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Gyilkosság Csepelen
Bosszultál reuoluerrei os haltával megoitáU 

egv bolgár kertász feleségei
Vasárnap délután borzalmas gyilkosságot 

fedeztek fel Csepelen: a község határában, 
a Strumpf-féle kertésztelepen lévő lakásán 

meggyilkolva. holtan találták Todorov 
György bolgár kertész fiatal feleségét.
Todorov György, aki most 34 éves, né

hány héttel ezelőtt megnősült, magyar lányt 
vett feleségül, a 31 éves Guardián Ilonát. A 
bolgár kertész nemrégiben

társul vette magához Wlasznik István 
30 éves kertészt.

"Wlasznik a társulás után Todorovékhoz köl
tözött, azóta együtt laktak a kertészet köze
pén álló szoba-kojiyhás házban.

Szombaton este Todorov és Wlasznik ko
csirakományra való zöldséggel piacra indul
tak. A bakon Fekete János kocsis ült. A cse
peli piacon lerakták a szállítmány egy ré
szét. Wlasznik ottmaradt, hogy a vasárnapi 
piacon eladja a zöldségeket, Todorov pedig 
a kocsissal a kőbányai piacra ment. Abban 
állapodtak meg, hogy vasárnap délben, To
dorov mikor hazafelé indul, útközben a cse
peli piacon megáll, fölveszi a kocsira Wlasz- 
ni kot és együtt mennek haza.

így is történt. Vasárnap délben
Wlasznik már várakozott Todorovra, 

fölszállt a kocsira, s elindultak haza. Csepel 
határában Wlasznik leszállt a kocsiról s azt 
mondotta, hogy

rövidebb utón indui hazafelé, 
mert útközben be akar szólni egyik ismerő
séhez.

Amikor Todorov kocsisával együtt megér
kezett kertészetébe, társa már ott tartózko
dott a földeken. A bolgár kertész első útja 
lakására vezetett. A lakás ajtaját tárva- 
nyitva találta. Amint a konyhából a szobába 
lépett be. borzalmas kép tárult eléje. A kü
szöbtől körülbelül egy méter távolságban az 
ablak alatti láda eíött. félig iilőhelyzelben, 
teljesen felöltözve, háttal a ládának,

hatalmas vértócsában holtan találta fe
leségét.

A ládától jobbra két ágy véletlen, gyűrött 
állapotban volt. A párnák és a dunyhák vé
resek, az asszony ruhája gyűrött, szaggatott 
Volt, koponyáját, arcát teljesen vér áztatta.

Todorov kezeit tördelve, kétségbeesetten 
rohant az udvarra. Wlasznikot és a kocsist 
hívta és közben torkaszakadtából kiáltozta:

— Szent Isten! .4 feleségem vagy öngyilkos 
telt, vagy meggyilkolták!

Társa és a kocsis csakhamar besiettek a 
szobába. Az esetei azonnal jelentették a 
csepeli kapitányságnak, ahonnan rendőri bi 
zoltság szállt ki a helyszínre. A rendőrtiszt 
viselő és a detektív mór első pillanatban 
arra a feltevésre jutottak, hogy 
lem öngyilkosság, hanem gyilkosság tör-

tént,
éppen ezért éresifették a budapesti főkapi
tányságot ahonnan dr- Dorning Henrik fő
kupi íányheiyettes vezetésével kiszállott a 
helyszínre a főkapitányság egész gyilkosság! 
csoportja riadóautón, daktiloszkópusokkal 
együtt. Velük egyidőben érkezett a hely
színre a pestvidéki ügyészség vizsgálóbí
rója is.

A kis konyhában
a zöldségfélék közt egy véres baltát 

találtak.
Ezt a baltát magukkal vitték és előállították 
kihallgatás végeit a csepeli kapitányságra 
Todorovot, Wlasznikot és a kocsist is.

A rendőrség már az első pillanatban meg
állapította, hogy

Todorovnét először baltával fejbeverte 
gyilkosa, majd revolverrel rálőtt.

Az asszony orra tövében ugyanis véres seb 
tátongott, ami csak revolvergolyótól szár
mazhatott. A kis szobában mindent átkutat
tak, de

a revolver nem került elő.
A rendörlisztviselők a gyilkosság szín

helyén
hosszasan hallgatták ki Todorovot, 

Wlasznikot és Feketét.
Mind egybehangzóan mondották el szombat 
estétől vasárnap délig a történteket.

Todorov könnyezve teszi meg vallomását, 
látszik rajta, hogy nagyon megtörte felesége 
borzalmas halála. Wlasznik eleinte egyked
vűen, később izgatotiabban felel n kérdé
sekre. A rendőrtisztviselő először azt kérdezi 
tőle, hogy

Csepel határában egyszerre miért lett 
olyan sürgős, hogy ő gyalog menjen 

haza,
rövidebb utón. Nem tud határozott választ 
adni. Először azt mondja, hogy egy Ismerő
sét akarta meglátogatni, később azt, hogy 
munkáját akarta hamarabb elvégezni a 
kertben.

Közben több tanúvallomás hangzik el. 
amelyek szerint

Wlasznik az utóbbi Időben rossz vi
szonyban volt Todorovnéval.

Anyagi természetű ügyekből kifolyóan ál
landó volt közöttük a veszekedés és úgy 
volt, hogy legközelebb már meg is szüntetik 
vele a társasviszonyt. A rendőrség lelkiisme
retesen lenyomozza szombat estétől a gyil
kosság fölfedezéséig minden gyanúba Vehető 
személy alibijét.

Mikor Wlaszniktól azt kérdezik.
hol tartózkodott vasárnap délelőtt 10 

órától 12 óráig,
először kissé elgondolkozik, aztán határo

zottan mondja:
— A csepeli piactéren.
— Nem távozott cl onnan egy percre sem? 

—■ kérdezi a rendőrtisztviselő,
— Nem, — feleli.
Ugyanekkor a detektívek egyik szomszé

dos ház lakóját, Deme Jánosáét viszik a 
rendőrtisztviselökhöz, aki igen érdekes val
lomást tesz. Az asszony, aki már régebben 
ismeri Wlasznikot, határozottan állítja, hogy 

vasárnap délelőtt háromnegyedtizenegy 
óra tájban kinnt állt a kapuja előtt és 

látta a kertészt a major felé sietni.
Wlasznik erélyesen cáfolja az asszony sza
vait és azt hangoztatja, hogy bizonyára va
lakivel összetévesztette.

A kertészetben hatalmas hárzőrzö kutya 
van, amely állandóan szabadon van, ha 
gazdája távol van otthonról. A kutya min
den idegent hangosan megugat, sőt messzire 
el is kisér, úgyhogy a szomszédok állandóan 
tudják, ha Todorovékhoz idegen érkezik.

Közzétették az uj francia leszerelési 
javaslatot

A vita november 20-án kezdődik
Párls, október 31.

A francia politikai érdeklődés előterében vál
tozatlanul nz uj francia konstruktív leszerelést 
és biztonsági tervezet áll. Vasárnap közzétették 
a tervezel teljes szövegét, amiből kiderül, hogy 
a tervezetnek nyolc pontja van és nem hat, 
mint llerriot a kamarában közölte, A hetedik 
és nyolcadik pont a már ismert rendelkezése
ken túlmenően

kimondja, hogy az egyes államok leszere
lést Intézkedéseit szoros kapcsolatba kell 

hozni egymással
és hogy azok a hatalmak, amelyeknek tengeren
túli birtokaik vonnak, mentesülnek a gyarma
tok védelmét szolgáló speciális haderők lesze
relése alól.

Paul-Boncour hadügyminiszter vasárnap dél
előtt bejelentette, hogy

, szerdán Genfhe átázik
és beterjeszti a leszerelési konferencia elnöki 
tanácsának a francia tervezetet, amelyet nagy 
beszéd keretében ismertet majd. Az elnöki ta
nácsnak több mint két hét áll majd rendelkezé
sére, hogy tanulmányozza a tervezetet, mert a 
tervezet nyilvános vitája csak november 20 a 
körül kezdődik meg. Ha azután a leszerelési 
konferencia elfogadta a francia tervezetet, ak
kor az lesz az első lépés, hogy

defenzív jellegűvé formálják át az összes 
európai haderőket.

Az egyes államok leszerelési arányának meg
állapítása csak később lesz esedékes. Francia- 
ország szempontjából nz a legaktiiólhahb fel
adat, hogy meg kell fllnpílnni. jogosak-c a 
katonai szakértők aggodalmai a katonai szol-

Vasárnap délelőtt az összes szomszéd otthon 
tartózkodott, de

közülük egy sem hallott a kritikus idő
ben kutyaugatást.

A gyilkosság színhelyén több ujjlenyomatot 
találtak, de ezek legtöbbje nagyon elmosó
dott és hasznavehetetlenné vált.

A bolgár kertészt, társát és a kocsist ta
núkihallgatás végett tovább is a rendőrsé
gen tartják.

Kedden délután a nyomozást vezető Vogl 
József rendőrkapitány újabb szemlét tartott 
Csepelen. Megállapította, hogy nem rabló
gyilkosság történt, mert a bolgár kertész fe
leségének összes értéktárgyait és ékszereit 
megtalálták. Az a feltevés, hogy

bosszú müve
volt a gyilkosság.

Wlasznik István újabb alibitanukat neve
zett meg, akikkel

holnap délelőtt szembesítik 
és ettől várják a rejtély megoldását.

gálatl időnek tizenkét hónapról kilenc hónapra 
való leszállításával szemben. A gyarmati had
erők fenntartásának szükségességét Paul- 
Bohcour nagy nyomatékkai hangoztatta, mond
ván, hogy a francia tervezet kizárólag az euró
pai haderőkre vonatkozik. Végeredményben ha 
a francia tervezet megvalósul, valamennyi euró
pai hatalom között katonai paktumot kell 
kölni.

Közzétették az uj francia 
leszerelési javaslatot

A francia leszerelési tervezet és Németor
szág magatartásának kérdése hétfőn

az angol minisztertanácsban is sző
nyegre került.

amelyet azért hívlak össze, hogy leszögez
zék, milyen álláspontra helyezkedjen az 
angol kormány a leszerelési konferencia el
nöki tanácsának küszöbön álló illéséu a 
francia tervezettel szemben. A végleges ál
lásfoglalást szerdára halasztották, a Man
chester Guardlan azonban már most azt Írja, 
hogy

Anglia a jóakarata semlegesség állás
pontjára helyezkedik.

A németek egyenjogúságra irányuló követe
lését nz angol álláspont szerint elvben el kell 
ismerni, egyidejűleg azonban mindent meg 
kell lenni az általános leszerelés érdekében, 
nehogy Németország fegyverkezések révén 
próbálja megvalósítani az egyenjogúságot,
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Horthy Miklósné segélyakciója
200 pengővel járul a nemes mozgalomhoz a Héttői Napló

u.. Bálvány-utca 4. szám alatti
Horthy Miklósné, a kormányzó felesége 

jnhst újból felhívási intézett az ország társa 
dalmához, amelyben segítséget kér a téli in- 
ségrsek részére. Egyben nyilvánosságra hoz
ta a mull*  évi Horthy Miklósné akció szám- 
adásait, amelyekből kitűnik, hogy a kor
mányzó neje minden adminisztrációs költség 
nélkül bonyolította le ezt a nagyszabású ak
ciót, másrészt meleg színével s odaadó fára
dozással gondoskodott arról, hogy a*  hozzá
juttatott jótékony adományok valóban tel
jes egészükben nz igazi és segítségre szoruló 
nyomort enyhítsék.

Most, amikor Horthy Miklósné, n nemes- 
szjsü nagyasszony újból a társadalomhoz 
fordul segítségért, hogy n szenvedőkön segít- 
lirSófo, kóiségirien, hogy még a mai nehéz 
' iszonyok közölt is

■ magyar társadalom minden rétege 
adni fog erre a célra, amit csak adhat

és igy a kormányzó nejének önfeláldozó 
munkája nem lesz eredménytelen.

A segélyakció részére a pénzadományok 
beküldhetők: csekklapon a 19. számú posta
takarékpénztári csekkszámlára, postautalvá
nyon: föméltóságu Horthy Miklósné segély 
akciója, Budapest, Királyi vár cimre, nyugta 
ellenében 9 órától 2 óráig személyesen is he 
fizethető a királyi palotában (szárnysegédi 
hivatal). A természetbeni adományok kisebb 
tételekben a királyi várpalotában adhatók 
le, mig vagóntételek előzetes írásbeli vagy 
telefonértesítésre a megadandó cimre kül
dendők.

A Hétfői Napló a maga részéről Is támo 
galni óhajtja a Föméltóságu Asszony se
gélyakcióját s a mai napon

a Hétfői Napló szerkesztősége részéről 
kétszáz pengőt küldöttünk

a Horthy Miklósné segélyakció pénztárához.

ron lévő összes szőnyegek, függönyök, térítők, 
takarók stb. stb., potom árban kerülnek eladásra.

Halottak napja Budapesten, 
az országban és külföldön

Ma este a világ összes rádióállomása közvetíti 
a roveretól harangok zúgását

Ombré strapa-futó .... —.78 P 
Ombré strapa-futó, szélesebb 1.18 P 
Herkules --------

70 cm.
Herkules

00 cm.
Jacquard

70 cm.
Jacquard

90 cm. 
Brüsscli 1

70 cm.......... .  . . .
Brfisscli futósz.őnycg,

90 cm. széles . . 
fa Velour plüss-futó,

70 cm széles . . . 
Rojtos ágyelő . . . 
Manilla ágyclő, rojtos

íutósz’.nyeg, 
széles . .

futószőnyeg, 
széles . . 
íutószőnyeg, 
széles . . 
íulószőnyeg, 
széles . . i 

futószőnyeg.

1.3a p

1.88 P

1.83 P

3.11 P

t.aa p

3.81 P

BtOssali ágyelő. rojtos . . 3.78 P 
Kéziszőtles ágyclő, rojtos, la 3.18 P 
I’lűss-Velour ágyelő, rojtos 5.00 P 
Nvirott összekötő-szőnyeg.

90X180 ............................. 18.88 P
Torockói sezionátvető.

jó min....................
Modern sezlonátvctő, 

nehéz minőségű . .
Caracül, la sezlonátvctő 
Selyemfényű la inokclt 

seílonátvelő . . .
Selyemfényű la mokclt

asztalterítő . . . . . 38.— F
Gobelin- és perzsán-intás 

asztalterítő ....
Szövet-ágykészlet la

2 ágy-. 1 asztalterítő .

. Ö.M P

. 18.- P 

. 43.- P

41.58 P

. 7.51 P

. 31.— P

Modern siclnszőnysg.
300X200, rojtos . .

Brabant ebédlőszőnyeg, 
300X 200. rojtos . .

Rtinibn—Boucklc-szflnycg,

Valódi Boúckle-szőnyeg, 
. 300 X200. la . . . . 
Valódi Bouekle-szőnyeg,

350X 250. la....................
Narhaszőr-Gyapju-Bouckló- 

szőnyeg. 300 X 200. la .
Marhaszőr-Gyapju-BonclK*-

szőnyeg. 350X250. la . 
Nyitoll <bédlőszőnyeg, rojtos 
Gyapot-flanelltakaró . . 
Nehéz gytopjutnkaró. I« . 
Virágos, vattás paplan, la

össze szenzációs olcsó árainkat!Hasonlítsa
Használja ki ax alkalmat és siessen vásárolni i i

Kedden este kigyulladtuk az apró gyertyák 
százezrei szerte u világon a temetők sirkertjé- 
ben, hirdetve, hogy újból elérkezett Minden
szentek, halottak napja, amikor megemlékezni 
illik '< sirdombok alatt pihenő halottakról. 
Természetesen

Budapesten Is óriási zarándnklás indult 
kedden már a kora reggeli órákban a te
metőkbe és az emberek tízezeréi kereked
tek fel, hogy néhány szál virággal és egy- 
egy méccsel lerójják a kegyelete*  emléke

zés adóját.
A főváros nz Idén is felvirrígozta a különböző 
temetőkben az ország nagynevű halottainak 
síremlékét. Kossuth és Deák Ferenc mauzóleu
mát fekete lepellel díszítették és koszorút he- 
Iveztek Arany János, Ady Endre, fílaha Lujza, 
t.örgey, Jókay. a régi nagy polgármesterek, 
Jászai Mari, Mikszáth, Munkácsy Mihály, Uj- 
házy Ede és még száz neves halott sírjára. A 
világháborúban hősi halált halt magyar kato
nák emlékére délután félnégy órakor gyátriln- 
népségét rendeztek a rákoskeresztúri temető
ben. A gyászbeszédet Húsz István dr. tábori 
püspök mondotta. Az emlékművet József fő
herceg és Auguszta főhercegasszony is megko- 
sroru’.ln. Salamon Géza tanácsnok épp úgy. 
mint valamCtiíiVi budapesti hősök szobrára, 
ugv de is letette a főváros koszorúját. Az ün
nepség után az előkelő közönség meglátogatta 
„ hősi temető olasz parcelláját is.

A magyar egyetemi Ifjúság Is elzarándokolt 
halottak ünnepén a kerepes! temetőbe, hogy 
felkeresse a nemzet nagy fiainak sírját. Elő
zőén azonban nz egyetem hősi emlékművénél 
tartottak ünnepélyt, ahol Putnoky István mon
dott gyászbeszédet. A teineőben a Kossuth, 
Batthyány, Deák mauzóleumnál, Bakó László, 
Jókai Mór. a Petőfi-csatád és a vértanuk sír
jánál tartottak n diákok beszédeket, de meg
koszorúzták Dudái Dezső sírját Is.

Halottak napján leplezték le a Magyar Tu
dományos Akadémia egykori világhírű elnöké

nek, báró Eötvös Loránlnak síremlékét. A fel
avató ünnepi beszédet Berzeviczy Albert, az 
Akadémia elnöke mondotta.

A néhány évvel ezelőtt elhunyt dr. Pollák 
Illés síremlékét kedden leplezték le. Az emlék
ma jd Medvigy ívnfoivagafosYpbíréfartmtftmfm 
beszédet Hevesi Simon főrabbi mondotta majd 
Medvigy Gábor dr., az Országos ügyvédszövel- 
ség elnöke, Pap József, a Budapesti ügyvédi 
Kamara elnöke, Sebestyén Károly iró és Ba
konyi Kálmán táblai tanácselnök beszéltek 
még.

A Budapesti önkéntes Mentőegyesillet Kör- 
möctu Emil dr. igazgató-főorvos vezetésével 
testületileg koszoruzla meg az egyesület meg
alapítójának: Kresz Géza dr.-nak, valamint 
Kovács Aladár dr. és Virosztek Győző dr. volt 
igazgató-főorvosok sírját.

Rákospalotán kedden délelőtt leplezték le a 
világháborúban elesett 596 rákospalotai hősi 
halott emlékét megörökítő szobrot. Az

ünnepi beszédet József főherceg mondotta, 
majd dr. Cscrba Elemér polgármester, a város 
közönsége nevében átvette a szobrot. — Tata
bánya község közönsége szép emlékoszlopot 
emelt a biatorbágyi vasúti merényletnél tragi
kus módim elhunyt Bgrza-családnak. Az eni- 
lékoszlopotiJkedden ünnepélyesen. koszoruzták 
meg. — A polgárdll .Batthyány-knslély park
jában nyugvó Andrásig Gyula gróf sírját elő
kelő küldöttség koszoruzla meg vasárnap- n 
sornál gróf Sigray Antal mondott beszédet, 
méltatva a nagv politikus működését.

Ma este félkilenc órakor, mint minden esz
tendőben,

az Idén Is megszólalnak « rovcrelől to- 
rony óriási harangjai a háború elesett hő
seinek emlékére s zengésüket a világ vala

mennyi rádióállomása közvetíti.
A harangzúgást kürt jelzés osztja három részre, 
hogy ezzel megkülönböztesse a sáncárkok, a 
tenger és a levegő hősi halottainak emlékéi.

ben kéri fel Hómon Bálint vallás- és közok
tatásügyi minisztert a mandátum elválla
lására

Az értekezlet megbízta továbbá a város 
polgármesterét, hogy gróf Károlyi Gyulá

nak, a lemondott országgyűlési képviselő
nek táviratilag fejezze ki a távozásán érzett 
mély sajnálatát és egyben Hóman Bálint 
vallás- és közoktatásügyi minisztert ugyan
csak táviratilag üdvözölje.

Mussolini válaszsürgönye 
lord Rothermerehez

Róma, október 3J.
(.4 Hétfői Napló tud, telefonjclentcse.) 

Lord Rothermere tudvalévőén néhány nap
pal ezelőtt a fasizmus évfordulójával kap
csolatban üdvözlő sürgönyt küldött Musso- 
lininek és abban kitért a magyar problé
mákra is. Mussolini

ma a következő távirattal válaszolt
Rothermere lord üdvözlő sürgönyére:

— El vagyok ragadtatva, hogy az a me
leg rokonérzés, amelyet az olasz nép a ma
gyar nemzet iránt érez, önnél újból ilyen 
lelkes visszhangra talált. Köszönöm egy 
izersmind szives jókívánságait, ..pinolyeket 
a fasizmus forradalmának tizenkettedik év
fordulója alkalmával hozzám és a’.fgsizúMis- 
hoz intézett. Különösen

jól esik ezeknek az érzelmeknek kife
jezése, miután olyan férfiútól jön, aki 
mindig n közvetlen akciót ajánlotta

abból a célból, hogy Európa teljes bé
kéjét biztosítsák

az igazság alapján.
Az olasz király vasárnap kihallgatáson 

fogadta a fasisz.tapárt titkárát és a párt di
rektóriumának tagjait. A titkár hódoló nyi
latkozatot olvasott fel, amelyet a féket® 
ingesek a királyhoz intézlek. Mussolini va
sárnap Forliban volt, ahol nagy ünnepség 
keretében leplezte le a háború és a fasiszta 
forradalom elesett hőseinek emlékművét. A 
Duce beszédében hangsúlyozta, hogy a 
most következő évtizedben nagy müveket 
kell alkotni.

X Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsé
gének kiküldöttei Tormay gróf Rá- _
day Gedeonná és Ambrózy-Miguzzi grófnő,. 
vasárnap a római repülőtéren

megkoszorúzták
a nemrégen felállított Endresz-emlékmüvet.

