más

A legkomolyabb formában került szó 
ugyanis arról, hogy a magyar futball válsá
gát, amely nem magyarázható holmi világ
válsággal, vagy pusztán a gazdasági viszo
nyokkal a amely végső fokon belső válság, 

kormánybiztossal oldják meg.
El a nagyhorderejű lépés — ugylátszik — 

elkerülhetetlen éspedig azért, mert
valószínűtlen, hogy a magyar futballaport 
jelenlegi vezérel meg tudnának állapodni a 
gyökeres racionalizálásban s önerejükből a 
széttagozódás helyett az összevont centrális

A leépített futballvacsorák
A hidegre fordult Időjárás miatt — mint is

meretes — el'ij mag.is deficit f.-i'egeti ii 
heti magyar-nemet válogatott futballmérkőzést.

Az MLSz mintegy 800(1 pengőd) 1 deficitet 
kalkulál

a nieccsbcvételek előrelátható csökkenése foly
tán A futbalhzővelség ilyenformán legalább a 
kiadásokat szeretné csökkenteni és a legutóbbi 
elnöki ülésen heves viták folytak ebben a kér
désben.

Most maga Usetty Béla, a futballszövetség uj 
elnöke tett merész javaslatokat a kiadások csök
kentése érdekében. Az első ilyen elfogadott ja
vaslat

a potyavacsorák leépítése.

Betegek nek:
radioaktív hévviz, iszapkezelés, diathermia, leg
modernebb gyógyberendezés, kényelmes szálló, 
diétás étkezés, Gundel elsőrendű konyhája

Lábadozóknak:
egy világváros minden kényelme és szórakozása

Egy heti teljes penzió (lakás, étkezés) 
Egyágyas szobák ...............................
Kétágyas szobák ......................JZ"’

Prospektust ki.l'cl nz Igiugttltalg:

MOMATOTt A CLOUls NYOMDAI M(.INTÉZET IL T. KÖBFOnGÖGfrELN, HUDAt-LST, VU ARADI LCCA 8. — NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.

egyszerre élettelenfii fordáit le Olőhelyéről.
Élesztgetni próbálták a szerencsétlen nézőt, aki 
azonban nem adott magáról életjeit.

A kihívott mentők már csak a azlvszél- 
hüdés következtében beállott halált konsta

tálhatták.
Első segélyt csak a már lesújtott asszonynak 

nyújthattak, aki az izgalmak következtében 
elájult.

teljhatalma vezére lett Újpest futballsport- 
jának.

Rajongott csapatáért és nem kiméit sem időt, 
.jemjícdig fáradságot, hogy egyesületéi vezetö- 
izeréphez juttassa a magyar futballsportban. 
Ez sikerült is. Az Újpest kétszer is megnyerte a 
fiójrinkságot ee első lett a genfi tornán.

A profiszövetség vezetésében már régebben 
tevékenykedett. Az idén már ügyvezető-társ
elnöke lett a PLASz-nak és alelnöke az MLSz- 
nek.

Nemrégen a gyomrában támadt hatalmas és 
súlyos daganat szanatóriumi kezelést tett szük
ségessé Beszállították a Park-szanatóriumba, 
ahol megoperalták. A műtét azonban az elhatal- 
masadoti bajon már nem segíthetett és Mami 
Oszkár vasárnap délután, 43 évet korában örök 
álomra szenderült.

ügyvezetést tudnák megvalósítani.
Enélkül pedig hasztalan volna minden komo

lyabb felső segítség is. Kétségtelen, hogy
a magyar futballsport szervezete hasonló 
helyzetben van, mint as Országos Társa
dalombiztosító Intézet: óriási a fej, a fel
építmény és csenevész, kicsiny a törzs, 
amely ezt a monstruózus fej terhét hordozza.
Az MLSz és nagyszámú alszővetségeinek évi 

rezsije óriási teher az élő futball kárára s amig 
ezt le nem építik, nem lehet szó kormányható- 
•úgi segítségről sem. A különböző érdekek, hiú
sági és szereplési vágyak kielégítéséről pedig, 
amint ezt a múlt is igazolta, nem tudnak lemon
dani az érdekeltek. Nem marad más teh.át hátra, 
mint hogy

egy diktátor! kéz teremtsen rendet « sok 
egyéni • meglehetősen alacsonyszintű érde

kek hálózatában.
Hir szerint már folynak a kibontakozás felé 

vezető tárgyalások s valószínűen azok az érdek
telen sportemberek kerülnek ismét a kormány
rúd mellé, akik annakidején a helyzet ismereté
ben önként félrevonultak a hiúság és érdek vá
sári zajától.