Gróf Festeti eh Vilmosnét 
valutakihágással vádolja 

az ügyészség
Gróf Károlyi Gyula lemondott 

mandátumáról
Bálintnak ajánlják fel

bejelentettem.
Amidőn az őskoronázó város hazafias kö
zönségétől búcsút veszek és újból megkö
szönöm azt a meleg szőreiétől, amellyel rö
vid képviselőségem alatt megajándékozlak, 
azzal nz érzéssel és megnyugtató tudattal 
távozom, hogy csekély erőimhez képest 
igyekeztem mindenkor a város jogos érde
keit szolgálni.

A magyarok Istenének áldását kérve ha
zánkra és Székesfehérvár városára, aján
lom magamat jó emlékezetükbe.

Tiborszállás, 1932 október 27.
Hazafias üdvözlettel: Gróf Károlyi Gyula". 
A főispán — a jclenvollak osztatlan he

lyeslésétől kísérve — mély sajnálkozásá
nak adott kifejezést a lemondás felett. 

Az utódot illetőleg többek hozzászólása 
után az az általános vélemény alakult ki, 
hogy a mandátum elvállalására

Hómon Bálint vallás- és közoktatás
ügyi minisztert kérik fel.

Az értekezlet elhatározta, hogy kiildöttség-

A mandátumot Hómon
Székesfehérvár, november 1.

Gróf Széchenyi Viktor főispán a mai na
pon, kftrübelill száz főből álló és a város 
lakosságúnak legszegényebb rétegeit képvi
selő értekezleten felolvasta gróf Károlyi 
(ívnia volt miniszterelnök levelei, amelyben 
kijelenti.

hogy a politikában további aktív részt 
venni nem óhajt és ezért képviselői 

mandátumáról lemond.
A levelének a város közönségéhez intézett 
s/övege a következő:

„Székesfehérvár Választó Közönségének!
A múlt évben megajándékoztak értékes 

bizalmukkal, amidőn átadták nekem a vá
lasztókerület képviselői mandátumát. Ezen 
megtisztelő bizalmukért Ismételten köszö
netét mondok és a képviselői mandátumot 
most 'issznndom n város hazafias közönsé
gének, mert nincs szándékomban a politi
kai életben aktív részt venni.

A mandátumról való lemondásomat a 
mai napön o képviselőház elnökének

A budapesti bÜntetőjárAsblróságon érdekes 
vnlutakihágási ügy tárgyalását tűzték ki erre a 
hétre. A vádlott gróf Festttich Vilmosné, aki 
ellen

külföldi fizetési eszközök körül elköve
tett visszaélés vétsége 

a vád. Festctich Vilmosné grófné ugyanis kül
földről hazaérkezve, nem jelentette be, hogy 
többszáz pengő értékű svéd koronával rendel
kezik s miután ez a cselekmény a külföldi 
íizctőcszközökről hozott törvényes rendelke
zésekbe ütközik,

megindult nz eljárás a grófné ellen.
Festctich Vilmosnét a valutaügyben beidéz

ték nz Ügyészségre, ahol kihallgatták. A grófné 
előadta, hogy

semmiféle visszaélés elkövetése nem volt 
szándékában 

s fogalma sem volt arról, hogy törvénybe üt

köző cselekményt követ el. A külföldi valutára 
azért volt szüksége, mert Svédországban élő 
rokonai számára akarta annakidején a péu*t  
kiküldeni s nem tudta, hogy amikor külföldi 
útjáról hazatért, a határon be kellett volna 
jelentenie a nála lévő valutát.

Az ügyészségen jegyzőkönyvbe foglalták 4 
grófné védekezéséi, majd t

valutakihágás elmén áttették az Iratokat 
a büntetőjárásbiróságra, 

ahol Vamoscher dr. járásbírAra osztották ki 
az ügvet. A járáshiró maga elé idézte gróf 
Festettel) Vilmosnét, aki azonbna eddig ncnl 
jelent meg. miután orvosi bizonyítvánnyal iga
zolta, hogy beteg. A járáshiró ezekután

a tárgyalást elhalasztotta és c hétre 
főzte ki.

Gróf Festctich Vilmosné valutakihógásl ügyét 
tehát ezek szerint e héten tárgyalják.

Ünneplés és tüntetés fogadta Madridban 
a francia miniszterelnököt 

Mi a célja Herriot madridi látogatásának?

Ritka alkalom I
utorcsarnok Szövetkezet 

visszamaradt bútorait rendkívül előnyös áron 
árusítja egynéhány napig Vili, ullöl-ut 18. szám 
alatti régi helyiségében

Madrid, október 31.
(A Hétfőt Napló tudósítójától.) Herriot 

francia miniszterelnök mu reggel 9 óra 15 
perckor feleségével együtt

Madridba érkezett.
üdvözlésére Azana miniszterelnökkcJ az. élén a 
kormány több tagja, továbbá számos előkelő
ség jelent meg a pályaudvaron. A pályaudvar 
környékét ellepő tömeg lelkesen ünnepelte a 
francin miniszterelnököt. Herriot, aki a fran
cia nagykövetség épületében szállott meg. dél
előtt |1 órakor Dali miér francin munkiigyi 
miniszter és Merhette madridi francia nagy
követ társaságában a nemzeti palotába ment, 
ahol

látogatást tett Zamora köztársasági el
nöknél

és átnyújtotta neki n francia kormány nevé
ben a becsületrend nngykeresztjének jelvényeit. 
Zamora meleg szavakkal köszönte meg n meg
tiszteltetést. A kél államférfi mintegy húsz per
cig tartó fesztelen társalgást folytatóit.

Hereolt később Besteiro-l. n nemzetgyűlés el
nökét és Azana miniszterelnököt kereste fel. 
Diána n város nevezetességeit tekintette hieg. 
Délben Azana miniszterelnök ebédre látta ven
dégül n francia miniszterelnököt és feleségét-

Mintegy száz kommunista diák ma délelőtt 
tüntetést rendezett a főváros több utcáján 

és tiltakozott az ellen, hogv n francia kormány 
állítólag katonai természetű megállapodásokat 
óhajt létesíteni a spanvol kormánnyal. A fia
talemberek ezt kiáltották: „Le a háborúval/1 
A rendőrség hamarosan szétszórta őket. Komo
lyabb incidens nem történt.

Herriot hangsúlyozta, hogy
utjának ne tulajdonítsanak semmi titkos
Célt, pusztán baráti látogatásról van szó. 

Azana sziikebbkörü villásreggelin látta vendé
gül Herriot-l.

Szép felettiéi®,
7 dsisbból. c fazon tnkörmt »««» pen«4**rt.  konyt*  
meg'epó olcsón eladó. Erztéuel-korut 29. Tdsz. 6. 
Royal Ürteumuál.
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Lepecsételt borítókban átadták a vizsgálóbírónak 
a borondrablás igazi lettesének nevét 

vaiutaszabéiytaisdsag miatt letartóztattak Komios Pál textiikereskedot — Groszmann rai toz.'dcst 
szabadiadra helyezte az Ügyész

A kofferes valuta-ügy nyomozása válto
zatlan eréllyel folyik tovább ugy a rendőr
ségen, mint a királyi ügyészségen. A nyomo
zás további fejleményeképpen — informá
ciónk szerint —

még számos, rendkívül érdekes kihall
gatás, előállítás, sőt letartóztatás vár

ható.
Az elmúlt három ünnep alatt is nagy lendü
lettel folyt az ügyészi vizsgálat ebben a bo
nyolult, szövevényes bűnügyben. Dr. Kotsis 
Miklós ügyészségi alelnök — a valutaügyek 
referens ügyésze — vasárnap egész délelőtt 
benntartózkodott hivatalában és az ügy 
iratait tanulmányozta. Hétfőn pedig inár a 
kora délelőtti órákban megjelent Kotsis 
dr. és

a valuta-ügy legújabb letartóztatottját, 
Grossmann Pál tőzsdebizományost ve

zetette maga elé.
Közel egy órán át tartott a tőzsedebizomá- 
nyos kihallgatása, amelynek befejeztével

az Ügyész elrendelte Grossmann sza
badlábra helyezését.

Grossmann még hétfőn délben el is hagyta 
az ügyészség fogházát. Az eljárás azonban 
tovább folyik ellene. Még számos részletét 
kell tisztázni annak az összeköttetésnek, 
amely állítólag Grossmann és Szekulesz kö
zölt állott fenn. Grossmannt ugyanis azért 
tartóztatták le, inért

a kofferes valuta-ügyben szereplő Sze
kulesz Józseffel együttes folyószámlája 
volt a zürichi Julius Bér bankházban s 
erről a számláról történtek nagyösszegü 

diszpozíciók.
A nyomozás megállapította azt is, hogy 
Szekulesz valahányszor külföldről Buda
pestre utazott, állandóan Grossmann Pál 
irodájában fogadta a maga ügyfeleit. Gross- 
inannt ilyen gyanuokok miatt tartóztatták 
le s a letartóztatás után ügyvédje Svájcba 
utazott védence érdekében. Az ügyvéd teg
napelőtt érkezett vissza és

nyomban produkálta az ügyészségen a 
zürichi Julius Ber-bankház levelét, 

amely azt igazolja, hogy Grossmannak és 
Szekulesznek valóban volt közös számlá
juk a bankháznál, azonban erről a számlá
zd/ Szekulesz diszponált s Grossmann egy
általán nem folyt bele a diszpozíciókba. 
Ezekután szabadlábra helyezték Grossmann 
Pált.

de a fólyószámla eredetét tovább nyo
mozzák

és folyik a vizsgálat a különböző rejtélyes 
diszpozíciók tisztázására is.

A valutaügy legújabb szenzációja külön
ben előreláthatóan még ma kirobban. A 
kofferei ügy egyik szereplője lepecsételt 
borítékot juttatott a főkapitányság köz
ponti ügyeletére azzal a kéréssel, hogy a 
levelet kézbesítsék dr. Enyed.y Róbert vizs
gálóbírónak, a valutaügy referens vizsgáló*  
birájának. Ebben a lepecsételt levélben — 
biztos információk szerint —

a levél írója megnevezi azt a személyt, 
aki tulajdonképpeni tettese a bécsi 
gyorsvonaton történt böröndrablásnak.

A főkapitányság továbbította is a levelet a 
vizsgálóbírónak és amennyiben a levélben 
foglalt adatok megfelelnek a valóságnak, a 
legrövidebb időn belül

újabb elfogatóparancsok kibocsátása 
következik

és a legrövidebb időn belül fény derül az 
egész kalandorregényre.

„Látogatás Bauer mariánál
Ma, szerdán újabb érdekes eseménye 

lesz a kofTeros valuta-ügy vizsgálatának. 
Bauér Mária, a valuta-ügy első gyanúsítottja 
két nap előtt megmérgezte magát és sulyos 
állapotban beszállították a Rókus-kór
házba.

Ma rendőri bizottság szállt ki a kór
házba, hogy Bauer Máriát kihallgassa

• megkérdezze lőle: mi volt az oka öngyil
kosságának s milyen újabb összefüggés van 
a valutaügy és az öngyilkossági kísérlet 
között.

A Hétfői Napló munkatársa kedden dél
után a Rókus-kórházban járt, hogy meglá
togassa az öngyilkos Bauer Máriát.

JOBBAT SZÍV
KEVESEBBET KÖL

HOGYHA

A kozmetikusnő az öngyilkosok kórtér 
mének hetes számú ágyában fekszik

még mindig eszméletlen állapotban.
Édesanyja ápolja. Sírva mondogatja:

— Nem biztos, hogy megéri a reggelt...
A halálos sápadtarcu leány nem érti és 

nem hallja, hogy mi történik körülötte. 
Nem lehetetlen, hogy ö lesz a böröndrablás 
első áldozata.

Letartóztattak Komiós pai 
textiikereskedöt

A főkapitányság vasárnap újabb valuta
ügyben dolgozott:

fizetési eszközökkel való visszaélés cí
mén letartóztatta Komiós Pál negyven*  
kétesztendős budapesti textiikereskedöt.
Komiós Pálnak a Bálvány-utca 22. számú 

házban volt irodája. Komiós főleg külföldi 
— osztrák és német — textilgyárakkal és 
iparvállalatokkal volt összeköttetésben és 
bonyolított lé velük nagy forgalmat. A rend
őrség nyomozási adatai szerint Komiós a 
Nemzeti Bank megkerülésével

Ahol a világháború véget ért

A franciaországi Haudroyban emlékművet emeltek azon a helyen, ahol 1918 november 7-én 
„lefújták” a háborút.

Hoover vonala ellen merényletet 
kísérellek meg 

Kiszedtek a csavarokat a kanyarulatban
London, október 31. 

Az Exchange Telegraph jelenti Washingtonból, hogy
Hovcr vonata ellen merényletet kíséreltek meg.

Athéni (Ohlo állam) távirat szerint a hatóságok nyomára jöttek annak, hogy 
Ismeretlen tettesek 39 csavart eltávolítottak 

a baltlmore-ohlól vonal egyik széles kanyarulatánál, amelyen Hoover különvonata 
szombaton áthaladt.

A Reuter-távlrat szerint a hatóságok nem veszik komolyan a merénylet hírét — 
számos vonat minden baj nélkül haladt át az állítólagos merénylet helyén.

Izgalmas hajsza után elfogták 
az egyetemek kabáttolvaját

Izgalmas tolvajüldözés színhelye volt szom
baton a budapesti Tudomány egyetem, ahol 
csak hosszas hajsza után sikerült végre egy 
régen keresett kabáttolvajt elcsípni. Az utóbbi 
hónapokban sorozatos pnnaszok érkeztek a fő
kapitányságra a Műegyetemről, de a Tudo
mányegyetem szinte valamennyi fakultásáról, 
hogy

at egyetemi hallgatók kabátjait lopkodják 
és hiába volt eddig a legéberehb elővigyázat — 
a tolvajt nem sikerült elfogni. A tömeges félje- 
lentésre detektívek mentek ki az egyetemre és 
ott a hallgatók közé vegyülve végezték figyelő 
szolgálatukat.

Szombaton végre siker koronázta üldözésü
ket, mert feltűnt crv izgatottan viselkedő, ide

T 50D0R vaoy TÖLTI

dollárt, svájci és francia frankot csem
pészett ki külföldre

és a pénzt vagy az átutalásokat igazoló leve
leket csomagokban küldötte ki. A nyomozás 
során lefoglaltak egy levelet is, amelyben 
Komiós egy berlini cégnek kétszáz dollárt 
kísérelt meg átjuttatni.

Előállítása után kihallgatták Komiós Pált, 
aki elmondotta, hogy állattannak érzi ma
gát az ügyben, mert a Nemzeti Bankon ke
resztül nem volt képes valutához jutni, már 
pedig üzleti forgalma teljesen megbénult 
volna, mert a külföldi cégek csak a teljes 
kiegyenlítés árán voltak hajlandók árut 
adni. A rendőrség könyvvizsgálatot is ren
delt el Komiós Pál irodájában. A vizsgálat 
ugyan még nem fejeződött be, annyit azon
ban már sikerült megállapítani, hogy kö
rülbelül

20—25.000 pengőre tehető az összeg, 
amelyet Komiós ilyen módon elvont a Nem
zeti Bank intézkedése alól.

A letartóztatott textiikereskedöt az ügyész
ség fogházába szállították. , 

gesen fel- és alá sétáló fiatalember, aki benyi
tott a tantermekbe és rövid negyedórái oltár- 
lózkodás után,

HASZON

llelllg speciális, finom kötöttáru Üzlete a Rákóczl-ut 26. szám alá költözött 
Árul a régi jó minőségűek.

dynamikus hangszóróval össze- 
ópi el 3 4-1 csöves rádió.

bér kabát nélkül érkezett — elegáns fel
öltővel akart eltávozni.

Már a kapunál volt, amikor az egyik detekti# 
mellé lépett és igazolásra szólította fel. A fia
talember a legnagyobb lelkinyugalommal kü
lönböző iratokat és névjegyeket szedett elő, 
amelyekkel azt kívánta igazolni, hogy ö Nagy 
István 24 éves egyetemi hallgató és

felháborodottan tiltakozott, hogy őt bár
miféle bűncselekmény elkövetésével gyanú

sítsák.
Köztien azonban jelentkezett az ellopott kából 
gazdája és a bűnjelet felismerte az elcsípett de*  
likvens testén. Hiábavaló volt igy hát minden

ASTORIA
felső teremben
csütörtöktől kezdve minden 

este

Mocsányi"
Lakos

a rádió népszerű zenehumoristái zenekaruk
kal játszanaK.

Tánc! Tánc!
tagadás — a póruljárt kabáttolvaj erre jónak 
látta kereket oldani. Hirtelen kitépte magát * 
körülötte állók gyűrűjéből és

eszeveszett futásnak Iramodott az egyelem 
zeg-zugos folyosóin.

Emeleteken, tantermeken, előadóhelylségeken, 
a Gólyavár kertjén át folyt az izgalmas hajsza, 
mig végre nagynehezen lefülelték.

A főkapitányságon, ahová előállították, ki
derült, hogy a neve tényleg Nagy István és 
többször volt már büntetve — kabátlopásért. 
Kihallgatása során részletes beismerő vallomást 
tett és

bevallotta, hogy az utóbbi két hét alatt at 
egyetemekről nem kevesebb, mint húsz 

kabátot lopott el.
Letartóztatták.
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Autós banditák támadása 
az ariurti Dlsconto bank előtt 

agyonlőtte i sav anuart es elraboltak so.ooo markét
Erfurt, október 31.

A Deutsche Bank und Dlsconto Gcsell- 
leha/l épülete előtt ma vakmerő rabló
támadást köveitek el. Az épület előtt

autó állt meg, amelyből több ember 
ugróit k|.

Woif István dr. budapesti kárbecslő 
halálos autógázolása a balatoni körúton

Halálos autógázolás történt vasárnap éj
szaka a balatoni országúton,

Vall István dr. budapesti kárbecslő bld- 
ria/ílrdőről igyekezett Budapestre, amikor 
a község halárában, az úgynevezett bála- 
lőni körúton

elütötte Vég János 55 esztendős bala- 
lonniáriafürdői földművest.

Kétezerotszáz csalási követeli eí 
a Külügyi Társaság szélhámos 

ügynöke
Rádión körözik a csalás világrekorderét

A rendőrség ma rádiókörözé.st bocsájtott 
ki Schlcsinyer István ügynök ellen, aki a 
Külügyi Társaság nevében tömeges csaláso
kat követett el.

Schleslnger István
a Külügyi Társaság domborműves térképé
vel íigynököll. előleg fejében kisebb nagyobb 
összegekéi veit fel a megrendelőktől, de a 
pénzt elsikkasztotta. Az eddigi megállapító-

Frenreisz István pesti vendéglős ellen 
köröző levelet adtak ki

Egy ismert régi pesti vendéglős tragikus összeomlása
budapesti bilntctölörvéiyyszák virjjgáló- 

'blr’iijn hétfőn egy ismert, regi pesti vendéglős 
ellen adóit ki köröjö levelet,

Frenreisz István ellen szól a körözés.
amelyet s budapesti rendőrfőkapitányságon 
kiviil nz ország összes rendőrhatóságai meg-

A bank egyik felügyelőjét agyonlőtték.

A rendőrök motorkerékpáron üldözték a 
rablókat és egyiküket megsebesítették.

Véy a gázolás ulán pár perccel belehalt sé
rüléseibe.

Volf dr. szerint

Vég az autója elé ugrott
és már nem tudta elhárítani a katasztrófát.

A kárbecslőt kihallgatása ulán elenged
ték, de tovább folyik a vizsgálat.

sok szerint közel kétezerötszáz, 

pontosan kéiezerkéSzáznegyven esetben 
követett el csalást és ezzel felállította a 

csalás világrekordját.
Három éve űzi már a szélhámosságot és 
eddig 2000 pengőt vett fel jogtalanul. A 
rádiókörözés alapján mos| országszerte ke
resik.

kaptak már és most megindították a nyomo
zást felkutatására.

Szomorú, tragikus összeomlás
után jutott el Frenreisz István odáig, hogy 
körö^ültívelet adlak ki ellene. Ma óá éves 
Frenreisz • több mint harminc esztendeje dől-

akik nek{támadtak egy pénzeslevélhordó- 
nak. A támadók 50.000 márkát elraboltak.

gozik a vendéglősszakmában.
ívekkel ezelőtt vette bérbe a fővárostól 
a Gellért szálloda éttermeit és kávéházát

S egy ideig nagyszerűen prosperált m iu.iiiv. 
Később azonban megvált a bérlettől, különböző 
kisebb vállalkozásokba kezdett, majd

a Bristol-szálloda éttermeit bérelte ki.
Ez az üzleti vállalkozása azonban teljes ku
darccal járt. A perek légiói indultak meg ellene 
s egész sereg pert lelt fol.vumatba ö is a szálló 
tulajdonosai és egyes üzletfelei ellen. Köz
ben az étterem egyre rosszabbul ment és a 
hitelezők végül

csődöt kértek ellene-
Frenreisz minden vagyonát elárverezték és ami
kor már semmije sem maradt,

egymásután érkeztek ellene a bűnvádi 
följelentések is.

Volt alkalmazottai teliók a följelentéseket,

Éva és Lilly világ körüli útja

hogy a derű*  hangulat, a Mb k&BÁVSftS mindig
• gyomor és belek kifogástalan működésétől függ 

Szorulásom szenvedőknél 
emftSZfM hiányoknál pedig

IgmándiSchmldthauer 
természete*  

katavflvliu vMtk ba leatobbam.

amelyekben clpanaszoltók, hogy kisehh-nagyobb 
összegű kaciójaikat nem fizette vissza nekik 
Frenreisz István s ezért kérik, hogy

mist*  1 Ai. felelődéire.
A lörvénywék az egykor dúsgazdag ismert ven- 
összegű kauciójukat nem fizette vissza nekik 
Ián is letárgyalták a kauciósikkasztási ügyet s

a hathónapi fogházbüntetés Itt jogerőre 
emelkedett.

Frenreisz Istvánnak nemrég kellett volna 
lentkeznie, hogy büntetését kitöltse, de nem 
találtak rá. Csak annyit lehetett megállapí
tani róla, hogy egy ideig vidéken tartózko
dott s

mint főpincér vállalt állást
Ezekután történi, hogy most a vizsgálóbíró kö- 
rözfllevelet adott ki ellene, hogy büntetésének 
letöltésére előállítsák a budapesti ügyész
ségre.

*

F

(

i

Minden érdeklődés nélkül várja 
Németország a vasárnapi választást 

Csak plakát és zászlóharc dal Berlin utcáin

Két berlini fiú és két párisi 
leány mulatságos kalandjai.
parisban az Oiympia 6 nőnapig, 
Berlinben

az uia Falast am zoo 3 nőnapig, 
■"•enben 3 Seais s notig

a legnagyobb siker mellett játszotta. 
Modern, pikáns nagyvárosi történet
Premier csütörtökön

Berlin, november 1.
fA Héttői Napló tudósítójától.) A vasárnapi 

nappal megkezdődön a német választási harc 
utolsó hete;
vasárnap, november U-án választja meg Né

metország az uj birodalmi gyűlést.
A választási harc utolsó felvonása ezúttal fel
tűnően vontatottan indult s az utolsó agitá 
eiós vasárnapon Berlinben mindössze égy 
nemzeti szociálista választói nfpgyűlést tartot
tak. A nemzeti szoclállsták n neuköllni stadion
ban tartották felvonulásukat húszezer résztve
vővel, de erre a felvonulásra is inkább csak a 
környékről jöttek el a rohamoszlagok. Spandau 
mellett

szerencsétlenség Is érte a felvonulók egyik 
teherautomoblljál:

a kocsi felborult s nyolc nemzeti szociálista 
súlyos, husz pedig könnyebb sebesüléseket 
szenvedett.

A hatalmas berlini sportpnlota, ahol a ré
gebbi választások alkalmából nem múlt el nap 
két-bárom népgyülés nélkül, napokon át üre
sen állt. Eltűntek a röpiratok Is, amelyek más 
alkalmakkor milliószámra árasztották cl a ber
lini utcákat s

nagyobb arányokat most csak a plakát- ás 
zászlóharc ölt.

Valamennyi hirdetőoszlop tele van rikitóbbnál- 
rikitóbb választási kiáltványokkal 8 a házak 
ablakaiban a legkillönbözfíbb pártok zászlóit 
lenyeli a szél. A zászlóharcot a nemzeti szo
cialisták kezdték, akik Gröbbeis dr, utasítására 
lakásuk minden ablakára kirakták a horogke- 

' resztet zászlót,

URAIIIfl RotschlldoK

ú

wk zl JAN
KIEPURA

MAGDA SCHNEIDER 
„ÉJFÉLI SZERENÁD" 

UFA S

A pénzé
Izgalmas játéka!

sv?,3 S&'SS: Honthy Hanna
Zene: Lapay Lajos felléptével.

Prem/arr saomAaton, ■ 
Nyilvános ráprába i pántokon aafa. 
A tópróba Jegyei mától válthatók.

FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ

:ere!@m

Két érdekes globetrotter hölgy érkezett vasárnap Berlinbe. A két dáma, aki autóval járja a 
világot, nem hajlandó magát megnevezni: csak a keresztnevük díszeleg a kocsi oldalán.
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Eltemették Gael Gasztont 
fl Ház minden sárija Kápuisaltetie masát a bogiári halon 

koporsóidnál

Fe- 
ál-

Balatonboglár, október 30.
Impozáns, valamennyi társadalmi rétegre 

kiterjedő részvét mellett temették el va
sárnap délelőtt Gaal Gasztont Balatonboglá- 
ron. A fővárosból és az ország távolabbi vidé
keiről, különvonat hozta a résztvevőket, de so
kan jöttek gépkocsin és a közvetlen környék- 
3ől gyalogosan is, hogy megadják a független 
kisgazdapárt elhunyt vezérének a végső tisz
tességet.

A kormány részéről . Kerésztes-Flscher 
rcnc belügyminiszter és Darányi Kálmán 
Jamlilkár jelent meg. Olt volt Albrecht királyi 
herceg is. A képviselőházat Almást/ László el 
nők és Putnoku Mórié háznagy képviselte.
A képviselőház valamennyi pártja küldöttség

gel jelent meg
A független kisgazdapárt Szijj Bálint elnök 

vezetésével testületileg vett részt a temetésen. 
Az egységespárt részéről ott volt a többi kö
zött Szfranyavszky Sándor pártelnök, Pesthy 
Pál, Maycr János, Berki Gyula, Csizmadia An
drás, Takács Géza és mások. A szociáldemo
kraták részéről Peyer Károly, Esztergályos 
János és Farkas István, a szabadclvüpárt ré
széről Rassay Károly, Sándor Pál, Bródy Ernő, 
a demokratapárt részéről Fábián Béla jelent 
jneg. Ott vo’t még Széchenyi Aladár gróf fel
sőházi tag, Pallavicini György őrgróf, - • • 
rich István, Strausz István, Esterházy 
gróf, Zsilinszky Endre, Milotay István, 
Miklós és még igen számosán. .........
képviseltette magát a független 
több vidéki szervezete, a különböző helyi és 
halatonkömyéki testületek, a székesfehérvári 
cisztercita gimnázium stb.

Az elhunytat a halatonhoglári uj római ka
tolikus templomban ravatalozták fel. A ko
porsó körül helyezték el Gaal Gaszton tiszte
lőinek koszorúit. A koporsó lábánál feküdt

a képviselőház, Albrecht királyi herceg, 
Budapest székesfőváros és a kisgazdapárt 

hatalmas koszorúja.
A beszentclést Rótt Nándor veszprémi püs

pök végezte nagy papi segédlettel. A gyász
szertartásnál segédkezett az elhunyt két kép
viselőtársa, Griger Miklós ésTurchányt Egon 
is. . A. beszenlelés után Roff Nándor püspök meg
emlékezett az elhunyt kiváló egyéniségéről.

—' Temetjük Gaal Gasztont — mondotta —, 
de fsak testét adjuk át a földnek, lelkét alá
zatos imáinkban ajánljuk az Isten irgalmába. 

Fried-
Móric 
Lázár 

Küldöttséggel 
kisgazda párt 

helyi

Ez a test hangszórója volt a kiáltó szózatnak, 
amellyel fel akarta ébreszteni nemzetét és 
felhívta a figyelmet földmivelőnépünk szomorú 
sorsára. Mindenki elismerte, hogy

amíg élt, mindig bátor, egyenes, nyílt és 
becsületes volt;

hisszük tehát, hogy elveszi a becsületes lelkek 
nyugalmát. Az örök világosság fényeskedjék

Ötezer pengő értékű ékszert lopott 
Sebők Gyula bankigazgató 

feleségétől egy tolvaj
Zálogházba tette az ékszereket és a pénzt ellóversenyezte

Pár nappal ezelőtt megjelent a főkapitány 
sfignn Sebők Gyula bankigazgató özvegye és 
feljelentést tett ismeretlen tettes ellen lopás 
rímén. Az uriasszony feljelentésében előadta, 
hogy József-körut 53. alatti lakásáról az utóbbi 
időben több ékszer eltűnt, melynek 

értéke meghaladja az 5(100 pengőt.
A lopási ügyekben dolgozó egyik legügye

sebb detektívet bízták meg a tettes kipuhatoló- 
sával. A detektív a házbeliek életkörülményeit 
figyelte meg először és

gyanúja a szakácsnőre terelődött.
Megtudta azt is. hogy férje, Zsoldos József la
katossegéd gyakran látogatja feleségét, de csak 
akkor, amikor a háziasszony nincsen odahaza.

Hirtelen meghalt a biciklista, 
mert megijedt az autótól 

Fantasztikus szerencsétlenség az üllői országúton
Csécs Aladár

Budapest felé igyekezett 
község hátárában, amint 
világította az országutat, 
férfit pillantott meg, aki 
lanul haladt az utón, 
sitott és

autófuvarozó Vecsésrő! 
autójával, üllő 

reflektorával be- 
egy kerékpáros 

nagyon bizonyta-
A gépkocsivezető las-

ncki.
A gyászszertartás után a koporsót a templom 

előtti térre vitték. Itt folyt le a gyászünnepség. 
Elsőnek Stephaics Pál alispán búcsúztatta a 
vármegye közönsége nevében.

Ezután Eckhardt Tibor mondott búcsúbe
szédet.

A beszédek elhangzása után a független kis
gazdapárt képviselőtagjai vállukra emelték a 
barna érckoporsót és a községen át,

a beláthatatlan embcrtömegtől kísérve 
temetőbe vitték,

ahol a családi kriptában helyezték Gaal Gasz- 
Iont örök nyugalomra.

I

A detektív házkutatást tartott a szakácsnő szo
bájában, de nem találta meg az ellopott ék
szereket. Ezután a férjet vette elő. A lakatos
segéd erélyesen tiltakozott a gyanúsítás ellen, 
de zavaros viselkedése mind jobban felkeltette 
a gyanút. Hosszas tagadás után Zsoldos végre 
megtört és bevallotta, hogy n volt a tolvaj.

Az értékes ékszereket mindössze
120 pengőért zálogosította el Kispesten 

a 42-es számú zálogházban.
A pénzt másnap teljes egészében elvesztette 

~ lóversenyen. A zálogcédulát harisnyájába 
;!v.- ahol meg is találták.

a lóversenyen.
rejtve hordozta,

Zsoldost letartóztatták, felesége ellen pedig 
folyik az eljárás.

a kerékpárostól alig egy-két lépésnyire 
leállította kocsiját.

Olyan kitünően fékezett, hogy még az autó 
sárhányója sem érintetle a kerékpárost. Eb
ben a pillanatban azonban váratlan ese
mény történt:

a kerékpáros fejjel előre lezuhant

♦a
dinamikus hangízórőval 

egybeépített Európavevője, 

mely egy gomb-beállítású, ál

lomásokra behangolt skálával 

van ellátva, ha olcsón rész

letre megveszi a Telefongyár 

legújabb készülékét.-A neve

OLIMPIKON
az úttestre és élettelenül terült el az utón.

Csécs Aladár odasietett hozzá, majd 
őmaga ment rendőrért, aki azonnal értesí
tette a mentőket.

A menlőorvos megvizsgálta a teljesen esz
esed*  a 
Sérülé- 
a véle-

méletleniil fekvő embert, de már 
beállótt halált tudta megállapítani. 
seket nem talált a testén és annak 
ménjének adott kifejezést, hogy 

sziv&zélhüdés 
következtében halt meg a munkáskülsejíi 
férfi.

A halott zsebében Erős Sándor. 36 évei 
gyárimunkás, ercsii lakos nevére kiállított 
munkakönyvét találtak. Erős bizonyára at
tól ijedt meg, hogy aj autó elgázolja és

n nagy izgalom következtében 
állott be a halál.

Nöl télikabát fekete és sötétkék
pósztóból dúsan szörmézve

Divatos kötötlruha
külömböző szép színekben......... . ...............

Flanel! női pongyola
modern mintákkal ...........................

Férfi sport szövetöltöny
szürke és harnás sportszinekben . .............

Férfi átmeneti dubi kabát
rendkívül jó minőségben és fazonban.........

Férfi fekete télikabát
bársony gallérral, végig bélelve....................

Kiváló gyermek bojkabát «■».
(számonként P 1.50 emelkedés)....................

Csinos leányka télikabát «-».
(számonként P 1.50 emelkedés)....................

Gyermek mack ókészlet 4 részes i-<
(számonként 120 emelkedés).......................

Gyermek kötöttkabátka
(számonként 30 fillér emeikeuó»)................

Férfi és női kötöttpulover
igen szép modern színekben .......................

Férfi és női kötöttmellény
női divat oroszkák.........................................

Férfi fekete box kapcsos cipő
rendkívül erőn P 11.80, lóltüzOs taconban

Női dlvatclpők egységáron
fekete antilop, lakk vagy barna bagarlabőrb. P

Gyermek fűzős és kapcsos cipők
lekete v, barna bőrből 36—40 6Z. P 10.80,
31-35 sz, 1’ 8.80, 27-30 sz:........................P

Női nappa bőrkeztyll
gombos vagy csatlós, ló szabásban ..

Férfi nappa börkezíyü
gombos vagy kapcsos, barna színben

P

P
ew 
. P

F

E8Y3EGJÜÍRA5

J.50

Megszűnt már a tolongás, mórtólclmltier osz
tályunkat lényogoaon megnagyobbítottuk és 
átszoryoztük. most már porcok alatt kiszol

gálunk mindönkit.

5”
Q.M 

, 10 “
10-w

P

P

r
fl-50

fj-90

p

őszi képes nagy árjegyzékünk már megjelent.

: P 1.15,

jól mosható szi- 
..........................P

2'20

2'90

P

P

Jó minőségű fenlsz fanéi ez;1MéskPB.
kény caikKal. ml ......................... p __ hs,

Modern mintás pongyola fanéi
aprómintás ruhaf^nel mt ................ p 1.48,

Sima bársony flanel
minden színárnyalatban mt...

Téli matlas~é |ó mosó
pongyola anyag divat mintás mt.... P 2.30,

Mintázott kordbársony
nekben és mintákban mt.......

Mflselyem lamme
tánc és alkalmi ruhákra bármely színben..

Mfiselyem crepe-de-chine
kiváló jó minőségű, bármely színben.........

Noppe llsztagyaplu ruha anyag
finom lágyesésü cca 1(M) cm. széles mt .... P

Gyapjú Rlbouldlne uo cm. FZ(sies s ieg.
újabb női ruha kelme bármely színben ... P

cca 3 ms-cs Férfiöltöny maradékok
tiszta gyapjú minőségben, (6i SS tlOZZBValOual P

Damaszt étkező-készlet
6 szem, kiváló pamut minősé, ben P 12.80.

Tiszta len kávéskészlet
6 sietné yca, szines bordűrrel .......... P 7.80

Jour- és brldge-lerltő 4 .zemóiye,
Tiszta len kávésszalvetta .. drbja 28 fillér

Hungária paplrszőnyeg 99 .m
Karamánla szövésű sezlonátvetö lfl'80

tartós, strapa m nőség 280x150 nagyság ... P ■ *

Mákét sezlonátvetö nagys.
szép selyemfényű, minden szinben ............... P

3 darab szőrmatrac <t ^o.) qc.-
1 tiszta lenhuzattal, rendkívül olcsó áron .. P WV

Postai megrendeléseket utánvétellel szállítunk.

3'90

3-20

5-50

2'80

Rákóczi 
ut 

72-74



6 HÉTFŐI NAPLÓ Fudapml. 1932 november S.

HOlgveH lalszava
Minden cikket legoloaóbban 
és legjobban vásárolhatunk

KIÉIN ANTAL
d i vatnagy áruházában

K|rAly-utca 08. (A Teréz-templomnáD
i »u ■■■ ii

Három nap gyűlései
Klebelsberg Kunó emlékezete a Lafontolnr 

Társaságban. Vasárnap délelőtt az Akadémia 
dísztermében a l,afonlaine Társaság ünnepi 
ülést tartott, amelyen Vihar Béla elnök hosszabb 
emlé.kheszédet mondott gróf Klebelsberg Kií
róról.

Vgyttéd jelöltek gyűlése. Az ügyvédjelöltek Or
szágos Szövetsége vasárnap tisztújító közgyűlést 
•.irtott, amelyen országos elnökké dr. Erdélyi 
Endrét, társelnökökké dr- Rieyler Tibort és dr- 
Fiseher Józsefet válasrtofták. Főtitkár lett dr. 
Gárdonyi István. Megválasztották a budapesti 
kerület tisztikarát is.

A Nemzeti Demokratapárt évadnyitó vacso
rája. A Nemzeti Demokratapárt terézvárosi 
szervezete szombaton este tartotta meg évad- 
nvltó vacsoráját, amelyen Rosenák Miksa el
nöki megnyitója után Vázsonyi János ország 
gyűlési képviselő mondott be .zédrt s ebben a 
Kispolgári társadalom szempont jóból foglalko
zott s nemzeti munkatcrwel.

Fascistfi-űnnepséy a: Országzászlónál. Vasár 
nap délelőtt nz Ereklye- és Országzászló Nagy
bizottság impozáns ünnepséget rendezett a Sza
badság-téri Országzászló előtt a /ateizmus tiz- 
esztendőt évfordulója alkalmából, óz ünnepsé
gen Urmdnczy Nándor Mussolini munkásságát 
méltatta- Ezután átadták az ünnepségen meg 
jelent budapesti olasz íascío tagjainak nz Or 
•zágzáirló kicsinyített modelljét, amelyért n 
fascio vezetője, PignatelU herceg mondott kö
szönetét lelke# beszéd kíséretében. A vasúti 
tisztképző tanfolyam 1926—1033. évfolyamainak 
hallgatói ugyancsak lelkes ünnepséget rendeztek 
l>r Orsrágzószlónál s itt Mussolinit ünnepelték.

Gárdonyi Géza-emlékünnepély. Az Országos 
Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság a halhatatlan 
író halálának tizévé*  évfordulója alkalmából 
hétfőn délután a Tanítók Ferenc, József Házó 
bán emlékünnepet tartott. Simon Lajos meg 
nyíló beszéde után ölveczky Pál Gárdonyi nem 
rctnevelő hatásáról tartott előadást, amelyet 
azután felolvasások követtek.

Hadirokkantok gyűlése. A HONSz budapesti 
L kerületi csoportja tegnap tartott évi közgvü 
lésén, amelyen Rebenyák István elnöki megnyi
tója után Kelemen János számolt be a csoport 
elmúlt ávl működéséről, majd dr- Petracsek La 
jós országgyűlési képviselőt dlszelnökké válasz
tották-

Ettedünnepály. A volt munkácsi cs. és kir. 
65. gyalogezred vasárnap Miskolcon leplezte 1c 
a habomban elesett hősi halottal emlékére 
emelt emlékművet. A Rudoll lnktanya udvarán 
tartott tábori mise után vitéz Hunfaluy Elemér 
s!"iredes tartott nagyhatású beszédet. Délben 
a Korona-szálló dísztermében gyűlés volt, ame 
íven Stnnojlovics Mikló# ny altábornagy, Ba 
íázs Géza ny. ezredes és dr. Javarniczky Jenő 
volt »zkv. századot mondottak beszedet.

Fascislaünnepség Debrecenben Debrecenből 
jelentik: Az Itteni olasz-magyar egyesület a 
{ateizmus fennállásának tizedik évfordulója al
kalmából nagy ünnepi gyűlést tartott, melyet 
dr Csabán András, az egyesület elnöke nyitott 
meg. majd Di Franco Oszkár, a budapesti olasz 
követség kancellárja tartott előadást ..A fasclsta 
forradalom első tiz éve" cimen. Az ünnepély o 
Giovinezza elénekiésével végződött.

A pápai kaszinó M éves jubileuma. Pápáról 
jelentik: A pápai Lloyd Kaszinó vasárnap ün
nepelte fennállásának 50 éves jubileumát a vá
rosházán rendeteti díszközgyűlés keretében 
Wittmann Ignác elnöki megnyitója es dr. Lus: 
tig Sándor felolvasása után dr. Uzony Kálmán 
polgármester üdvözölte a kaszinót, majd dr. 
Angudn Béla országgyűlési képviselő, dr. fíalká 
nyi Kálmán, az OMKE igazgatója és dr. Antal 
Géza dunántúli református püspök mondottak 
nagyhatású beszédet.

Tolna vármegye közgyűlése. Szekszárdról je
lentik. Tolna megye törvényhatósági bizottsága 
t.-gnan közgvfllést tartott, amelyen Pcrczel Béla 
főispán emlékezett meg fróf Klebelsberg Kunó 
ról és Gaál Gasztonról. A megyegyülés elható 
torta, hogy feliralilag üdvözli Gömbös Gyulát és 
kóruiányát.

London*  október 31.
Az alsóházban Walter Elliot kincstári 

államtitkár Wedgewood ezredes felszólalására 
kijelentette, hogy a külföldi kölcsönök kibo
csátását azért tiltották be. hogy megerősít
sék a font sterling helyzetét.

MacGovern képviselő előadta, hogy 
az éliségtüntetö munkanélküliek ötmillió 
aláírással ellátott kérvényét szándékoz

nak a Ház elé terjeszteni 
és a törvényes forma kedvéért ö és elvtársai, 
a parlament szélső balszárnya, felajánlották 
közbenjárásukat. Az éhségtüntetők visszauta
sították ezt, mert pusztán

•zámerejtikre támaszkodva akarnak a 
a parlamentben, a Ház korlátái előtt 

megjelenni.
A magam részéről -r folytatta a szónok

Butordllctatura!
Mindenkinek buoni lovyen! HAlónoMk naoelWAI 
ebéitrtk ttOtét, uilasooék 140MI. Konvhaberendezé*  

«®mh aAlt ■ errndeaéa komplett »**•  
íibutorok reramirrek MoiuIhiok owón. HzetCel 

krdvesnaénv. Butorcaere. t'áturtnek elianaegv, 
CO^TA’kAIM- BVTORHAz. cllöi-ot II.

A békeidők egyik legtekintélyesebb mágnás 
vagyonának ura volt néhai Königsegy Fidel 
gróf, akiuek özvegye most

tragikus körülmények körött hunyt el.
Az özvegy grófné halálhíre minden bizonnyal 
emlékezetébe idézi a Königsegg-:su\M legendás 
vagyonát azoknak, akik n történelmi múltú 
vnhyonnak sorsát számon tartják. Königsegy 
Fidél gróf családja Németországból jött annak
idején Mngynrorszi'igra és itt hatalmas birtokot 
vásárolt. A többezer holdas, nagyszerűen instru
ált birtokból az idők során

hltblzomány lett 
és Fidél gróf volt az utolsó ura 
hithizományának.

Még a háború alatt uralkodói 
értékesítette hllblzományát 

Fidél
i különböző üzleti vállalkozásokba kezdett. 
Később szabad birtokát Is eladta i ekkor nagy- 
összegű hadikölcsönt jegyzett.