Az MLSz által rendezett ilyen banketten bol
dog-boldogtalan a futballszövetség számlájára 
vacsorázott meg. Az országos szövetség és fcsz- 
szes alszővetségeinek vezetői. a Birótestül-’t 
kiküldöttei és a futballal távoli rokonságot 
tartó vagy érző .sportemberek, sőt egyszerű 
drukkerek is, beleszámítva az egyesületek ra
jongóit is

a futballszövetséggel fizettették ki vacsorá
juk költségeit.

Usettv Béla elnök azt n kijelentést telte, hogy 
miutón a vezetőknek úgyis meg kell vacsoráz'- 
niok Valiiból, tehát legyenek együtt a válogatott 
csapatokkal, természetesen a saját költscgü-

P 100.—
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Butlspest, I, Collért-tér 1.

Kakasszóig birkóztak 
a „szabadstilusuak"

Magyarország szabadsti- 
lusu birkózó bajnokságait 
vasárnap éjszaka fejezték 
be a Bekelow-cirkuszban 
a következő eredmények
kel:

Légsuly: bajnok: Ará- 
nvi MTE. 2. Lőrincz MAC> 
3: Tenker HAC. — Pe
helysúly: bajnok: Tóth 
UTE. 2. Ferencz MTK, 3. 
Széli HAC. — Könnyü- 
súly: bajnok: Tasnady

tasnadt MAC, 2. Bcke VTE. 3.
rédy FTC. — Klsközépsnly: bajnok: Próka UTE.
2. Finyák UTE, 3. Bétháti MTE. — Nagyközép
súly: bajnok: Maróthy Törekvés, 2 Hegedűs B. 
Vasutas, 3. PéterfTy FTC. — Klsnehézsuly: baj
nok: Barbancs B. Vasutas, 2. Tarányi MTE, 3. 
Bobis B. Vasutas. — Nehézsúly: bajnok: Vargha 
Beszkárt, 2. Horling UTE, 3. Andorján BSE.

Papp László dr. 
országos rekorddal győzött 
a súlyemelő bajnokságban

A súlyemelő bajnokságok során 
öt uj magyar rekord született.

A rekorderek között szerepel Papp László dr., 
a kiváló többszörös birkozóbajnuk is. Á rész
letes eredmények a következők:

Pehelysúly: Bajnok: Molnár József UTE 255 
kg országos rekord. 2. ifjabb Papp Szeged 230 
kg, 3. Szigeti UTE 795 kg. — Könnyüsuly: Baj
nok: Csinger Gyula MTK 277*/«  kg, 2. Farkas 
Szeged 260 kg. 3. Brassai Debrecen 242’/« kg. — 
Középsuly bajnok: Garai Pál MTK 287H kg, 
országos rekord. 2. Baumgarten Németország 
267% kg. 3. Szabó Szeged 257 % kg — Kis- 
nehézsúly. Bajnok: Papp László dr. MAC 277Jí 
(országos rekord). 2. Répás Szeged 2673. 
Lőwinger MTK 235 kg, — Nehézsúly bajnok: 
Kun László Törekvés 295 kg (országos rekord).

Sportszinpad
HETI MCSOR

Hétfő: Harmónia. Főszerepben Sztankovils 
és Vangel.

Kedd: Írja kapitány. Főszerepben Má- 
riássv.

Szerda: Jó házból való urilány. Főszerep
ben Szép Klári.

Csütörtök: A fösvény. Főszerepben Preisz- 
mann.