Az üzleti vállalkozások oly baUzerencsével 
végződtek, hogy

a gróf hutalmas vagyonát csaknem teljeseit 
elvesztette

s az óriási vagyonból alig maradt valami, 
amikor Königsegy Fidél elhunyt. Az özvegy 
Arandra költözött, mig gyermekei távol éltek 
már ■ szülői háztól. L'’ánvla férjhez mentes, 
fiai körül pedig ifjabb Königsegy Fidél gróf, 
nyugalmazott husrárkapltány Budapesten tele
pedett le, ahol i>i.vnauoni|ltan, szerény anyagiBérczy Jenő színigaz

gató hirtelen meghalt
Bérczy Jenő. a Budapest Színház 50 éves 

igazgatója hétfőn délben cgv Romhach utcai 
nyomdában járt plakátokat rendelni. A 
nyomdából kijövet, az utcán hirtelen rósz- 
szül lett, összeesett és meghalt.

sxlvszélhttdés ölte meg.

'A tragikus végétért színházigazgató holttestét 
a törvényszéki orvostani intézetbe száili- 
totlák.

Bérczy fiatal korában kabaré színész 
kés’t-p mint in’nrvszárió működött, 
utó! b ‘ a Cilelri -irkusx menedzsere 
Pár héttel ezelőtt

Féld Mátyással Iá múlt
i azóta, mint n városligeti Budapesti Színház | 
igazgatója dolgozott.

Pária, október 31.
é.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Ha apjának 

legendába szövődött figurája nem biztosítana 
némi hírnevei, ugy Rasputin Mária nem ké
pezné « párisi ..Cirguc d'Hivtf" jelenlegi mü 
sorának töntlrakciójút.

Mert legvfjpk őszinték: „sráma" éppenség
gel nem az a szenjácló^miérl a „Tout-Paris" 
megmozdultja. Igv azonban viszi ökd a kí
váncsiság, hegy lássák a titokzatos „starec" 
leányát. Meg hogv jelen legyenek a botránynál, 
amiben részeaglnének . . hs esetleg

JusupnfT herceg, a vörös pópa gyilkosa, 
látogatásiba) megtisztelné a-cirkuszt. Mert szó

vo|t,

A Duce vendégei

A fascismus tízéves évfordulóján Mussolini megvendégelte 
a római szegényeket

Ötmillió angol éfiségtiintető-miinfia- 
nélküli kérvénye a parlament előtt

A font javítása érdedében betiltották a fiiiiföldi áölcsönöfi 
kibocsátását

Éveken keresztül pereskedett ' 
békeidők egyik legtekintélyesebb mágnás 
ónénak ura volt néhai Königsegy Fidel

a Könlgscggek

engedéllyel 
Könlgsegg

iával, akitől tartásdijat követelt 
viszonyok között élt, mig

fivére, Könígsegg Lajos, az lamert Afrtka- 
kutatö külföldön utazgatott.

Körülbelül két esztendővel ezelőtt az özvegy 
grófné olyan szűkös viszonyok közé került, 
hogy

gyermekeitől kért anyagi támogatást.
Leányai és idősebb fia megegyeztek édesany 
jukkái, hogy támogatni fogják, ifjabb Königsegy 
Fidél azonban nem tudott vállalkozni erre, 
mert 6 maga is csekély nyugdijából él, amit 
meg kellett osztania feleségével és gyermekei
vel. Az özvegy grófné erre beperelte fiút és 

szülői tartásdljat követelt Ifile.
\ gróf édesanyja keresetére előadta a bíróság 
előtt, hogy tarlásdijat nem biztosíthat édes 
anyjának.

de felajánlja számára a maga szerény haj
lékát,

költözzön hozzá s éljen az ő házában. Az anya 
azonban hallani sem akart erről s tovább vitte 
a pert, amely ugy végződött, hogy

■ bíróság havi ötven pengő szülő-tartás- 
dijat ítélt meg az anyának.

Königsegy Fidel grófné nem sokkal 
hogy megnyerte perét, ágynak dőlt és

néhány napi betegeskedő*  után elhunyt.
Az Idős grófnét gvcrmekaltől távol, elhagyot
tan érte a halál s fiái, kányái, akik a tragikus 
hír hallatára Aradara utaztak, már esk holtan 
láthatták viszont édesanyjukat.

azután,

élénk éljenzés közepette — élénken helytele
nítettem ezt s azt hiszem, nagy hiba, hogy 
a munkanélküliek elszalasztottak ezt a kínál
kozó alkalmat.

Végül a képviselő újból hangoztatta, hogy 
a szélső balszárny a visszautasítás ellenére 
is a munkanélküliek rendelkezésére áll.

Wal Hanningtont a kommunislairánvzatu 
munkanélküli nemzet imozgalom vezetőjét 
és a londoni éhségtüntetés főszervezőjét a 
rendőrség letartóztatta. A mozgalom főhadi
szállásán tartott házkutatás során a rendőr
ség ötmázsa súlyú lázitó tartalmú röpirntot. 
levelezést és más nyomtatványokat talált. 
Hanningtont az illetékes rendőrbirósághoz 
kísérték, ahol letartóztatták. Hannington az 
eredeti tervek szerint ma este nagyobb mun
kanélküli küldöttséget; akart az alsóházba 
vezetni.

Königsegg Fidél grófné, a békeidők egyik 
leggazdagabb földesurának özvegye 
tragikus körülmények között meghalt

A Cirque d’Hiver főattrakciója 
az orosz lélekidomár leánya 

Rasputin leánya mini dllatidomár egy párisi cirkusz porondián
esik erről is.

— De akkor botrány lesz itt, — biztosit 
Rasputin Mária és szeméből acélos kék láng 
süt ki.

Ezek n mély kék szemek, a fölvetett széles, 
de széprajzu, érzéki szájjal együtt, képezik 
egyetlen apai örökségét Különben középma 
gns, knrrsu, mongolos are.berendezésü nö. Pa
raszt, muzsik típus. Ép árért illik reá nagyon 
a festői --••• " -*
fellép.

Mert 
amolyan 
hiányzik ...___ ._ .
lattan „ej uchncm"-inel se a vörösdolmányos

népviselet, amiben mint lóidomár

R.nsputln Mária jelenéséhez a cirkuia i 
giccses orosz körítéssé! szolgál. Nem J 
az a bizonyos kórus, az elmaradba- I

kozákok, so a fáklyátvlvő lovasok, meg 4 
csengö-zengu hófehér iroika, amelyből Raspu
tin Mária kecses mozdulattal kiugrik. Mire 
szolgálatkész muzsikok beterelgetnek öt kis 
ponnyt, akiken a „starec“ leánya

bemutatja Idomltásl tehetségét... 
néhány rövid ostorcsapás és kommandó-sző 
kíséretében,

— Nem volt könnyű a mesterségbe bele, 
tanulni. — valljc be később, amikor a színpadi 
mezt levetve, fekete utcai kabátjában, kis fá» 
tyolos kalappal a fején, indulunk ki együtt a. 
párisi utca áradatába.

És egész hirtelen beszédes lesz:
— Nem különös, hogy ma itt járok, kelek*  

elnyel a város, összeolvadok a tömeggel és fel
fogom Parist, a mozgását, a szépségét, mint ux 
a sok más, relatív, gondtalan emberi Pedig

mi minden van én mögöttem!
Mert a múlt nagyon is élő bennem. Igen, éit 
kultuszt űzök az apámból. Mert mondhatnak 
sok mindent reá. Talán hibái is voltak; kinek 
nincsen? De apám „hivő" volt és ez volt ereje. 
Hogy irigyel voltak, mi sem csodálatosabb.

És a villanyfényes párisi éjszakában meg
rázkódik Rasputin Mária.

— Nem, nem lehet elfeledni azokat a komor 
decemberi napokat és 1916-ban ott a nép
párti kis házban a találkozást... apám véres
arcú, jégréteggel körülzárt holttestével. Ez a 
kép kisért engem.

És görcsbe rándnlf, fölemelt jobbkeze...
Egy kissé legendás Irü történelem suhan itt 

a Grand Boulevardon. Rasputin Mária neveket 
évokál: a cárné, akit a cárevics ágya fölé ha
lóira látott, Anna Vurobuuat, a hűséges udvar
hölgyet...

Ez a múlt. De a jelen? Hogyan került a cir
kuszhoz?

— Sok zavaros év, kalandos szökés Orosz
országból, táncosnői pálya mulatókban (ahol 
szintén apja hirnerét kamatoztatta), Jiúzasság, 
Özvegység, két gyermek. Ezekért kel! most 
dolgoznom. A cirkuszhoz jöttem, mert ez olyan, 
mint egy nagyszivü család: befogadtak szere- 
tettel. És végeredményben szívesebben foglal
kozom az állatokkal, mint az emberekkel. 
Őszintébbek és becsületesebbek ...

Mintha a tülkölő autók és berregő villamos
csengők is helyeseltek volna, ott a Grand 
Boulevard keresztezésénél. ■ ■

Mándy Ilona

— Éjszakai fagyok és havazás! Vasárnap 
kellemes, napos, derült idő volt, de hétfőn 
és kedden beborull és hűvösre fordult az 
időjárás. A Meteorológiai Intézet prognózisa 
szerint éjszakai fagyok, szeles, hűvös idő 
mirható miltozó felhőzettel, egyes helyeken 
futó záporesőkkel, a hegyeken pedig hava
zással.

— Ar. ünnep öngyilkosak Kubics János 2S 
éves szerelő hétfőn a rókosi rendczöpálya- 
udvaron egy személyvonat elé vetette magát, 
A kerekek halálra gázolták. — Horváth 
Ilona 19 éves háztartási alkalmazott Király
utca 31. sz, alatt aszpirinnel megmérgeztp 
magát — Káldor Istvánná, 18 éves háztar
tásbeli asszony Nefelejts-utca 25. sz. alatti 
lakásán aszpirinnel meginérgezte magát. — 
Balogh Istvánná, 52 esztendős, cipész neje, 
Pestszentlőrincen, a Ráday-utca 79. alatt bo
rotvapengével balkarján fölvágta az ereit. — 
Hétfőn délután a Rudas-fürdő egyik kabin
jában felvágta csuklóján nz ereket Kratoff 
Péterné, 46 éves háztartásbeli asszony. — 
Buchwald Mihály, 61 éves magántisztviselő, 
a Podmaniczky-utcn 63. sz. alatti lakásán 
öngyilkossági szándékból nyitvahugyta a 
gázcsapot. Valamennyi clelunt anyagi gon
dok miatt követte el nz öngyilkossági kisér> 
letet. Kubics kivételével valamennyit a Ró
kus-kórházba szállították.

— Munknnélkillh k tüntetése Londonban-
Londonból jelentik: Ma a Trafalger 

Squaren zuhogó esőben tiltakozó gyüléu 
volt a segélyezés ama módosítása ellen, 
amelynek értelmében ezentúl igazolni kell 
a rászorultságot. A tömeg eleinte nyugodt 
tan hallgatta a szónokokat, később nzuláp 
be akart nyomulni « Downing-Streetbe. 
Amikor a rendőrség ebben megakadályozta 
őket, a tüntetők a Pali Mail felé vonultak 
és a Buckingham-palofa ablakait akarták 
beverni, de a rendőrség széjjclszórtn őket. 
A rendőrök guiuinibotjaitúl több tüntető 
megsebesült._____________________________

Olcsón vettük, olcsón adjuk! 
Hatnit'Rd »utortömntrai Wíron me^vAnArolíonk, Frep fa'a- 
M'ó »5. Jóhn^kfnháló 180 Mlönfe'afazonbSIAkMO. Kom
binált h-rendűiének S<0. KbAd'á,'arO',de’é«ek 300. Konvna- 
berendezőn 80 renTÓinl. Reve*  bnlordttnbnk: á -vuk. elteli1 
.n>kr<‘nyn|t teUettek. n««t«lok. *i*kek  5 peníótAt. Fi/e’éri 
kedvez.uény. ROYAL butorcuraok .Varuat-utcu 84.



Budapest, 1932 november 2. HÉTFŐI NAPLÓ 7

Revolveres gyilkosság linón 
"iSíím »m.£hU«?r,l”,8s a9wonl0”0 weteivtársát, azutín 

raiött egy barátiéra menekülés köztien az Üldözök 
agyonszuriak a gyilkost

' asárnap este fantasztikusan bonyolult 
Ryilkossági dráma játszódott le üllő köz- 
bégben.

Moger József 24 éves földműves egy 
kocsmában borozgatott két barátjával, V«. 
tiadi Jánossal és Zubor Gyulával. Moger 
és Zubor között egy idő óla feszült volt a 
viszony, mert közösen udvaroltak egy leány
nak és

féltékenykedlek egymásra.
h vendéglőből kijövet Moger és Zubor ősz- 
rzeszólalkozfak. A szóváltásból verekedés 
Ht és egymásnak estek. Moger revolvert 
rántott és közvetlen közelről rálőtt Zuborra. 
Z golyó a szivébe furódotl és

• szerencsétlen ember holtan zuhant a 
földre.

'Vdsadi rávetette magát a gyilkosra és ki 
akarta csavarni kezéből a fegyvert.

Moger újra lőtt
és a golyó súlyosan megsebesítette Vasadit.

Ujabb kartelfeloszlatást hajt 
végre e héten a kereskedelmi 

miniszter
Fabinyi és Lázár Andor dr. Szentesen

Szentes, november 1.
(A Hét fűi Napló kiküldött tudósítójától.) Va

sárnap két miniszter érkezett Szentesre: Lázár 
Zhdnr dr. igazságügvminiszler, a szentesi kerü
let képviselője és Fabinyi Tihamér dr. kereske
delmi miniszter, a szomszédos dorozsmai kerü
let képviselője. Erre az alkalomra Szentes vá- 

Megérkeznek a vendégek Szentesen (balról-jobbra) Lázár Andor 
igazságügyminiszter, Hofer László országgyűlési képviseli, 
fabinyi Tihamér kereskedelmi miniszter, farkas Béla tőispán, 
dr. Csergő Károly ali pán, dr. Lakos István h. polgármesteri
ro$ lóbogódiszt öltött és a különböző küldöttsé
gek, valamint a tanintézetek növendékei sorfa
lat állottak zászlókkal egész a város határáig, 
mig a Kossulh-tér megtelt a város és a szom
szédos községek, a külterületi tanyák népével

A kormány felhívására

ul munhaalkaimat aftaroft teremteni!
Közismert állandó jelszavamat: „Kevés haszon, nagy forgalom'*  
még fokozottabb mértékben viszem keresztül, hogy sok uj alkalmazottat 
állíthassak munkába. Óriási vevőköröm pedig a legkisebb haszon felszámítása 
mellett most a szokásosnál is olcsóbban szerezheti be legdivatosabb

Őszi os ion női hanoi os rnhaaiMSKgleltl
SZÖVET

Gyapjú mi. . . . . . . 1.03
lisziagyaplü Aigaiaine 4.90 
í»aüiü main. . . . ö.öo
KSMiSZÖVe! 3.98
fiiiapiú kaoaisztvei 12 5.95

TÁJÉKOZTATÓ ÁRAK:

SELYEM
crep mongol 2.98crep marocain , 2.75 
“X’.CrepdeűiiiiB3.95 
Rlüulöin „ 4,90
CSÍKOS fiamlsol . 5.98

MOSÓ
spornianeii . . . . . . . -.55
Barsonptianell . . . . . -.88
mintás ínaiiasse .... 1.68MM harsnnu. . . . 2.75
Maiasse. . . . . . . . . . . 2.50

I Flamlson Cs Rlbuldln :
| kSISnieBessSyak 1

I Gyapjú r«M«m«r« 1

:| csíkos Jersey 4.951=J Breiiseanz-uianzai 1
I nagy választékban 1

GEROrna áruhoz
UL, andrássy-ut 6.

Moger most már vad futással menekült. 
A revolverlövések zajára összecsődültek a 
környékbeliek s utánaszaladtak, Moger 
hátrafordult és

többször rálőtt Üldözőire,
akiket azonban nem tudott megfélemlíteni 
és továbbra is a nyomában maradtak. Az 
üldözők közül

valaki ntólérte, hátulról betedöfte ■ 
kését a menekülő gyilkosba, 

halálos sebet ejtett rajta és Moger holtan 
esett össze.

Rövidesen megérkeztek a csendőrök, 
akiknek intézkedésére a két holttestet ha- 
lotfasházba szállították, Vasadit pedig a 
mentők életveszélyes állapotban vitték a 
Bakay-klinikára. A csendőrség most

szigorú nyomozással kutatja, ki szúrta 
le üldözés közben

a menekülő Moger Józsefet.

és igy várták a Budapestről autón érkező mi
nisztereket.

Csongrád város határában kezdődött már az 
ünneplés. A város nevében Rásonyi Papp Pál, 
a város főügyésze üdvözölte a minisztereket.

Szentes város határában, a vashidnál dr. Far
kas Béla főispán és dr. Csergő Károly alispán 

fogadl„> a vendégeket és innen kezdve már az 
ünneplő tömeg sorfala között vonultak be a 
miniszterek a vármegyeház elölt felállított dia- 
dalkaptihoz, nhol or. Negyesy Jnwe polgármes
ter köszöntötte a város vendégeit. Dr. Lázár 

Andornál, az Igazságügyminiszter feleségét La
kos István dr helyettes polgármester bájos kis
leánya üdvözölte verscsköszöntövei és hatalmas 
virágcsokorral.

Az üdvözlések után a miniszterek és kísére
tük felvonultak a városháza zsúfolásig megteJt 
nagytermébe, ahol

LÁZÁR ANDOR Igar-ságUgyminlszter 
nagyobb beszédét mondott és a lelkek össze
fogásának szükségességét hangoztatta.

— A kormánynak az a célja, — mondotta 
többek között — hogy kivirilsa a mezők virá
gait, hogy

felélénkítse a gazdasági életet,
hogy u kormány nagy gazdasági programmjá- 
solyt varázsoljon a csüggedök ajkára.

Fabinyi Tihamér dr. kereskedelmi miniszter 
állott ezután szólásra. Azzal kezdte beszédéi, 
hogy a kormány nagy gazdasági programijá
nak alapvető célja »» öncélú nemre*!'  álján*  
megteremtése. Majd arról beszélt, hogy szembe 
fog szállani bizonyos közgazdasági babonákkal 
és mindig meg fogja mondani, hogy mit lehet 
és mit nem lehet megcsinálni.

— Hivatkozom konkrét példára is — mon
dotta. Feloszlattam a szénkartelt.

Az elkövetkező héten egy másik karfel fel
oszlatására fog sor kerülni, de erről nem 
akarok most beszélni, majd csak a meg

történt lényt fogom bejelenteni.
Hangoztatta, hogv1 az ipar és kereskedelem 

érdekeit szivén viseli.

Lelkes éljenzés közepette fejezte he nagyha
tású beszédét a kereskedelmi miniszter. Utána 
dr. Kriiger Aladár országgyűlési képviselő be
szélt, s ezzel az ülés véget ért. majd a várme
gyeház nagytermében küldöttségeket fogadott 
az igazságügyminiszter. Egy népes küldöttség 
élén jelentkezett Lázár Andor igazságügy min isii- 
ter előtt Bálint József, a szentesi független kis
gazdapárt elnöke is, aki bejelentette,

hogy a független kisgazdapárt szentesi tagjai 
a legteljesebb bizalommal viseltetnek a 

Gömbös-kormány iránt
Dr. Lázár Andor igazságügyminiszter nagy 

szeretettel fogadta a független kisgazdapárt bl- 
zalomnyilvánitását.

A szocialista párthoz tartozó 
kubikusmunkások száztagú küldöttsége

is jelentkezett ar igazságügyminiszter előtt Tö
rők József, a szocialista párt volt elnökének 
vezetésével s ugyancsak bizalmukról biztosítot
ták a kormányt.

A küldöttségek fogadásának befejezése után 
a színházteremben közebéd volt, melyen számos 
felszólalás hangzott el.

Dr. Lázár Andor igazságügyminiszter nagy 
még vasárnap este visszautazott Budapestre, 
mig Lázár Andor igazságügyminiszter vasárnap 
este még az egyik tanyai gazdakörben tett láto
gatást s hétfőn délelőtt tért vissza a fővárosba.

Egy hónapra me^hosszabhííoífáh 
a magyar-osztrák provizóriumot 
Befejeződtek az osztrák-magyar gazdasági tárgyalások

Az uj magyar-osztrák provizórium megkötésére irányuló tárgyalások hétfőn befe
jeződtek. A megbeszélés eredményeként a k Ikiildött delegátusok egy hónapra érvényes 
provizóriumban állapodtak meg, amely nagyjában ugyanazokra az árucikkekre vonat
kozik. mint az előbb megkötött provizórium. A delegátusok a november 30-án lejáró 
provizóriumban háromhetes utánszállítási időt is megállapítottak arra az esetre, ha nz 
árukontingensek egy része az egyhavi időtartam alatt még nem került volna leszállt- 
íásra. Az áruszállítások november 1-én megkezdődhetnek.

Vihar és árvíz pusztít a francia 
fürdőhelyeken

Deauville és Trouvllle a katasztrófák középpontjában
Párls. november 1.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az észak
nyugati kikötőkből és fürdőkből súlyos vi
harkárokat jelentenek. Különösen

Trouvllle, Deauville, Cherbourg és St.- 
Malo szenvedtek nagy károkat,

A trouvillei strand tele van iszappal, törme
lékkel, gályákká). Cherbourgban több hajó 
vészjelét fogták fel. A st. mától kikötői szol
gálatot be kelleti szüntetni.

Több belső francia tartományból is 
nagy eső- és orkánkárokat jelentenek.

A Martié és mellékfolyói Chalons vidékén 
kiöntötték. Nagy területek víz alatt állanak. 
Több helységei teljesen elzárt a külvilágtól 
nz ár. Az országutak egy része viz alatt áll. 
Chalons sur Saon utcái viz alatt állanak. A 
város környékén lévő folyók mind kiléptek 
medrükből.

Üszakfranciaországból is nagy vízkárokat 
jelentenek. A Meuse aggasztó arányokban 
emelkedik.

Vasárnapra virradó éjszaka a La Manche- 
csatorna fölött

szerencsétlenül járt a menetrendszerű 
London—Köln—berlini éjszakai repülő

járat egy ik postagépc,
amely szombaton este 9 órakor startolt 
London repülőteréről Grovdonból. Három- 
negyed 11 órH tájban több rádióállomás 
S.OS.-jeleket fogott fel, amelyeket a német 
gépről adtak le. A segély hivó jelek később 
megszűntek s valószínű, hogy

a repülőgép a La Manehe-eaatorna fölött
■ tengerbe zuhant.

Egy hajóról, amely a kritikus időben a La 
Manche csatornán haladt, lángokat láttak a 
levegőben, amiből ‘arra következtetnek, hogy 
a katasztrófa oka a benzintartályban bekö

Az orvostudomAnv rncgállapitása. hogy a fo
gak és foglius kifejlődéséhez és egészségének 
fenntartásához vitaminok szükségesek Az. 

Ml miaminos logM 
magas aktivitású vitamintartalmánál fogva 
biztosítja a logak és foghus épségét, gátolja 
a fogak szuvasodását romlását és a foghusba 
felszívódva, megakadályozza a loghus fel
lazulását, duzzadását és vérzékenységét. Az 

Ml ullamlaas liM
a fogkövet feloldja és eltávolítja, a szájüreget 

fertőtleníti.

Ne csak 
tisztítsa, 
hanem uéűib es erősítse is fogalt l

vetkezett robbanás lehetett. A repülőgép két 
utasával: a pilótánál és a rádiótiszttel együtt 
a tengerbe veszett.

Csodatermofor
A BEX csekély hideg víz hozzáadá

sával elektromos áram nélkül önmagától 
60- 800-ra felmelegszik Használata egy
szerű kezelése veszélytelen, mert nincs 
rövidzárlat, nincs áramfogyasztás, nincs 
ágynemű-elégés. Hajlékonysáoa folytan 
alkalmas bármely testrészünk molegltésére. 
Kb. 100 150 órán al haszna.ható éa 
azutan utantödhetö.

A BEX görcsös fájdalmaknál gyulladá
sos betegségeknél, fog- és főfájásnál 
Ryors és eredményes, de nólkü özhetel- 

»n azoknál Is, akik tótén szabadban 
logla atoskodnak, dolgoznak vagy 
sportolnak.

A BEX Csodatermofor mindenki által 
megszerezhető, mert az óra is csoda 
olcsói Tekintse meg bármelyik gyógy
szertárban, vagy droqérlában és csodál
kozzon a Csodatermoforon.

Vezérképviselet: Lebovlts Árpád. Buda
pest. Vll., Károly-körut 7. Telefon; 41-5-37
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HÍREK

I.
A pusztauacsi Kóburg-birtokon nagg va 

dászfársaság gyűlt őmz# az ünnepeken. Jó
zsef Ferenc királyi herceg is ott volt és el
jött a vadászatra Csehszlovákiából Fűlöp 
Józsidé szász-kóburg-gótrd herceg, a puszta- 
vacsi főldesur is.

u
Hát hagy is állunk azzal az álarcos hölgy- 

gyeit A Kisnapló — amely már sokszor szol
gált társasági szenzációkkal — irta meg elő
ször. hnatj egij társasági uriasszony fogadás
ból vállalkozott: álarccal felszerelve egy 
hónapon át minden nap megjelenik valame
lyik szórakozóhelyen és nem ismerik fel 
Azóta valóságos vadászat folyik az álarcos 
hölgy után. Itt Is, ott is látták feltűnni. Hol 
kávéházban, hol mulatóban, hol dnnaparti 
szállók éttermeiben. A csipkeálarcos hölgyet 
egy néger gavallér gardírozza. Ezt már meg
írták a lapok, de az ünnepek alatt meglepő 
fordulat történt. Az álarcos hölgy néger 
eskortjával bevonult egy dnnaparti étterem
be és ekkor legnagyobb meglepetésére ki
derült, hogy megelőzte Moskovitz: az étte
remben már ott ült egy másik álarcos nő, 
akit ugyancsak kíváncsian bámult a közön
ség. 4 közönség frappirozva volt: melyik az 
igazi és melyik a sokorópátkai álarcos. .4 
Kisnapló még köti a diszkréció. A múltkor 
csak annyit irtunk, hogy a vállalkozószel
lem ü hölgy egy ismert miivész felesége. 
Most jobban körülírjuk: egy Író elvált fele
sége, aki Budán lakik. Lehet azonban, hogy 
az író felesége feladta a fogadást és a két 
„Madam X", aki az étteremben találkozott, 
rsak — hogy Is mondjam — talán igy: ál
álarcos. Mindenesetre tessék folytatni a va
dászatot,

III.
F.gggel szaporodott a Budapesten élő kül- 

'földt állampolgárok száma: Davignon gróf, 
helga követ feleségének kisfia született. A 
grófné a Fasor-szanatóriumban töltötte a 
kritikus időt.

IV.
Vasárnap egy 74 éves szép szőke leány lé

pett fel a Nemzeti Színházban: Szörényi Évá
nak hívják a kisasszonyt, aki a Nők barát
jában Batbln szerepét alakította, Odry Ár
pád növendéke és amellett, hogy igen tehet
séges és 14 éves kordban már az ország első 
színpadán szerepelhetett — arról is neveze
tes, hogy néhai báró Lers Vilmos p. b. t. t. 
külügyi államtitkárnak az unokája, Sváb 
Jánosnak, a kitűnő sportembernek a leánya. 
A kegychnes ur unokájának szép jövőt jó
solnak a színpadon,

V.
MIlién idők, mlllen idők ... 4 „vagyon- 

talansági esküt tettek" soraiban szerepeltek 
már bárók, színigazgatók, rőföskereskedök. 
földbirtokosok, de tegnap egy vásárcsarnoki 
hordár nevét is feljegyezték. Peczér János 
hordár ellen csődöt kért hitelezője, mert 
nem fizette a havi részletet. Peczér uram 
erre vagyontalansági esküt tett, hogy a cső
döt elkerülje. Mégis csak jót mehet a vásár
csarnoki hordároknak, ha esküvel kell bi- 
zonyitaniok, hogy nincs vagyonuk.

VI.
Vészi Margit írónő. Vészi József Iránya 

a Bej: gőzösön Nemyorkba érkezett. Olasz 
és német lapoknak ir cikksorozatot Ameri
káról.

VII.
A budapesti diplomáciai körökben nagy 

aggodalmat keltett az a hír, hogy Sztanko- 
vics Milán jugoszláv kövei ségi titkár fele
ségét, aki hirtelen rosszul lett, a mentők 
szanatóriumba vitték. 4 kővetségi titkár 
feleségén sürgős műtétet hajtottak végre 
vasárnap. A műtét sikerült és a beteg javu
lás utján van. — sági. —

— A nemzeti munkaterv ismertetése a 
külföldön. A Gömbös-kormány 95 pontból 
;<llő munkaterve most megjelent német, 
olasz, francia és angol nyelven is, úgyhogy 
most már a külföldnek is módjában lesz 
í észlelésen megismerkedni a kormány cél 
kitűzéseivel és szándékaival.

Táblás házakkal
az 50 felé:

Belvárosi színház

Borzalmas anyagyimossog
magolta 81 eves anylát egy abádszatúKi leány, hogy hozzá

jusson az örökséghez
Szolnok, október 30.

Abádszalók községben özvegy Fekete 
Imréné 81 éves asszonyt házában fel
akasztva holtan találták. Á szolnoki ügyész
ség utasításéra nyomozás indult meg, 
amelynek során kiderült, hogy

az öreg asszonyt saját leánya, Fekete 
Róza fojtotta meg

és hogy az öngyilkosság látszatát keltse, a 
holttestet felakasztotta.

Fekete Róza nem élt az édesanyja házá
nál, hanem cseléd volt az egyik gazdánál.

Garázdálkodnak a betörők
Kifosztották Újhelyi Sándor főszolgabíró kőbányai lakását 

Letartóztattak egy hivatalnoko', aki betörőbandát szer
vezett — Izgalmas betörőfogás a Nap-ntcában

A főkapitányság betörési szakcsoportjának 
ünnepnapokon sok munkája akadt. Újhelyi 
Sándor nyugalmazott főszolgabírónak Kőbá
nyán, n Család-utca 35—37. számú házban 
lévő lakásán betörők járlak. A tettesek fölfor
gatták a lakást, ezüstnemüeket és ékszereket 
vittek cl. a kár tízezer pengőre rúg.

Vasárnap délután a Nap-utca 5. számú ház 
egyik lakója, Seb/dn Józsefné rövid Időre el
távozott hazulról. Mikor visszatért, a lakás 
ajtaját nyitva találta, óvatosan benyitott és a 

lakásban betörőt talált, 
aki éppen a zsákmányt csomagolta. Sebjánné 
lármát csapott, mire a betörő kirohant a lakás
ból és vad futással menekült. A föllármázott 
házbeliek üldözőbe vették és

Izgalmas hajsza
után elfogták. Rendőrnek adták át, aki a fő
kapitányságra kisérte. Itt kiderült, hogy Gedeon 
János a neve, állásnélküli iakatossegéd. A rend
őrség letartóztatta.

FÉRFIÖLTÖNY példátlan szenzáció ! SS PENGŐ 
Csak november 2-S-lg, szombat estig bezárólag.
Vállalatunk kiváló készítményeinek megismertetése céljából soha 
eddig nem létezett példátlanul <>le«ó propaganda-vásárt tartunk. 
Ezen propaganda-hetünk idején férfiöltöny mérték szerint, tartós. 
Őszi és téli szóvetekből kitűnő hozzávalóval, többszöri próbával, 
példátlan reklámára 8.5 pengő. — Bosszú fekete vagy sötétszürke 
télikabát mérték szerint 40 pengő. — Átmeneti lelbltő 80 pengő. 

HLHÁRERESKEDELMl VÁLLALAT, 1X^ Ferenc-körut 89„ |. emelet.

»— Gömbös Gyula vidéki kömtja. A ml- 
nlsxlertlnök annakidején, amikor programot 
adóit, bejelenteti*'*  hogy közvetlen érintke
zést fog keresni nz ország közvéleményével 
és el fog látogatni a különböző nagyobi) vi
déki központokba, hogy személyesen is is
mertesse a kormány programját. Amin! ér
tesülünk, erre a vidéki körutazásra már a 
legközelebbi időben sor kerül, mert a mi
niszterelnök a tél folyamán — amíg a tava
szt mezőgazdasági munkák meg nem kez
dődnek — he is nkarja fejezni vidéki látó- 
gatá*ait.  A körút programja most van előké
szület alatt. *

— Az autóbusz katasztrófája. Párisból je
lentik: Mint a Havas Iroda jelenti, Oranban
tegnap az egyik autóbusz, amelyen 34 utas ült, 
fékromlás miatt felborult. Három utas meg
halt. öt megsebesült.

— Titusz Ceglédeu. Ceglédről jelentik; Az 
elmúlt héten Cegléden harminc tífuszmegbete
gedés történt. A vármegyei főorvos vizsgalatot 
tartott bz ügyben, amelynek nyomán megtették 
a szükséges hatósági intézkedéseket a járvány 
megfékezésére.

— lelőtte a fatolvaj cigányt. Egerből jelen
tik: Nagybátony község határában Kiss Bene
dek erdöőr három cigányt fatolvajláson ért. 
Az erdöőr előadása szerint a cigányok rálá- 
madtak, mire kénytelen volt fegyverét hasz
nálni. Az egyik cigány haslövést kapóit és ott 
nyomban meghalt. As erdőőrt a csendőrség 
őrizetbe vette.

Zálogcédulát,

•
 aranyat, ezttsWt, brilütasot hihetetlen magas áron vauek. ivSncsies ékszerüzlet HAk6czt-ut 9. azóm

— Huruton bántulmaknál, köhögés, re
kedtség ellen kitűnő hatású a dr. Egger 
mellpasztilla. Kis doboz ára 50 fillér, nagy 
doboz 70 fillér.

— Ramekszabásu férfiöltönyt, átmeneti vagy 
télikabátot rendelhet mérték után finom szö
vetből 40 és 50 pengőért. „Dlvatsr.abőság", Er- 
zsébet-körut 1. I. em.

— Ha olcsón és jói akar ruházkodnl, keresse 
fel a ..Ruhakereskedelml Vállalat" ot, Ferenc- 
körut 39., almi mérték szerint készítenek re
mek szabású férfiöltönyt 3,'» I1., álmeneti felöltőt 
30 P., télikabáíoi 40 pengőért a műit évről tél
halmozódott jzövetmaradékükból, amíg a kész- 
létük tart.

LABRIOLA SZÍNHÁZ-VARIETÉ
novemberi műsorának szenzációja a világhírű

Dayelma-ballet
a londoni Palládiumból.

Menyasszony volt s az esküvőt a hozomány 
hiánya akadályozta. Anyjának volt egy kis 
háza, földje $

a gyilkosságot a leány azért követte el, 
hogy az örökséghez hozzájusson.

Eleinte tagadott, de később beismerte tet
tét. A kérdéses napon este hazament, meg
várta, mig anyja elalszik, akkor törülközőt 
csavart nyakára és megfojtotta, majd ki’ 
vonszolta az ágyból és a törülközővel fel
akasztotta a mestergerendára. A leányt le
tartóztatták és az ügyészségi fogházba ki
sérték.

I A főkapitányság bizalmas utón megtudta, 
hogy

! Vencalk Antal magántisztviselő betörőban
dát szervezett

és társaival a pestkörnyéki városokban és vi
déki községekben fosztogat. A detektívek az 
éjszaka rajtaütöttek, elfogták és a főkapitány
ságra kísérték. Vcncsik beismerte, hogy bandá
jával együtt

ő fosztotta ki a többi között a salgótarjáni 
bányatelep szövetkezetét.

Az elziilött tisztviselőt letartóztatták, szökésben 
lévő társait pedig keresik.

A minap betörők jártak Eisikovfes Vilmos 
Liliom-utca 51. száinu házban lévő vendéglőjé
ben. A tettesek a söntésben

nagy dárldót csaptak, ettek-lttak,
azután fölfeszitették a pénztárfiókot és a ben
ne talált pénzt elvitték. A rendőrség ma el
fogta a betörőket: Csolti János pincért és Né
meth János napszámos személyében.

Szófia izgalmas napja. Szófiából Je
lentik: A bolgár fővárosnak izgalmas nania 
volt. A kommunista párt országos knngesz- 
sz.ust akart tartani Szófiában, amelyet 
azonban a rendőrség betiltott. A rendőrség 
már a hninali órákban megszállta a város 
főbb útvonalait. Az összes kommunista kép
viselőket már hajnalban őrizetbe vették s 
a vezető funkcionáriusokat is bevitték a 
rendőrségre. A munkásnegyedekben egész 
nap munkáscsoportok rögtönzött népgviilé- 
seke próbáilak tartani, amelyeket azonban 
a rendőrség azonnal feloszlatott. A mur.ká 
sok többhelvütf ellentállást tanúsítottak, 
mire a rendőrök riasztólövéseket adtok le.

— Rozgonyi fénykép 3 drb. 8 P. Calvin-lér 5.
— Eljegyzés. Reisenleitner Sárit, néhai Rci- 

senleitner Lajos építész, t. huszárkapitány ég 
fe)eségu Scheifner Frlda leányát eljegyezte 
nemes Krúdy Adám in. klr. hadnagy, tábori 
pilóta, nemes Krúdy Andor ni. kir. kincstári 
jogügyi igazgató és felesége, klsfaludy Kisfa
ludy Ida fia.

— Beomlott a föld, három halott. Algírból 
Jelentik: Az Algír közelében fekvő Touabet kő
bányájában tegnap földomlás történt, amely 
hat munkást maga alá temetett. A mentési 
munkólatqk során három munkást sikerült élve 
megmenteni.

—- üjra fellángolt ■ sztrájk Lancashlrcban. 
Londonból jelentik: Miután a gyapotfonó gyári 
munkások szakszervezetei elutasítottál! • bér- 
leszál lilád kompromisszumot, a lancashirel 
összes fonógyárakban, jelentéktelen kivétellel, 
beszüntették a munkát.

— A legujabhnn feltalált cilromosltotl 
Karlsbadi só a „GITROSAL" által a sportolás 
teljesen kiküszöbölhető. Állandó használata 
mellett testsúlyunkból, kívánságunk szerint, 
játszva leadhatunk néhány kilogrammot. Mond
hatjuk tehát bátran, hogy tennlszezés. úszás, 
vívás, boxolás üzésc helyett használjunk „Clt- 
rosaf'-t és testünk nyúlánk alakját állandósít
hatjuk

— Művészétét. Félévvel ezelőtt egy hiányt 
pótló újszerű folyóirat jelent meg. A képzőmű
vészettel. színházi kérdésekkel és irodalommal 
foglalkozó lap eddig havonként egyszer jelent 
meg. Biztató jelenség, hogy n mai viszonyok 
mellett a friss folyóirat ezentúl kéthetenként 
jelenik meg. A frissen, nívósán szerkesztett lap 
tigylúlszik megnyerte a közönség tetszését. A 
lapot uj köntösében is Folkmnnn Ferenc szer
keszti.

Akiknek a srivmtlkMéa® rendetlen, 
erőlködés nélkül úgy érhetnek el könny*  
székelést, ha naponta reggel éhgyomon® 
megisrnak egy kis pohár természetet 
„Ferenc József" keserüvieet. SfivMakorro. 
sok megállapították. hogy a Ferenc Józzsef- 
víz szivelesirosodásnál és billentyühibáknál 
is enyhén, biztosan és mindig kellemesen 
hat. A Ferenc József keserüviz gyógyszer- 
tárakban, drogériákban éa fűszer üzletekbe*  
kapható. ■

Impozáns ünnepségek 
között folyt le a refor

máció emléknapja
A reformáció emléknapja nagyszabású, impo

záns ünnepségek között folyt le hétfőn is vbIj. 
mennyi protestáns egyesület résztvett az ünne
pélyeken.

Budapest protestáns intézményei: a Bethlen 
Gábor Szövetség, a Luther Szövetség, a Kálvin 
Szövetség és a Dávid Ferenc egylet

hétfőn este a Vigadóban rendezte meg • 
reformáció emlékünnepét

Az előkelő díszes közönség sorában ott láttuk 
Fabinyi Tihamér kereskedelmi minisztert, fia. 
vasz László, Raffay Sándor, Józan Miklós püs
pököket. Petri Pál államtitkárt, Kozma Jenő, 
Bessenyei/ Zeno, Kelemen Kornél országgyűlést 
képviselőket és másokat.

Egyházi énekek előadása után
Pesthy Pál

nv. igazságügyminiszter, a Bethlen Gábor Szö
vetség elnöke mondott megnyitó beszédet, 
amelyben kifejtette, hogy sorsunk jobbrafordh- 
lásál csak a krisztusi szeretet visszatérésétől 
várhatjuk.'

Farkas István, 
tlszáninneni református püspök a*  flnnepi szó
nok emelkedett szólásra ezután.

— A keresztyén felekezetnek — mondott*  * 
püspök — nem lehet hivatásuk, hogy egymást 
kisebbítsék, bántsák, aminthogy be kell vallani*  
hogy sokszor ez történik. Várom az evangélium 
szocializmusának gyakorlati megvalósulását*  
olvan esztendőket, amikor az ember emberbe*  
illő életet élhet. A munka és hit vezet el ben
nünket ehhez.

A nagyhatású ünnepi beszéd után 
Bencs Zoltán 

miniszteri tanácsos tartott magas nívóin elő
adást a reformáció történelmi jelentőségéről.

Tóth György
kúriai biró, a budapesti unitárius egyházközség 
gondnoka záróbeszéde zárta be az ünnepélyt

Bensőséges ünnepély volt a Szilágyi Dezső- 
téri református templomban, ahol Hagpdl Benő 
és a Deák téri evangélikus templomban, ahel 
Virágh Jenő lelkész prédikált.

8RÖ5V «-lü0a?sn!mJUS-9 ».
Régimódi helyiig - Ifj Rigó Jand muwikai

— Kedden lesz a fflpolgármesterválMrtás- 
Dr. Keresztes-FIscher Ferenc belügytninisj*  
tér leiratban felhívta dr. Sipőcz Jenő pol
gármestert, hogv az uj fa8olgármc®.*er  meg< 
választására nvolc napon belül hívja össze 
a közgyűlést. A leirattal egvideiüleg megér
kezett a városházára Horthu Miklós kor- 
ménvzó lrgíelsöbb kézirata, arnelv a f»nol- 
gármesteri tisztségre szóló hármas jelölést 
tartalmazza. Dr Sipőcz Jenő polgármester 
november hó S-ára, keddre hívta össze' d 
közmi ülést, amelynek egyetlen tárgya a Tő- 
polgármesterválajíztás lesz.

— Hajléktalanok küldöttsége a városházán. 
Pcrley Lajos törvényhatósági bizottsági tag 
halszáz hajléktalan nevében küldöttséget veze
teti a polgármester elé. Dr. Sipőcz Jenő pol
gármester a küldöttségnek dőlt válaszában' ki
jelentette, hogy mindent el fog követni, hogy 
a hajléktalanokat a hideg tél beállta előtt fe*  
délhez juttassa.

Rn EfiNUEC szakorvos 
EIE . ■ LIbTLU vér. bőr-*•  nernlbetácelP' 

ne’t rendcl pí>
^"l<uKocziTu^2/Í^r»». 1. Róknsssl swmbea.

— Erős vérbő, kövér emberek számára a 
természetes „Ferenc József" keserüvh napon
ként való Ivása a legkisebb erőlködés nélkül 
könnyű és rendes bélmüködést biztosit.

— Nincsen párja sehol az „Igmándl" víznek- 
mert hűséges őre jókedv és egészségnek.
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Tisza István 
emlékünnep

Tisza István gróf tragikus halálának évfor- 
•vlója alkalmával a Tisza István Társaskör és 
• Tisza István Emlékbizottság hétfőn este hat 
órakor a kör Dorottya-utcai helyiségeiben 

emlékünnepet rendezett,
melyen nagy és előkelő közönség jelent meg. 
Résstveti as ünnepélyen Jötsef királyi herceg 
h, valamint a kormány tagjai közül Fabinyi 
Tihamér, Hámon Bálint. Lázár Andor és Pukg 
Endre miniszterek, Wlassics Gyula báró, a köz- 
Igazgatósági bíróság elnökei, Almásy László, a 
képviselőház elnöke és még nagyon sokan a 
közéleti szereplők körül

Beöthy László v. b. t. t. nyitotta meg az em
lékünnepet, majd utána Hegedűt Kálmán or- 
azággyülési képviselő tartotta meg

emlékbeazédét Tisza Istvánról, 
amelyet mély megilletődéssel és nagy ováció
val fogadott az egybegyült díszes közönség.