Péntek: Csók a tükör előtt. Főszerepben 
Karafiáth.

Szombat: Nebántsvirág. Főszerepben Ta
kács II.

Vasárnap délután: A bor. Főszereplők : 
Cseh és Háda.

Vasárnap este: A vén gazember. Rengeteg 
szereplővel.

Eiekiroinos műnél
felkéri azokat a fogyasz
tóit. akik novemberi lak
bérnegyedben lakást vál
toztatnak, hogy az 

árammérők 
ki- és bekapcsolása, 

átírása, 
alapdíjas megállapodá
sok megbeszélése, önmű
ködő kikapcsolók meg
rendelése és általában a 
háztartások áramellátá
sához tartozó ügyekben 
közvetlenül az

7. Honvéd-utca 
22. szám alatt 
a müvek intézeti bér
palotájában lévő 

„Bejelentési 
osztály “-hoz 
forduljanak.

TELEFON.

Földalattival, 
. . autóbusszal, 

i—j—> villamossal
gjgaB k ---- ----
a város minden részéből megközelíthető

a

A legnagyobb kényelemmel berendezett 
tisztasági fürdők

Társas- (gőz-) és I.—II. oszt, kádfürdők

Modern népfürdő
Masszázs Ivókúrák

Őszirózsa nyerte a Háromévesek 
nagy gátversenyét

Nagyszerű versenyekkel szórakoztatta az L’r- 
lovusok Szövetkezete vasárnap Megyeren a 
lurf közönségét. A napot két nagy favorit: Bak- 
ter éa Ki tudjál győzelmei vezették be. A 
program főszáma a Háromévesek nagy gátver
senye volt, melyben a közönség a Kahlenbergi 
dijat nyerő Annabelt favorizálta. Az osztrák ló 
azonban gyászosan vitézlelt le és semmi köze 
nem volt a finishez, amely őszirózsa és Orloio 
között folyt le. A két ló pompás harcot vívott 
egymással, amely őszirózsa javára dőlt el. Fi- 
niim Rózsi és Baksis végig vezetve nyerték ver
senyeiket, Pali és Algír pedig az utolsó métere
ken ütötték cl a inár nyerőnek látszó Toryt, il
letve Martinsberget a győzelemtől.

I. FUTAM. 1. Debreceni vonalosztag Raktér 
(7:10) Dósai. 2. Lesbia (6) Balázs J. 3. Pezsgő 
16) Blazsek. F. m.: Prettly Molly. Tót.; 10:17. 
Befutó: 5:31. — II. FUTAM. 1. gr. Szirmay S. 
Ki tudja? (6:10) Fettiqg. 2. Nebuló (2) Dósai.
3. Rondino (10> Kovács M. F. m.: Turkana, 
Komilfo. Tót.: 10:16, 12, 12. Befutó: 5:20.50. — 
III. FUTAM. 1. Issekutz Gy.-né őszirózsa (1 
es fél) Dósai 2. Orlow (3) Fetting. 3. Annabel 
(7:10) Csató. F. m.: Pervezstes. Tót.: 10:28. 
Befutó: 5:44. — IV. FUTAM. 1. Issekutz Gv.- 
né Finum Rózsi (10) Slankovics. 2. Saladin (5) 
Rajcsik. 3. Bokros (6) Mészáros. F. m. Gracia, 
Fityke, Simba, Csalfa, Párta, Berni. Tol.: 
10:73, 18. 17, 17. — V. FUTAM. 1. Gábor tüzé
rek Baksis (3) Papp. 2. Splendid (3) Szabó J.
3. Galiba (6) Kállay J. F. m.: Bernina, Széliül 
Pasa, Hunnia, Repris, Tally-hó, Urfi, Hárem, 
Vallomás, Hadúr, Sweetheart, Madár. Tót.; 10: 
39, 19, 19, 44. — VL FUTAM. 1. Gersler Kv 
Pali (10) Rózsa. 2. Tory (3) gr. Herberstein. 3. 
San Renio (6) Hnlscher. F. m.: Napfény, Pa
pucshős, Brassó, Pártvezér, Pipere, Budár, At*  
ropos, Bessie, Mnrty, Bendegúz, Peleador, 
Ónod, Aida, Kolibri Tol.: 10:64, 62. 23. 58. — 
VII. FUTAM. 1. Hitsch R. Algír. (10) Hatscher. 
2. Mariinsberg (10) Szabó J. 3. Rúna (6) gr 
Herberstein. F. ni.: Máramaros, Kitáblázás, 
Mazurka, Annából, Forgatag. Snow-White. 
Róna, Fuvolás, Ahogy akar, Világos. Rebecca, 
Erdélygyöngye. Tót.: 10:146, 48, 51, 69.