Az elnöklő Beöthy László mondott ezután 
köszönetét Hegedűs Kálmánnak emelkedett 
szellemű, nagyhatású emlékbeszédeért.

• Adományok a kormányzóné nyomor
enyhítő akciójának javára. Vitéz nagybá
nyai Horthy Miklósáé nyomorenyhitő ak 
eiójára október 31-én a következő pénz- és 
természetbeni adományok érkeztek: Vida 
Jenó felsőházi tag, n Magyar Általános Kő- 
szénbánya R.-L alelnök-vezérigazgatója és 
felesége, Ghorin Ferenc felsőházi tag. a 
Salgótarjáni Kőszénbánya R.-t. elnök-vezér 
igazgatója, 2000—2000 pengő. — Természet
beni adományok: József főherceg tábornagy 
2 vaggon tűzifa, Magyar Általános Köszén- 
bánya R.-L 3000 métermázsa tatai brikett. 
Madarász Imre, a Soproni Selyemipar R.-t 
vezérigazgatója 2000 darab nyakkendő, báró 
Abele Egonná m. kir. konzul felesége 1 cső 
mag használt ruhanemű.

Rablűgviikos támadás a ThONNv-uton
leseim, . uniiuiauiu HM.MIH, esne eineoiu. a Hasúéi

Kedden délben vakmerő támadás történt (kus kórházba vitték. Este magához tért és
a Thököly-ut 59. számú házban.

A házban van özvegy fíácz Józsefné fe- 
hérnemütjsztító Intézete. Az alkalmazottak 
délben ebédelni mentek és Ráczné egyedül 
maradt az üzletben. Délután két órakor, 
amikor az alkalmazottai visszajöttek,

az üzlet padlóján vértócsában fekve, 
eszméletlenül találták főnöknőjüket, a 

nyakán szúrt seb tátongott.
Fellármázták a szomszédokat, rendőrért 
siettek és a mentőket hívták, a mentők első 
segítségben részesítették Rácznét és a Rő-

ekkor a rendőrség kihallgaita.fiőczné el*  
mondotta, hogy délután

egy kopottruhás férfl
állított be, tisztítási árak után érdeklődött 
Egyszerre csak egy suszterőrhnz hasonló tár
gyat vett elő zsebéből, a nyakába szúrta s 
mikor véresen eseti össze,

kirabolta a kasszát
és a benne volt 100 pengőt elvitte, majd el
menekült.

A rendőrség keresi a merénylőt.

uridivat-apeclalisiák
Andrássy-ut 47

sürgősen 
felszámol!

A legfinomabb urldlvatárukat 
eddig nem létező olcsó áron 

elárusítja
— Albrecht főherceg a Hortobágyra uta- 

tJk vadászni. Debrecenből jelentik, Albrecht 
főherceg ma. szerdán Debrecenbe érkezik, 
ahonnan a Hortobágyra megy, hogy az őszi 
hadászaton résztvegyen. A főherceg Magos 
György volt polgármester vendége lesz. A 
hortobágyi vadászaton résztvesz báró Vay 
főispán és Vdsdry István polgármester is
_ FBIdm íves legények verekedése. Egerből 

Jelentik: Ar egyik Kertész-utcai vendéglőben 
Wutetotó föMmlveslegények két csoportja kö- 
Költ össreszólalkozás történt, mire előkerüllek 
■ bicskák s ugy mentek a verekedők egymás 
hak. Mire a rendőrség kivonult, hét sebesült 
v<4t a csatatéren, akiket kórházba kellett szál
lítani. A verekedés főtetteseit bekísérték a 
rendőrségre.

— Leszúrta a ve.télytáraát Egerből jelentik: 
Á hevesmegyei Nagyiván községben egyik jó
módú gazda leányának eljegyzését ünnepelték 
Gyöngy Miklós és Cinege Rudolf legények 
összeszólalkoztak az egyik leány miatt tánc 
közben. Amikor Gyöngy hazafelé tartott, köz
vetlen a lakása előtt egy fa mögül előugpott 
Cinege U egy hatalmas késtzurással agyon 
Marta vetélytársát. Cinegét a csendörség letar
tóztatta.

A város! költségvetés tárgyalása. A wé 
Lesfőváros jövő évi költségvetésének letárgya- 
Msára dr. Sivőcz Jenő polgármester c hó 11-éré 
köagyülést hivott össze, amely sorozatosan fog
ja letárgyalni a főváros jövő évi költségvetését.

Dunai kalózok gyilkos 
merénylete a Kisdunán 

Lelőttek egy halászbérlöt, aki megzavarta őket
Szarka Mihály gazdálkodó, akinek Sziget- 

szentmárton határában, a Kisduna mentén 
van a halászbérlete, vasárnap a késő dél
utáni órákban két gyanús férfire lett figyel
mes, akik csónakjukkal kikötöttek a Duna- 
parton, később tüzet raktak és afölött kü
lönféle baromfiakat akartak sütni. Szarka 
gyanúsnak találta a dolgot és igazolásra 
akarta szólítani őket. Az ismeretlen férfiak 
igazolás helyett vadászfegyverrel

bárom lövést adtak le s a három 
közül az egyik életveszélyesen 

aebesitetíe Szarkát.
Haldokolva szállitották a ráckevei
ba. A merénylők csónakjukon a Duna túlsó 
partjára menekültek és hátrahagyva a csó
nakot, a lacházai erdőben tűntek el.

A csendőrség vasárnap este és éjszaka 
nagg razziát rendezett, de nem sikerült őket 
kézrekeriteni. A part mentén hátrahagyott 
zöldszinü csónakjukban érdekes dolgokat

lövés 
mqe

kórház-

találtk a csendőrök: 
fáklyákat, csákányokat, 

több mint harminc csirkéi, húsz kacsát, tíz 
libát, két levágott malacot és egy lizliteres 
hordót tele borral. Több ruhanemű is volt 
a csónakban, amelyekbe

D. J. monogram
volt bclevgrrva. Ezenkívül evőeszköz és tel
jes háztartási fölszerelés, spirituszforraló, 
kenyér, só, liszt stb. Találtak hat darab 

mA Kürt“ cimü baptista folyóiratot
is, ezek valamennyijére tintaceruzával Bató 
Pál név volt fölirva közelebbi cím nélkül.

A csendőrségnek az a gyanúja, hogy n 
fegyveres tolvajok, akik csónakjukon járva 

nornád életet élnek,
kővették el az utóbbi időben oly gyakori 
lopásokat a vidéken. Kézrekeritésükre lo
vas- és motoros csendőrjáratokat mozgósí
tottak.

p

ffiarocain r 4”
Jarsev " eie

kiváló tninó.ség, 110 cm. széles . . . r 3”
Crfitta Ondóié .., 4'wa divatos ruhaanyag ....................

Nem merek Magához felmenni, mert félek. ..
venni, hogy állandó tájékozódást szerezhes
senek a divat naponta beálló változásairól. 
Még akkor is érdemes divatbemutatóimat 
felkeresni, ha pillanatnyilag nem is volna 
vásárlási szándékuk.

Ezeken a bemutatókon alkalmam lesz a 
L hölgyeket meggyőzni arról, hogy nálam, 
fényesen berendezett belvárosi űzlek-mben, 
legalábbis olyan olcsón szerezhetik be a 
legjobb szabású és legjobb kivitelű bundá
kat, kabátokat és ruhákat, mint akármelyik 
kicsiny üzletben.

... hogy drága. Ezeket a szavakat hallom 
naponta. Százan és százan vannak, akik így 
gondolkodnak.

Hogy ezt a tévhitet eloszlassam, elhatá
roztam, hogy november 1-töl kezdve min
den nap délután öt órakor saját helyiségeim 
különtermében divatbemutatót fogok tar
tani a itt száz modellt mutatok be szőrme
bundákból, szőrmézett télikabátokból és 
ruhákból, o. árak feltüntetésével.

Az állandó divatbemutatókra meghívom 
mindazokat a hölgyeket, akik bundát, téji- 
kabátot vagv ruhát óhajtanak vásárolni, 
szíveskedjenek ezeken a divatrevükön részi

— Megindul a harc a lengyeltótit kcrflléetért. 
A Gaál Gaszton halálával megüresedett len
gyeltóti kerületien — most, hogy a független 
kisgazdapárt vezérét eltemették — megindul a 
választási harc a mandátumért. A független 
kisgazdapárt már elhatározta, hogy Gyűl Oli
vért, az elhunyt Gaál Gaston fiát Jéptetj fel. 
Lépéseket tettek azirényhan a nemzeti egység 
pártjánál, hogy Gáól Gaston iránt való kegye
letből u párt ne állítson ellenjelöltet Gaál 011- 
vérnak. Erre vonatkozólag azonban a nemzeti 
egység pártja csak a legközelebbi párlérlekez- 
leten fog dönteni, de kár állít a párt hivatalos 
jelöltet .akár nem. információink szerint máris 
több jelölt puhatolódzik a kerületben és pedig 
valamennyien a nemzeti egység pártjónnk pro 
gramjával. Ar egyik Fodor Lajos, aki a leg
utóbbi választásokon komoly ellenjelöltje volt 
Gaál Gastopnak. a másik Jankovie.h-Bésán 
Endre. Szó ven még egy harmadik szomszéd- 
birtokosról is, aki ugyancsak fel akarja venni 
a harcot Gaál Gaston örökéért.

— Kiirtotta a családját egy kereskedő
Limbaehból (Szászország) jelentik. He 

rold Hugó 4ő éves gyarmatáru-kereskedő 
Bussdorfban tegnap éjszaka agyonlőtte hét
éves kisfiát, egy második lövéssel halálra 
sebezte feleségét, majd felakasztotta ma 
gát. Tettének oka, hogy rossz anyagi vl 
szonyok között éltek.

ORVOSNÁL
— Rögbi tőrben törték ugy össze vagy futball- 

meeeson voltf
Se Itt, se ott. Bridsscltem a feleségemmel- 

«— Elnököt választott Chile. Santiago tje 
Chüt’ből jelentik: A tegnapi elnök választó 
non Alcssandri Artúr kerekszámban 180.000 
szavazatot kapott s ezzel megszerezte ar 
nhsjolut többséget, mert Összesen 325.000 
szavazatot adtak le

—* A wérumkartel feloszlatása. Fabinyi 
Tihamér dr. kereskedelmi miniszter Szente 
sen •—» mint az lapunk más helyén olvasható 
— bejelentette, hogy ezen a héten ujbó| fel 
fog oszlatni egy kartell. A kereskedelmi mi
niszter a további felvilágosítások elől elzár- 
kósAtt.azonb an politikai körökben ugy tud
ják, hogy most az úgynevezett srdruniknrtel 
feloszlatására kerül u sor éspedig azért, mert 
ezzel a mezőgazdaságon akarnak aegjtani. 
Az Alföldőp a legutóbbi Időkben |» rengeteg 
állatállomány pusztult el azért, mert a gaz
dák a mai nehág viszonyok között nem bír
ták a védoltóanysgok magas árát megfizetni. 
A szérumkartel kejoszlatásával tehát a kor
mány lehetővé akarja lenni, hogy a gazda
közönség hathatósabban védekezhessék az 
állatállományukat pusztító járványok allén,

Broltfe'd sxGcs
IV., Váci-utca 14.

MA! GYEREKEK
.— ,Von<f Bubi, ki volt az a bácsi, akinek kö 

szőrit él ?
— Egy távoli rokonom. A tavalyelőtti pa

pám ...
— munkanélküli tüntetés London

ban. Londonból jelentik: A Trafalgar 
Squaren vasárnap délután Ismét nagy mun
kanélküli tüntetés volt, amely — kisebb 
rendzavarásoktól eltekintve — aránylag 
nyugodtan folyt le. A munkanélküliek egyik 
csoportja a Trafalgar Squarc-ról a White 
Hall felé vette irányát és vörös zászlót akart 
kitűzni az Ismeretlen Katona emlékművére, 
a rendőrség azonban gyorsan közbelépett és 
szétkergette a rendbontókat. A Trafalgar 
Square-on lefolyt nagy munkanélküli tünte
tésen a zuhogó eső ellenére mintegy 25.000 
ember vett részt,

HALADÁS
■— Hatódsz már valamit az énekben, ki*-  

tányomf
— Hogyne. nrellUt fsaié a gzomízédot panasz-

Mltakgjnosl^edi^a^^^ ■

Costuma- es kabátkeime 
tiszta gyapjú, 140 cm. széles' ....

Flamlsoi
minden színárnyalatban .........................

LeanvKa- is gvermeKrunakeime
75 éa, széles ....................• • . . .

RIDUld
egész nehéz minőség •

Tannlsziianeii
kiváló tninóség . . • » ■ i < « •

Bírsonytianall
a legjobb kivitel . ..esess.

PVlamatianeii
miUe fleurc és angol csíkos minfák . .

Veivel bársony
70 em. nehéz minőség..............................

p

p

r

P

P

p

9“ 
l*
T"
gM

58
1*
T“

P
Kötazövött-, bársony-, fehérnemű-, 
csipke- és hutorszUvet-oszíályam- 

kon cstj.a olcsósági

r.-L
divatáru házai

BUDAPEST, V, BÉCSI-UTCA 10.

— Véres politikai harc Hamburg utcáin. 
Hamburgból jelentik: Vasárnap délelőtt 
nemzeti szocialisták és kommunisták között 
verekedésre került a sor, amelyek során 
több lövés esett. Az egyik kommunista has
lövést kapott. A rendőröket kövekkel dobál
ták meg, rájuk lőttek, ugy hogy a rendőr
ség szorongatott helyzetében kénytelen volt 
fegyverét használni. Egy embert fejbelőttek. 
— Kedd délelőtt a bresaui Barna Házban 
házkutatás volt. Minden egyes íróasztalt, 
kamarát átkutattak. A rendőrség a párt sze
rint semmi terhelőt sem talált A rendőrség 
nem nyilatkozik. A Barna Házban örökként 
szereplő négy nemzeti szocialistát öriz.’tba 
vették.

— Felavattuk a szolnoki evangélikus templo
mot Szolnokról jelentik: Vasárnap délelőtt 
unnepéjyes keretek között avatták fel a szol
noki uj evangélikus templomot. Az avatási 
szertartást Geduly Henrik püspök végezte. A 
szertartás után istentisztelet következett. Az 
egyházi szertartás és az istentisztelet után a 
vármegyeháza dísztermében ünnepélyes köz
gyűlést tartott a szolnoki egyházközség, majd 
a Tisza szálló éttermeiben közebéd volt, •*•<«>•  
íven több pohárköszöntő hangzott el.

Rákóczi-uti fióküzletünk

nos.
80 ín

Ezalatt a rövid Idő alatt akarjuk az itteni árukészletünket az utolsó darabig

pénzzé fenni
Arakat nem hirdetünk, ős most sok cikket

Önköltségi áron
egye. cik- S|l|| |q piacra
keket azon HIÚI IW dobunk

Többi cikkeinket is ámulatba ejtő olcsó áron árusítjuk.

Gólya Aruház
Rikóasl-ut aa. Király-utca Ka.
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Négyszeres Matárlálls kivégzés Len-1 
srúgbun. Varsóból jelentik: A kelet*gyt-lorszúgban. Varsóból jelentik: « ....... 

lengyelországi Rowne városkában hétfőn 
hajnalban négyszeres statáriál is kivégzés 
volt. A staláriális bíróság kötéláltali halálra 
Ítélt négy környékbeli parasztot, akik kém
kedést folytattak Szovjetoroszország javára. 
Az ítéletet két órával a kihirdetés után vég
rehajtották.

— Letartóztatták I’roház-zka József építési 
váltakozót A főkapitányságon kedden délben 
előzetes letartóztatásba helyezték Prohászka 
József 39 éves építési vállalkozót, aki ellen a 
királyi ügyészség sikkasztás rímén már régeb
ben elfoguló parancsot adott ki. Prnhástkál 
egy detektív ismerte fel az utcán, előállította a 
főkapitányságra. Már álkisérték n Markó-utcai 
fogházba. További sorsa felett srerdán délelőtt 
dönt n vizsgálóbíró.

A magyar Molnár-team nyerte 
a nemzetközi bridge-versenyt 

Második az angol csapat
elmúlt három nnpbnn mozgalmas élet vol!Az ..... . r. ...................  .

Brittől szálló emeleti folyosóin. Ragyogó nő.
já-

WU MBe dSh MAkáftKlt polgár!
Mr WMfc.-MMlt MM Mm Hf közép'skolRl nmpán 

%'witHVr. érattaégl- 
■iUWBwnWW re vn. nohánv-u. 34

— VJ miniszterek a porosz kabinetben. 
Berlinből jelón'tik: A birodalmi kancellár, 
rnirit Poroszország birodalmi kormánybiz
tosa, Pnpit-z dr. rendelkezési állományba he
lyezett államtitkárt kinevezte helyettesévé n 
pénzügyminisztérium ügykörére. A föjdmi- 
> elésügyi minisztérium ügykörére Braun 
báró birodalmi minisztert, a kultuszminisz
térium ügykörére pedig Köhler dr. egyetemi 
tanárt nevezte ki.

— Éjszakait ámadás a Föveny-utcában. 
Viták Mihály 43 éves napszámos vasárnap este 
hazafelé haladt n Rciter Ferenc-utcai lakására. 
A Fövony-utcu sarkánál egy előtte ismeretlen 
férfivel került szemben, aki minden ok nélkül 
belekötött, majd zsebkést vett elő és kétszer 
arcba szűrői. Viliik sérülését a mentők kötöz
tek l>e, azután a Rókusba szállították. Táma
dóját keresi u rendőrség.

— Érdekes adótartozás! behajtások. A 
Gömbfts-kormánv hivatalbalépésekor tett 
Ígérete szerint az eddig túlságosan béké
ben hagyott mammuf adóhátralékosok vég 
rehaitáspt megkezdték. A szombathelvi 
vénzíigvigazgatósághoz már megérkezett az 
utaitás néhány nagy adótartozó végrehajtá
sára. akik között elsősorban Mikes János 
gróf megvéspüspök és Ferenc bajor kir. 
herceg szerepel, kiknek adóhátraléka egyen
ként közel 100.000 pengőt tesz ki.

HAROLD LLOYD PESTI?
Alig pár napig volt a neves amerikai filmsztár 

« fővárosban, máris megállapították róla, hogy 
magyar, pontosabban meghatározva pesti. Az
előtt igy is hívták: Pester Lloyd.

— A háztulajdonosok és a gazdamoratorlum. 
A Ház- és Telektulajdonosok Országos Egycsii- 
l>h gróf Somssich Tihamér elnökletével ta
nácsülést tartott. Dr. Szende Péter Pál ismer- 

1 tlc a gazdnmoratoriumot, kifejtve, hogv mig 
ez h rendelet a földbirtokos osztályt segíti, tel
jesen megfeledkezik a házbirtokról, mely pedig 
szintén kritikus helyzetben van. A HATÓÉ el
határozta, hogv felterjesztéssel fordul n kor
mányhoz a gazdamoratoriumnak a háztulaj
donra való kiterjesztése tárgyában.

— Gycrnirkgyllkosságok Vasmegy gében. Két 
ftyermckgyilkcssóg foglalkoztatja a hatóságokat 
Viismegyéhen Kolonlcs Anna acsádi leány 
Szombathelyen egy leánygyermeknek adott éle
tet. A napokban hazament Acsádra, ahol a 
gyermek azonnal meghalt. A gyanús haláleset 
miatt elrendelt boncolás megállapította, hogy 
*• halóit fulladó*  okozta. Az anyja a vallatás 
során lnüsinerte, hogy két ujját a gyermek 
torkába dugta, és addig tartotta bent, mig az 
megfulladt. A lelketlen anyát letartóztattak. — 
A másik eset Hosszupcreszlcgcn történt. 
Gombás Tereznek 
leien

a . ........... ..........
toalettek színesedtek végig a Bridge Club feló 
vezető feljárókon. A Bridge Clubban most zaj
lott le az első budapesti nemzetközi bridge- 
torna.

Szombaton lejátszották az előmérkőzéseket és 
vasárnapra a helyzet a következő volt: Angiin 
és Magyarország C'-csapata 2—2 győzelemmel 
4—4 ponttal. Magyarország ,4. és B. csapata 1 — I 
győzelemmel, 2-2 ponttal. Ausztria és Hollan
dia győzelem és pont nélkül.

A verseny második napján változatlan izga
lommal ültek le

■ nézők drukkold fekete gyűrűjébe 
a megvilágított asztalok köré. Német, angol sza
vak vegyülnek a magyar megjegyzések közé.

Különösen nagy sikere volt az. angol csapat 
kapitányának, Beöthy ezredesnek és barátjá
nak, Mr. Mayernak, aki

London legszellemesebb kártyása 
s akinek „bemondásain" hetekig szokott mulatni 
az angol fpváros.

Hétfőn estére a teamek állási igy alakult: a 
magyar C-csapaí győz Anglia ellen a magyar 
A-csapat döntetlent játszik az osztrákok ellen.

i magyar B-csapat pedig legyőzi Hollandia 
.ékosait.

Keddre már Igy alakult a verseny képe: 
vezet nyolc meccsspontlal, a Molnár dr. veze
tése alatt lévő C-csapat. Második helyen az an
golok állapok 6 meccsponttal, őket csak A.’.d- 
nár dr.-ék teamje verte meg. Harmadik 4 meccs 
ponttal a magyar B-csapat, amelyet Hilb dr. 
vezet Negyedik és ötödik helyen a I.eitner-féle 
magyar Á-csapat és az osztrákok állanak. Utol
sók a hollandok.

Kedden a késő délutáni órákban végre
Izgalmas flnlshangulatban leülnek ■ döntő 

játszmához.
A vezető magvar csapattal a hollandok állnak 
ki. nz angolok a Le/fner-teammel ülnek le, az 
osztrákok pedig a //í/ó-csnpattal küzdenek.

Késő este befejeződött n háromnapos nagy 
verseny, nézők és játékosok bankettet rendez-

Első felt a dr. .Vofnrfr-csapat öt győzelemmel. 
Második az angolok együttese 3’/» győzelem
mel, harmadik a Hilb— Farkas team 2b győ
zelemmel, negyedik a magyar Leitner-cnapnl 
1 */» győzelemmel. Utolsók a hollandok lettek 
öt vereséggel.

Eckhardt Tibort választották meg 
a Kisgazdapárt elnökévé

A Független Kisgazdapárt képviselőtagiainak nyilatkozata
független kisgazdapárt országgyűlésiA f...........

képviselői hosszabb nyilatkozatot adtak ki. 
amelyben a párt képviselőtagjai kifejezést 
adnak törhetetlen elhatározásuknak, hogy 
Gaál Gaszton kibontakozási programjának 
rendületlen hívei és tántoríthatatlan buzga
lommal folytatják elhunyt vezérük mun
káját.

A független kisgazdapárt

(mái Gaszton pártjának tekinti magát

_ Szentmiklósi Márton egyetemi tanár 
meghalt. Dr. Szentmiklósi Márton egyetemi 
tanár, a budapesti királyi Pázmány Péter 
Tudományegyetem jogkari professzora va
sárnap délután 67 éves korában, hosszú 
szenvedés után elhalt. Szentmiklósi pro
fesszor évtizedeken át tanította a budapesti 
egyetemen a római jogot és neve fogalommá 
vált. Temetése szerdán, november 2-án, dél
előtt fél II órakor történik. A Pázmány Pé
ter Tudománvegyetem előcsarnokában ra
vatalozzák fel és a beszentelési szertartás 
után a farkasréti temetőben helyezik nyu
galomba a főváros által adományozott dísz
sírhelyen.

— Gyakorlatozás közben meghalt egy tűzoltó. 
Rappel Ödön 54 esztendős tiizoltóőrmester Vj- 
pesten, a Váci-ut 40. sz. alalt lévő Mautner-féle 
bőrgyárban gvakorlatozós közben hirtelen rósz- 
szül, lelt és összeesett. Mire a mentők kiér
keztek, meghalt.

m>______________ ezOst és sranyérroéket nap
J y **•  (íren ve« es elnd B«rn«-
bank, Budspcrt, V.. Nádor-utca 2*.  telefon 2Í3-16, 104-57

megőrizni kívánják a párt önállóságát ismegőrizni kívánják a párt önállóságát és a 
Független Kisgazda Polgári Agrárpárt zász
lóját soha cl nem hagyják, összetartással és 
elszántsággal fognak küzdeni továbbra is. 
mert ezzel a hazafias munkával kívánják 
szolgálni vezérük, Gaál Gaszton halhatatlan 
emlékét. A nyilatkozatot aláírták a párt 
összes képviselőtagjai.

Egyébként a párt parlamenti csoportja 
Eckhardt Tibort választotta meg elnö

kévé.

— Fiiad király unokaöccse Varmegyében. 
Fuad egyiptomi király unokaöccse, Juszuf 
Kamui herceg kíséretével együtt néhány na
pot töltött Vasmegyében, ahol az alsószil- 
vágyi vadászterületet bérelte ki. Vasárnap 
meglátogatta Budapesten Széchenyi grófot, 
majd visszautazott Kairóba. A herceg Baicb 
báró egyik fiatal vadőrét, Csorba Istvánt is 
magával vitte most készülő afrikai expedí
ciójához. melyben valószínűleg Széchenyi 
gróf és Almássy László, a magyar Sahara
kutató is résztvesznek. 

I — Véres támadás a trafikban. Doberűnhőt 
jelentik: Iven-t, a Rostocki Bank itteni fiók
jának vezetőjét, aki egyúttal trafikot is fari 
fenn, egnap vérző fejsebbel, a nyitott pénz
szekrény előtt eszméletlen állapotban talál
ták meg. Eszméletét visszanyerve elmon
dotta, hogy egy harminc év körüli férfi, aki 
cigarettát vásárolt, leütötte. A támadó őtér.eg 
márkát vitt magával és nyomtalanul eltűnt,

— Kihirdetik a kereakedelmJsták tanulmányt 
versenyének eredményeit Az Országos Keres
kedő és Iparos Szövetség által rendezett keres
kedelmi Iskolai Tanulók Országos Tanulmányi 
Versenyének eredményeit ma délután hirdetik 
ki az Ahin helyiségében. A verseny kitűnői 
eredménnyel végződött, a nyertesek a vener.y- 
dijul felajánlott gyakornoki ollósokat holnap) 
már betölthefik.

— Koporsóban csempészik s szo-je! pTCipas 
ganda-gyufált. Londonból jelentik:1 London 
egyes . külvárosaiban újabban „atheista propa
ganda-gyufát" árusítanak. A gyű fadobozokon 
vallásgyalázó rajzok és feliratok láthatók s aa 
árut állítólag a hivatalos szovjetkereskedelmi 
válallat koporsókban csempészte Anglia terü
letére. Ilyen gyufával árasztják el Indiát és < 
Távol Keletet.

Pollik Sarolta kozmetikus », >
Hajszálak elt4vnl(IA»o d'StbermtA»al. 
ffiemölMlrtós. öw.e< szápeéghtbAk kezelAoe. fí» Sveo 
működés), ..Mtracle'' haleltivolltószer ozétköldéoe uta. 
oltással Többszörösen kitüntetve. Kérjen proapektaFf.

MÉLTÁNYOS KÉRÉS
— Adj 10 pengőt.
— Minek*
— Stépitő szalónba szeretnék menni
— Ugy, akkor adok húszat...

— A nagy kérdőjel minden második ember 
szeme elé mered, hogy mi is lesz az idei kará
csonyi ajándék. Szerencse, hogy a családoknak' 
ebben nagy segítségére van . két folyóirat, a 
Tündérujjak és a Tűzhely. Mindkettő már le
vette a váltakról ezt a súlyos gondot, mert a 
két folyóirat most megjelent novemberi számai 
egyenként is, együtt is olyan ajándékot jelen
tenek be előfizetőiknek, hogy mindenki étről 
fog besrélni. önmagát múlja felül a Tűzhely’ és 
Tündérujjak. mikor minden eddigi szenzációi 
keltő ajándékakcióját túlszárnyalja.

— Nagy szenzáció az uridivatszakmában 4 
közismert Schulczer és Schwlmmér cég felsrás 
mólása. Csodálatos, hogy finom átukat milfl 
olcsó árban árusítanak az Andrássy-ut 47. sz*  
alatt igyönyörii üzletben.

Ha kevés pénzért ele
gánsan akar ruhózkodni, 
keresse fel a „Divat uriszabó- 
ságot", Erzsébet-köruf 1, I. em., 
ahol finom őszi és téli szövetek
ből férfiöltönyt, átmeneti vagy 
télikabátot mérték után 40 és 51 
pengőért készítenek. — Vidékre 

minták bérmentve.
Hosszupercsztcgen történt. Itt 
‘ Ízületeit gyermeke, aki elég

táplálkozás miatt néhány nap múlva meg- 
A nyomozás folyamán megállapították, 

a gyermeket erősen megszorongatták, ugy 
belső sérülései miatt nem tudott táplál- 

A gyermek anyja beismerte, hogy a 
leket megszületésekor „véletlenül" leej- 
és a nvnkánól fogva emelte fel. A bonco- 

. eredményétől függ, hogy incgindilják-e az 
árást az anya ellen.

o'esón. re»’le«re.fele'«RR*ffD-íllB9nnQI l/HlQl*  *■' .Irir-ro'ir.iőnyr-cbbcnke rUUui Uol Idllol
->ABS®f-ut©a HuajBanhai i. ©m. a.

— Innitzer érsek beiktatása. Becsből jelen
tik: Dr Innitzer érseki beiktatásának ünnep
sége a Stcphansdomban nagy egyházi pompá
val ment végbe a köztársaság legfőbb méltó
ságainak, valamint a katolikus lakosság nagy 
tömegének részvétele mellett. A beiktatás tulaj
donképpeni ünnepségét a dómprépost és nz 
érsek beszédei vezették be, ezután következett 
a papság tiszteletadása. Majd miközben az 
énekkar a Tcdeum-ba kezdett és a templomot 
az orgona hangjai töltötték be, nz érseket disz- 
menet kísérte át az érseki palotába, ahol a 
Landsmnnnschaftok, az Altwicnerbund és a 
férfi dalcgyesülelek képviselői hódollak elötle.

— Vitaminom fogápoláa. Köztudomású tény, 
hogy az emberi szervezet fejlődésére és egész
ségének fenntartására mennyire hatása van a 
vitaminoknak. A vitaminoknak a fogak és a 
foghus egészségére gyakorolt fontos hatása 
vezetett arra a gondolatra, hogy azokat a fog
ós szájápoló szerekbe Is belevigyék. A ' ilamin- 
tarlalniu fogkrém rendkívüli jelentőségéhez ma 
már kétség nem férhet. Tudományosan meg
állapított tény, hogv a fogak kellő kifejlődésé
hez különféle vitaminok szükségesek. A fog
krémben lévő vitaminok a száj nyálkahártyáin 
keresztül könnyen felszívódnak é« igy fontos 
fásukat elsősorban lokálisán fejtik ki.

Ciános, takarít ölesó n 
DITRICHSTEIN 

fele’on: 41S-45. 64. 53. VII.. Kertész i. 27

Mag var Színház
Szombaton, november 5-én 

ELŐSZÖR

DZSIHIBI

— Nem gond többé a költözéseknél a lakás 
rcndbehozAsa. mert a takarításhoz szükséges 
eszközök, valamint mindennemű háztartási cik
kek szinte potom árért 1 eszerezhetök az ország 
legrégibb és legnagyobb festékkereskrdelmi 
vállalatánál, Izsák József r.-t.-nál és összes 
fióküzleteinél. Vásároljon ön is Izsák-üzlelckbcn

— _Orő mindenkinél olcsóbb". Ez a köztu- 
dalba átment a fővárosban és a vidéken is köz
ismert jelszó méltó bizonyítéka annak, hogy a 
Gerő maradék- és divafáruhd:, Vb, Andrássv- 
ut fi, minden időben azt a célt tűzte ki, hogy 
a hölgyek valóban olcsón jussanak n legdiva
tosabb divatkehnékhez. Csak meg kell nézni a 
Gerő-áruház kirakatait, azok jóformán mindent 
megmondanak. Szebbnél-szebb nöikahát és 
ruhaanyagok, selymek a legolcsóbb árakon öl
tenek szembe. Nem csoda, hogy az az áruház 
óriási forgalmat bonyolít le.

— Gummibotos rablótámadás a schwabi*  
géni népjóléti hivatalban. Schwabigban teg
nap vakmerő rablótámadást kíséreltek meg. 
A népjóléti hivatal két alkalmazottja hét- 
eze rmárkát vitt a hivatal egyik pénztárába. 
Amikor az ajtón beléptek, egy autóból, 
amely az alkalmazottakat követte, két su
hanó ugrott elő, gummibottal leütötte a tiszt
viselőket, elrabolta a pénzt, majd az autón 
elmenekül. Kiderült, hogy az autót nem sok
kal előbb lopták.
— Vllágftzamok ■ Párisién Griiiben. Az előkelő 

pesti publikum egyetlen helye a Párisién Grill 
a pesti éjszakában. Nos, a Parislen Grill tra
dícióhoz méltóan ebben a hónapban két világ
számmal rukkol ki. Az egyik Snzarina, akiről 
a: lllustration esztétikusa azt irta, hogy a vi
lág legszebb nője ... Kremolina és Darras a 
táncművészet tökélyét nyújtják. .4 Párisién 
Grill novemberi műsorának sikere kétségtelen.

Minden hölgynek jel
szava ez a pár szó:

Az én kalaposnőm csak
Szántó, Király-utca 21

— Kötelességének legyen eleget! Keserüvize 
csak Mira leheti

- Bálvány-utca 4. szám alatti szőnyegüzlet 
megszűnése következtében most pptom álban 
vásárolhat szőnyeget, függönyt, téritől, takarót 
és minden e szakmába vágó cikket. Olvassa el 
a cég mai hirdetésében közzétett szenzációs 
olcsó árait. Használja ki az alkalmat és sies
sen szükségletét fedezni, mig a nagy választék 
tart.

Vígjáték. Irta: Zágnn István

Főszereplők:

Titkos Ilona, Törzs Jenő, Ráday Imre, 
Sulyok Mária, Székely Lujza. Mály Gerő, 
Z. Molnár László. Sugár ixjos, Keleti 

László.

CHEVALIER
A hercegnő szene ja ♦ palace

Arany János és a 
Franklin Társulat

Október 22-ike fontos dátuma a magyaH 
irodalomnak: Arany János halálának Ötvee 
nedik évfordulója esik erre a napra s at 
ország, élén első irodalmi társaságaival, eb-tí 
színházával, kötelességének érzi, hogy ezt << 
napot mindenképpen emlékezetczsé tegye. 
Nem mintha Arany Jánosnak s műveinek 
szükségük lenne, hogy ilyen külső eszköz 
zökkel hívják fel rájuk az olvasó érdeklőt 
elését, élő s eleven hatású Írója ő ma is jd 
klasszikus magyar, irodalomnak s ép a mo-*  
tanában róla megjelenő cikkek bizonyítják, 
hogy költészetének ize, nyelve, magyarsága 
mennyire mai s mennyire elavulhatatlan.

Amikor az egész ország Arany János enw 
lékezetének hódol, halhatatlan költőnk ent< 
lékének ünnepléséből nem maradhatott ki 
műveinek kiadója, a Franklin-Társulat sem, 
sőt éppen őrá várt az a hivatás, hogy ezt a 
nagy évfordulót a legméltóbban koronázza 
meg. A Franklin-Társulat ugy akart a mag i 
erkölcsi kötelességének eleget tenni, hóg>1 
az évfordulóra uj kiadásban jelentette me# 
Arany János összes költői műveit. Aranyi 
János költői müveinek ez az uj kiadása 
abból a felismerésből indult ki, hogy nagy’ 
költőnk munkássága iránt az érdeklődé*  
évről-évre nőttön-nő s hogy minden magyát 
olvasó szeretné könyvtárában tudni irodal
munk ez örökéletű kincseit. Ar uj kiadása 
nak tehát elsősorban olcsónak kéllett lem 
nie, hogy minél többen megszerezhessék 
maguknak. Tiz kötetbe csoportosítja s hat 
művészi vaskos kötetben jelentek meg a» 
évforduló alkalmából Arany összes költői 
művei s e nagyszabású gyűjtemény magá
ban foglalja a költő első eposzától. Az' el*  
veszett alkotmánytól kezdve, az öregkori 
Arany utolsó lírikus fellobbanásáig. az őszi*  
kék ig mind a halhatatlan verseket, elbe« 
szé)ő költeményeket, irodalmunk mindama 
páratlan szépségeit, melyekkel Arany Jánoí 
költészetünket gazdagította

S hogy ez az uj kiadás tényleg népszerű 
Is legyen, a Franklin-Társulat a mai viszos 
nyoklioz mérten is feltűnő olcsó áron, 
mindössze 32 pengőért hozza forgalomba 
ezt a gyűjteményes sorozatot, amely most 
már lehetővé fogja tenni, hogy Arany Jánoí 
mindenkié, az egész országé Jegyen,MMM«M©MMMMBM©*aMIMM©MM©MMBMBMMMI  
Műasztalosok 
beraktározásából 
származó
oék. kárpitozott garnitúrák, epyou bátorok, baforuAvetak 

november hó 3-4 5-én 
délután 3—4-lg ulnda'nel*.

Megtekinthetők oki. 29-től reggel 
B-6-lg VIgadő-lőr 1, félemeleten.
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MOZI UJárok, uj rendszer
Parravicini grófné kínos afférja 

az Operaházban
Herczog András báró anyósa estélyi ruhában leült 

a földre, mert nem akarták a helyére vezetni
Furcsa és szokatlan látványnak volt ta

núja ’az „Egyiptomi Heléna" hétfői premier
jének közönsége. A Testen is jólismert 
Qlasz/ Pnrravleini grófnő abban a pillanat 
bán lépett be leányával és annak férjével, 
Herezag András báróval az Operaház föld
szinti nézőterére, amikor a függöny éppen 
szélljIlyent. A jegyszedők a rendőrségi ren
delkezés szerint természetesen nem engedték 
előre » társaságot, akik így kénytelenek 
voltok az egész első felvonást hátul állva 
végighallgatni.

Amikor a temperamentumos olasz gróf- 
nő megtudta, hogy a felvonás ötnegyed 
óráig tart, nem törődve fekete csipke

nagyestélyi toalettjével és a földlgérő 
herinelinbelépőjével, hirtelen elhatáro
zással leült, majd lefeküdt a — földre.

Nagy izgalom támadt a jegyszedők között, 
akik attól féltek, hogy a nézőtéri „ország
úton" teljes hosszában fekvő és fehérlő 
niasz grófnőnek

nemsokára nagyobb nézőközönsége lesz, 
mint a színpadnak.

tanácskozás után a 
döntött, hogy a köt- 
mégis megsaegl a 
beállittatott a gróf-

Tizpercnyi izgatott 
nézőtéri felügyelő úgy 
feltűnést elkerülendő, 
a rendőrségi élöirást: 
nőnek egy pótszéket.

Jöttem S
Láttak ■
Győztem S

Harold Lloyd kimutatta magát 
és elutazott Budapestről

Égy kis vílíamosufazás Lloyddal, akit senki se ismert föl 
— szemüvege ellenőre

Nem csoda, ha az idegenek Így lelkesed- 
pék Budapestért — mondta Harold Lloyd, 
amikor karonfogolt a Royal Apollóban a szü- 
nelban-Jtt lelkesednek a: idegenekért is. 
mert nem vagyok annyira öntelt, hogy ezt a 
nngy szeretetet és mosol; gó arcokat, , no meg 
a" tápsokat, amit itt az előbb Marimé Dictrigh 
hclyfitt kaptám mindet a. saját számlámra 
könyveljem el.

Dehogy ftem, —- próbálom meggyőzni. 
önt imádják Budapesten és általában minden 
ki|. imádnak, aki meg tudja nevettetni az em- 
embereket íbben a szomorú és reménytelen 
világban.

—Miért .mondja, hogy szomorú és remény- 
tejeli? Hiszen nézze végig ezt a hatalmas mo
zi/, remekül öltözött emberek töltik meg, egyet
lenegy szék lem üres. Azt is hihetnem, hogy 
miattam jöttek cl, de nem úgy van. mert senki 
«um tud fa előzőleg, hogy idejövünk és csak 
lilty ötletszerűen hozott el M Földes, a Tara- 
luount igazgatója.

Az önök országában — folytatta — ugy- 
bitszik, megértik a művészetet.

Marlene Diétrich, ez az Isteni művésznő, akii 
talán" a legjobban csodálok a hollywoodi stu 
dió csillagai közölt, a szivekhez és az érzések 
licz szóL De teljesen érthetően. Én csak a ne- 
yélőid,cgekel próbálom csiklandozni . . ,

Qlyflin óriási tömeg vesz már körül, hogy 
mim.ifi lehet nyugodtan beszélni, pedig ez a 
nagy mulattató most komoly dolgokat akart 
mondani. Végignézzük a Szőke Vénuszt, azután 
a llóteJbó hajtatnánk, mert egy kis müvésztór 
saUáL'ol Tát vendégül a gyorsan népszerűvé váll 
amerikai.

■—^'■Szálljunk fel a villamosra. —- ajánlotta 
Harold. -

meg akarom nézni a pesti embereket kö
zelről.

A 'tatéiban más emberek élnék, éjt a pesti pöl- 
gátién‘ragpok kiváncsi. A vlllamósón ért azután 
a legnagyobb meglepetés. A villamosok börfo- 
gályáin’ kerek képek lógnak. Harold Lloyd sa
ját képeivel*  találkozik, amely alatt ez az egy 
szó-a-szöuegr Moziőrült. Kedvtől ve nézi a rek 
Eiip.pt s. amikor lefordítom neki, mit jelent, 
hangosan nevet.

A villumos publikuma azonban nem vese 
• rólunk tudomást.

Hiába teszi fel szemüvegét a nagyszerű kötni- 
kuS. 'hiába itan körülötte és mellette JO -tf) /o. 
tofrrdflnja is.-y.pi’fti polgár nem készült el arra 
c szenzációra, hogy Harold Llouddal utazhat a 
viUarnoson^^MMW^uuáor^

gyet, ml fizetünk, utasok szállnak le és föl. 
néhány bakfis nézi meg jobban, de tálén 
csak azért, mert — mit tagadjuk — Harold. 
a többszörös családapa, igen csinos fiatal

ember.
Atszállunk a 8-asra, majd megérkezünk a 

Ritzbe, ahol már nagy társaság vár.
Art hiszem, a mezőkövesdiek jó vásárt esi- 

náltnk, mert 1
a szoba egyik sarkiban felterr.yorra négy

öt remek varrottal tornyosodlk,
nem beszélve a szines szoknyák tömegéről.

Harold büszkén magyarázol, hogy e magyar- 
imádata már magyarul is megtanította. Ezt a 
három szót: „Nem, nem-, soha!", majd „fizetni'' 
és „szabad" jól megtanulta. Igaz, hogy néha 
összetéveszti a „fizetni" és a „szabad" fogalmát 
és amikor kopogtatnak ajtaján, óriásit üvölt;

— Fizetni!
Harold félrevon

egy

HunyadySándor
uj színdarabja

ERDÉLYI 
KASTÉLY

r - xUlgszlnMz
srtanzaclfts alkar*

J'

Napok óta 1OO és 1OO vevó keres! fel a Nemzeti 
ruhaházat, ahol ujárak mellett valóságos tomboló 

vásárlási láz van.

Cégünk bevezette az állandó

alkalmi eladást.
Vannak cikkek, melyek félárnál is olcsóbbak. Készpénz 

vétel, készpénz eladás. Óriási választék nói és férfi 
szövet és selyem árukban

Férfi-ruha osztályunk megszűnik, 
tel/es készletünket minden elfogad
ható árban eladjuk.