Bécsi lóversenyek
Siker az Ausztria-dijban meg
verte a németek legjobb lovait

Nagy érdeklődés előzte meg az osztrák ver
senyezem vasárnap dűlőre kerülő egyik legje
lentősebb versenyét nz Ausztria dijat. A verseny 
ben ugyanis résztvett a magyar, osztrák és cseh
szlovák istállók képviselői mellett a magas fokon 
álló német versenyüzem két legkiválóbb lova, 
a derbynverő Mio d'Arezzo és a kivételes klasz- 
sz.su l iaduct. A múlt évek tapasztalatai, s csak 
a közelmúltban lefolyt Lovaregyleti díj ered
ménye után hiábavalónak látszott minden pró
bálkozás a német lovak fölénye ellen, annál 
nagyobb öröm a magyar tenyésztésre, hogy 
Siker, Horváth Elemér nagyszerű kancája 
megverte a derbynyerő Mio d'Arezzo-t s a har
madik helyre is magyar ló, Adagio futott a né
met Viaduct előtt. Az Austria dij eredménye, az 
egykor világhíres magyar teiivértenyésztés régi 
értékének visszatérését jelenti. Siker ötnegyed
hosszal könnyen verte Mio d'Arezzo-t, Adagio 
egv hosszal volt harmadik, ugyancsak egy hőst- 
szál Viaduct elölt. A részletes eredmény a kö
vetkező:

I. FUTAM. 1. P.umba (5) Gulyás. 2. Ballkö- 
nig <4) W.-ckermann. 3. Vakmerő (8) Balog. 
F. m.: Nurmi, Taquin, Komtur, Salambö, Boris, 
Carneval, Erika, Letzte Rose. Tol.: 10:54, 21, 
18, 20. — II. FUTAM. 1. Herba (1 és egyne
gyed) Sejbal. 2. Happy borsé (6) Houra. 3. 
Chestnut (4) Esdi L. F. m.: Lumpért, Colonel, 
Pan, Cifra, Cyprienne. Tót.: 10:28, 15, 16, 21. 
— IH. FUTAM. 1. Szittyavér (5) Balog. 2. 
Mahatma (8:10) Sejbal. 3. Volat (6) Szabó L,
b. m.: Rusalka, Tearózsa, Beaurrvage, Lieb- 
ling, Talon. Tol.: 10:52. 17, 12, 16. — IV. FU
TAM. AuMlrla-dij. 1. Horváth E. Siker (4) 
Gutái. 2. Mio d'Arezzo (egy és egynegyed) 
Schmidt M. 3. Adagio (16) Sejbal. F. m.: Via
dor! (Riistenberger), Musset, Pbönlx, C.arevic, 
Reishcrold, Bek. Orro, Pillanat. Idő 1.21 mp. 
Tol.: 10:57, 19. 14. 53. — V. FUTAM. 1. Evlan 
Slireula. I-. in.: Glutton, Problem, Tourtcreaa. 
(|?J 1) nnppMAUOfl z -q.nojj (pj k? r)
Tol.: 10:28, 15, 12. — VI. FUTAM. 1. Jarrw- 
lawlce (2) Houra. 2. Pás de Gáláit (2 és fél) 
Nagy S 3. Mnrya II. (6) Sejbal. F. m.: Raló. 
Türelem, Orkán, Maximum II. Tol.: 10:26, 11, 
13 12.
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