Nemzeti Ruhaháx
VII., ftákéczl-ut 7. szám
(Pannonia-szálló mellett)

Premier után
EGYIPTOMI HELÉNA. Pedig... ha 

zönség akarja, még meg is értheti nz 
törni Heléna' szövegét. Igaz, nem attól, hogy 
elolvassa Hoffmansthal szövegkönyvét. Ez még 
nem segít. De szerencsére az énekesek egyet
len szavát sem lehet érteni és igv a fantázia 
maga olyan remekmű, amely még Strauss gnz- 
nyilik a kombinálásra Nincs ebben a műben 
inás vesztes, csak Stratiss Richárd, aki még eh
hez a szörnyű szövegkönyvhöz is zseniális mu
zsikát komponált. A két felvonás két fináléja 
maga olyan remeknü, amely még Strauss gaz
dag zenei termésében is előkelő helyezést kér. 
A hétfői premierközönség mérsékelt tetszést 
mutatott a darab iránt. Elismerésének csak 
akkor adott kifejezést, amikor Strauss jelent 
meg a függöny előtt. A premieren jelen volt n 
kormányzó családjával, olt voltak József, Jó
zsef Ferenc főhercegek, Auguszta, Anna, Mag
dolna főhercegnők, Gömbös miniszterelnök fe
lesége, Hómon Bálint, Lázár Andor miniszterek 
és a budapesti társaság szine-java.

LABRIOLA SZÍNHÁZ. A kéthetenként pre
miereket tarló Labriola egészen fantasztikus 
ügyességgel és leleményességgel állítja össze 
gyors műsorait. Az uj műsora középpontjában 
Ráskal Ferencnek ragyogó életképe, a Gavallér 
áll, amelyet Molnár Aranka és Kertész Dezső 
főszereplésével mutattak be rendkívül nagy sb 
ke.rrel. A műsor várleté-atlrakc.iójfi... pedig « 
DaycTma-balcttl A londoni Palládium sztárjai 
óriási és ragyogó repertoárt adnak a pioderii

........ .................. dolgozószobájába, ahol 
ív papirosra a kővetkezőket írja:

A*̂C  .J+éUf ***•**■&.  eV

„Mrs. Lloyd és saját nevemben meg akarom 
köszönni a Hétfői Naplón keresztül Budapest 
lakosságának szeretetreméltöságát. őszintén 
sajnáljuk, hogy nem maradhatunk tovább Buda
pesten, mert ittartózkoddsunk minden percét 
külön élveztük. Reméljük azonban, hogy még 
mielőtt visszautazunk Kaliforniába, még egy 
szer alkalmunk lesz önökhöz jönni."

Nagyon kért, hogy légyük ezt körré a Hétfői 
Naplóban, mert arra a 2600 levélre, amely az 
utóbbi napokban érkezett bozzá,

nem tud küiön-kUlön válaszolni.
— De art megsúgom — mondja: -r- 
deremberben visszajövök, •» siralommal 

feleség én kíséret nélkül.
Suttyomban kiszállok a vonatról éa két-három 
napot inkognitóban töltök Budapesten ... Az 
lesz csak az igazi! — csettint a nyelvével Ha
rold Lloyd.

Aztán pakoláshoz fognak. Hétfő délben el
utazlak Pestről Haroldék.

I1O texasi Gttrl
| elsejétől " Kék Egér-ben.

i

n kö- 
nmi'p-

és klasszikus zenéből és koreográfiából. Egyik 
sztárjuk pedig remekül énekel. A három Neh- 
ring xylofonvirtouzok, Radó Sándor vidám 
kupiéi, no meg a kitűnő Lnör/o/a-görlök dicsé
rendők.

ROYAL ORFEUM. Politikai pótvizsga címen 
remek tréfát irt n Royal Orfeum uj műsorába 
Békeffi László. A politikusok ugyanis az utolsó 
húsz évben mind megbuktak és most ezek * 
tréfában engedélyt kapnak arra, hogy bukásukat 
korrigálják. Békeffi tanár ur előtt megjelenik 
MacDonaldtól kezdve Gandin keresztül Betti, 
lenig mindenki a pótvizsgálnton, természetesen 
nem minden kacagás nélkül. A műsor remek! 
A huszonöt tagból álló törpetársulat, amely
nek e lőadását tftrpe-jazzbnnd kíséri, a Hófehér*  
két játssza — tekintettel a jól frekventált dél- 
utáni előadásokra. Neményi Lili egy sanzonját, 
amelyet Bárczy Tibor irt. külön kell kiemelni, 
nagyszerű muzsika, jó szöveg, igen jó előadás.

•• E.

• Uj revü ■ Moulin Rougeban. Két hónapit, 
fit este táblás ház tapsolt a Bigin-ravünek. 
amelynek Ilire külföldre Is eljutott. A közép*  
pontban a három l.otahár, először együtt mind 
n bárom, /'.» Alberttá és Lenn Hogee vílágszá*  
mok is fellépnek a cirkuazreviiben. amelyből 
természetesen nem hiánynzhatik Nrőnpf Lenke, 
a Moulin -bájos primadonnája. Zoli és Roll 

• ;sem.''éíc/fér Dezső és Márkus Alfréd Írták • 
< Irkttszreviit a népszerű Jimmy rendezése öt*  

’.letc én IrcVél alapján — Ül a márka beszél.

Ha azt mondjuk
Ha azt mondjuk
Ha azt mondjuk 
ezzel még nem mondtunk semmit!

óriási!... 
grandiózust.., 
lenyűgöző

Nézze meg a

Száguldó
élet
cimü világturnét

és uj jelzőket
fog keresni hozzá

Tegnap! premierlén órláii sikert aratott

Omnla.. üorso

Eiip.pt
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Gaál Franciskát két évre elveszítette 
a magyar színpad 

Elutazott Berlinbe, ahová kétéves fllmszerződése köt!
KM héttel ezelőtt érkezett vissza Berlin

ből Gaál Franciska, aki tegnap reggel új
ból visszautazott Berlinbe. A két hetet 
majdnem kizárólag bucsulátogatásokkal töl- 
t' tte, mert Franciska most már hosszabb 
blőre megválik Budapesttől.

Gaál l'randskánnk ugyanis sikerült uj 
pályája is.

rJöe Pasfernak, az Universal európai igaz
gatója olyan meglepetéssel jött Gaál Fran
ciskáért, amilyenre a művésznő maga sem 
Számított. Joe Pastcrnak

két évre szóló szerződést hozott Gaál 
Franci számára.

elvan feltételek melleit, amelyek még a 
magas gázsiköveteléseiről híres nalvát is 
meglepték. A szerződés szerint Gaál Fran
ciska 1.9.73 március elsejétől két évre az 
l nivcrsal sztárja, akivel az Universal tét- 
szés szerint rendelkezhetik olyan értelem

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

legnagyszerűbb párisi színésznőjét alakítja, La 
Georgette-t. Találtunk egy naiva-szerepre egy 
egészen fiatal, még másodéves színművészeti 
akadémiai növendéket, Raffay Erzsit, aki azt 
hiszem- meglepetés lesz.' Somogyi Nusi — a 
humor teljessége.

♦
A Peetl Színház holnap mutatja be a Zsákba

macskát. Szilágyi—Eisemann háromfelvonásos 
uj operettje, izig-vérig „pesti operett. Itt adjuk 
az első felvonás bevezető jeleneiét:

(Szín; a városligeti műjégpálya melegedője.) 
REINERNÉ (Reinerrel együtt jön. Lábán kor

csolya): Jellemző rád. Eddig tartott a dicsőség.
RE1NER: Hogy hogy eddig tartott? Délután 

három óra óta korcsolyázom veled, rogyadozva 
a kilencven kilód alatt és még neked áll fel
jebb?

R.-NÉ: A barátod, a Kallós szintén kormány
főtanácsos, a múltkor mégis egész nap a jégen 
körözött...

R.: Most is körözik. A rendőrségtől. Mégis 
hallatlan, hogy nekem kell a feleségemet bóg- 
nizni tanítani, hogy az a jég nem tud egyszer 
beszakadni

R.-NÉ: Mi bajod van? Olyan ideges vagy, 
mintha sokkot kaptál volna a háborúban...

R.: Esküszöm, n háboru áldozata vagyok! 
Mozgósításkor ismertelek meg léged. (Ekkorra 
lecsatolja a korcsolyáját.) Na, szervusz mama.

R.-N’E: Leó, hová mész?
R.: A turista egyesületbe. Tudod, hogy két

napos kirándulásunk van!...
R.-NÉ: Holnap vasárnap sem leszel itthon? 
R : Mondtam már, hogy a Gyömbért mász- 

szuk meg!
R.-NÉ: Leó . ■ * nekem azt súgja egy belső 

hang...
R. .(magában): Jó Isten... még egy. belső 

hnrfgja is van!...
R.-NÉ: Ez a hegymászás kezd gyanús lenni 

nekem! Hogy egy bankigazgató pont egy tu- 
ristáklubba iratkozzék be! Pont a természet 
áhilátos csendjét élvezi vasárnaponként...

R.: Hát élvezhetik én máshol csendet, mint 
messrA tőled, a természet ölén? Éppen azért 
hagyjál nekem békét, mama! Most szekirozd 
egy kicsit a lányodat. En már megkaptam a 
napi, fejadagot! (Indul.)

R.-N’E: Leó, ha elutazol, én olyat teszek... 
én képes vagyok elválni tőled...

R.: Látod, ez egy jó idea! Ilyesmiről mindig 
lehet velem beszélni!.

R.-NÉ: Meg ne tudjam, hogy megcsalsz va
lakivel!

R.: Nem fogod megtudni...

♦
Kálmán Imrét már vasárnapra várták 

budapesti barátai, akik a nagy magyar te- 
ncazerző ötvenéves születésnapját készültek 
megünnepelni. Kálmán Imre ugyanis Bécsi
ben még mindig az ünneplések középpont
jában áll éa lehetetlen volt számára az el
utazás. SÜrgönylleg hétfőre, majd keddre 
tette érkezése dátumát, de kedden is csak 
sürgöny jött Kálmán Imre helyett. A zene
szerző ngyanla kedden Mikin- navfrák köz
társasági elnök vendége volt. Kálmán meg
köszönte az aranyérmet, amellyel ötvenedik 
születésnapján az elnök kitüntette. Kálmán 
eszerint csak ma, szerdán érkezik Buda
pestre.

♦'

A X’igszlnház Tiauptmann egyik legérde
kesebb és legköltőibb darabjára készül,- 
amelyet „Vor Sonnenunfergang'' a Deut- 
sches Volkstheater Janníngssal a főszerep- 
ben. játszik már nagyon régen. Egy hetven
éves ember egy tizennyolcéves kis kertész
lányba szeret bele. Ez a darab. A szerepet 
Pesten Csortos fogja játszani.

hEMZETf SZÍNHÁZ; Hlmfl dalai (^8) 
VÍGSZÍNHÁZ; Erdélyi kastély (8) 
MAGYAR SZÍNHÁZ; Csók a tükör előli (S) 
BEI.VÁROSI SZÍNHÁZ, írja hadnagy (8) 
hAMARAsZINHAZ: llutrárak (8) 
AMIRASSY-LTI SZÍNHÁZ Le ■ dr.lrukcWval (»;») 
TEI'.ÉZKÖRL’TI SZÍNPAD; E» Igen (M> 
I AIIRIOLA SZÍNPAD: Leány é« gaeallér (() 
ROYAL ORFEUM: Dr. Luelter (I. S) 
KOMÉDIA ORFEUM: Vonótnégyea ('48) 
MODERN KABARÉ: Kabos vendégjáték (%•) 
SFEINHARDT SZÍNPAD. Rohóantok (8) 
fcTEl.NHAKD SZÍNPAD; Rohóralok (8)

A régi Pest két nagyszerű mulaltatójával kell 
kezdeni e heti naplónkat, Rótt és Steinbardt- 
lal, akik egytlttc.sen és ktllűn-kűIAn Annyi vi
dám órát szereztek a pestieknek. Rótt éa Stelh- 
hardl ugyanis a háboru befejeztével különvál
tak és ebbe a szakításba bizony disszonáns 
hangok Is vegyültek. Sokat küzdöttek külön- 
klllün vállalkozásaik egylke-másUuk megbukott 
éj» lassan-lassan elúszott annak a vagyonnak 
tekintélyen része Im, amelyet a boldog béke
időben kerestek meg évtizedek nehéz és nagy 
munkájával. A két nagyszerű színész, akiknek 
Bíve u békebeli jókedvet és humort jelentette 
egyúttal, most Ismét egymásra talált. A Stcln- 
hurdl Színpad uj műsorán meg is Mtailk énnek 
h kibékülésnek a hatása. Régen mulattunk 
annyit, mert hiszen Stelnhardtnak Jobb part
nere, mint Itott éa Rollnak Jobb partnere, 
mini Sfplnhardt nem Igen akad. Amit kelten 
humorban és jókedvben produkálnák,' az a 
Jtott Stelnhardt név régi ragyogását jelenti. 
Gratulálunk.

♦

4 Fővárosi Operettszinház a héten Martos 
Ferenc és Lajtai Lajos Rotschildok cimü da
rabját mutatja be, amelyről a szerző a kővet
kezőket mondja:

Visszamentem ahhoz az őslegendához, 
amely a Rotschildok pénzügyi világhálói mának 
kezdetét jelenti. .4 frankfurti ős Rotschild-fé- 
székből Gudula-asszony, ez a nemes, nagy 
vonalú zsidó nagyasszony kiröpiti öt remekbe
szabott gyermekét. Ez az öt flu Európa öt 
nagyvárosában rövid idő alatt megveti a lábát 
és hatalom lesz. — Az a lemondás és az a 
nemes fájdalom, amellyel Gudula asszony el
szakítja magától gyermekeit, muzsikát követel. 
Még pedig olyan muzsikát, amely Szakit á má
jaik legmaibb muzsikájával, amelyet a jazz 
fogalma jelent és nemcsak a külsőségekben, 
hanem a tartalomban keresi lényegét. .Vagyon 
örülök, hogy szerzőtársam, a fiatal Lajtai 
nagyszerű lendülettel megoldotta ezt a problé- 
jrát. Az operett szereplőiről csak elragadtatás
sal beszélhetek, hiszen Gudulát a mi Med- 
gyaszay Vilmánk flátssza, ez a nagyszerű dlzőz. 
Méltó társa Honthy Hanna, aki az akkori idők

Ma Jelent meg az uj

SZIHHŐZI ÉLET
Mit tanult Harold Lloyd 
a pesti komikusoktól?

Mlss Európa esküvíje

Hatvány Lili színházi levele 
Újságból is meg lehet 
tanulni a Tangallntl

Kik kap/ák a 20 pengéket a 
magyar—német meccs nétSl klzOl

Darabmelléklet:
Mindig lesznek Júliák

198 Oldal... 60111181*

ben, hogy
Németországban vagy Amerikában ját*  

aratja.

A szerződés legfőbb pontja, hogy Gaál Fran
ciska ezalatt másutt, még színpadon sem 
játszhat és legalább bárom nagy film fő
szerepét kell eljátszania évenként.

Gaál Franciska, aki természetesen bol
dogan irta alá ezt a fényes szerződést, 
amely filmkarrierjének kezdetét jelenti, le
zártéi pesti lakását és már tegnap reggel 
Berlinbe utazott, mert ma a Glória Palócé
ban az Universal díszbemutatót tart.

Gaál Franelska első filmjét, a Paprikát 
mutatják he.

Gaál Franciska, aki még nem felejtette el 
a színpad tapsait, meg akarja köszönni a 
moziközönség tapsait is a Gloria-Palace pá
holyából.

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

E héten három nagy-ágvu harcolta ki a 
legteljesebb filmsikert. Rangban legelső a 
Rogal-ApgUó slágere, a Szőke Vénusz, 
amelyben Marlene Dietrich széles skálájú 
művészetét csodálhatta, könnyezhette a pesti 
publikum. Büszkék vagyunk a Lehár—Eg- 
gerth-filmre. Vált egfjszer egy keringő — a 
legbájosabb és legtermészetesebb német be- 
szélőfilm-alkotás. — A Jan Kiepura-Mm, 
amelyet a Fórum- és Ufa-fllmszinháíak mu
tattak be, teljes joggal vindikálhatja magá
nak a legelső helyet is. Kiepurft hangja zen- 
gően szárnyal a filmkockáról, amelyet Mag
da Schneider bűbájos egyénisége is beara
nyozott. Ez volt a fllmszezón nagyhete.

Nacv a felzúdulás a Színművészeti Aka
démia növendékei körében Odry Árpádnak, 
az Akadémia igazgatójának uj intézkedése 
miatt. Régi gyakorlat az akadémiában, hogy 
az iskolák növendékei a Nemzeti Színház
ban statisztálhatnak. Ezzel a növendékek 
nemcsak színpadi gyakorlatot szerezhettek 
maguknak, hanem egy kis keresethez is ju
tottak, amellyel megkönnyítették a drága 
tandíj fizetését és a megélhetést. Odry Ár
pád egy rendelkezéssel eltiltotta az Akadé
mia előkészítő osztályának növendékeit a 
Nemzeti Színházban való statisztálástól — 
miért, mi célból, azt nem lehet tudni.

, . ♦
Hétfőn ünnepelték a Magyar Színházban 

Molnár Ferene Harmóniájának első jubi
leumát. A világhírű iró már csak egy egész 
sereg távirattal vehetett réazt a jubileumi 
ünnepségen, amelyet a közönség tapsai és 
elragadtatása tett ünnepivé. Molnár Ferenc 
Bt-cabői sürgönyözöit az igazgatónak és a 
színészeknek éa gratulált a sikerhez.

♦
Vasárnap érdekes vendége lesz Budapest

nek. A kitűnő német táncosnő, Senta Mária 
jön el, hogy bemutassa a modern táncmű
vészet legújabb kifejezési eszközeit.

♦
Kedden este kezdte meg Németh Mária Idei 

operaházi vendégszereplésének sorozatát. Verdi 
Requiemjének Rzopránszólamát énekelte töretlen 
fényű hangjának magávalragadó varázsával. A 
trtbht magánKzólamokban Basllldes Mária, Szé
kely bldy Ferene dr. és Kálmán Oszkár remekel
tek. Falion! vezényelt,

*
„Nem válók el“ címmel Orbók Attila három- 

felvonásos vígjátékot fejezett be. A vígjáték 
egy iró házasságának története. Az író polgári 
famíliából nősül, a felesége bohém természete 
miatt elhagyja az egyébként gyöngéd és figyel
mes írót. A feleség beleszeret egy ölezerholdas 
birtokosba, mire a polgári família teljes gőzzel 
el akarja választani az asszotiyí az írótól. Ki- , 
méle.tlen harc indul, amelyben a bohém és 
könnyelmű iró egyedül képviseli a — polgári 
morált.

-----
A Belvárosi Színház Barátainak Egyesülete 

vasárnap délelőtt ankétet rendezett a Belvárosi 
Színházban; Az’ankétet Márkus László, a Nem
zeti Színház Igazgatója vezette és bevezető elő
adásában a niai szinház1 és ■« mai rendezés min
den eleven kérdését érintette. Felszólallak 
Schöpflin Aladár, pünkősti Andor. Kárpáti Au
rél, Bárdos Artúr és Relle Pál. majd a közönség 
köréből hangzott el néhány hozzászólás.

Fedik Sári uj terve: egy kis társulat szín
igazgatója lesz, amely amerikai mintára néhány 
darabot betanul és ezzel, valamint saját díszlet
lel'és ruhatárral vidéki körútra indul. Ha a da- 
rnb vidéken bevált, akkor egyes darabnak Fe
dik Pesten színházat bérel.

♦
A Színész Szövetség rendkívüli tanácsülésben 

bojkottot mondott ki a Bethlentéri Szinpád el
len. A szinház ugyani! bejelentette, hogy varie
tévé akar átalakulni és az uj alakulásból ki
hagyják az eddigi színtársulat tagjait, akik hu
zamosabb idő óta gázsi nélkül játszottak, és 
gázsineniflzetés miatt szüntették be fellépésüket. 
A Színész. Szövetség kimondotta, hogy mind
addig, amig a ' színtársulat' sérelmei orvoslást 
nem nyernek, színész nem léphet fel a Be t hl én - 
téri Színpadon. Egyidejűleg küldöttség keresi 
fej a belügyminisztert, azzal a kérelemmel, hogy 
a Bethlentéri Színpadot, amely színházi enge
déllyel működik, ne engedje varietévé átala
kulni. Reméljük, hogy a dolgok nem fajulnak 
el ennyire és a szinház vezetősége, amely .eddig 
nagy áldozattal igyekezett továbbvinni a . kis 
szinház ügyeit, megtalálja a békés megegyezés 
útját.

RENDKÍVÜLI Fn.HARMONIA, 
NOVEMBER 0.

Vezényel: Werner Janssen
Közreműködik: F. Goldenherg zongoramű

vész. Műsoron: HŐndel: Nyitány, Brahms; B- 
dur konzert, Korányi: Idilli (újdonság) , és mint 
különlegesség janisén: ÓLeichenbegfihgnis éines 
Saxophons**.  Jegyek 1—fi pengőig. Konzert- és 
Filharmonin.bérlőknck ' 30 százalék kedvez
ményjJÍOnZCTL^—BMIMaSM^^. 

stelnhardt Színpad I 
V1IL, RÁKÓCZI ÜT K TftLBFÓN: 4Í-#-?4.

A kacaghatta ti humor ikrei

RÓTT » STEINH ARDT
liaí I eijötl

UJ MOtUMUUt 
KaUete este órakor.

• nagy bohósat eaaaaenaAclőa KlaérB-inaaoe 
HELYARíK 1 PENGŐTŐL 8 PENGŐIG

ORION
O.T.A.

A század ; 
legmerészebb filmje:

nsszonvok 
veszedelme. 
BSSZOílySn 
OrSme

A film kényes témája 
miatt, a cenzúra ugy 
határozott, hogy az 
előadásokat a férfiak 
és a nők csak külön 
látogathatják.

Premier 
szerdán

E héten egy színes képpel lesznek tarkáb
bak Budapest utcái és nyilvános helyei. 
Ugyanis Boldogfalva díszes nemzeti vise
letbe öltözött küldöttsége fog Budapestre 
érkezni, hogy Fejős Pál, Tavaszi zápor ci< 
mű magyar filmjének premierjén résztvo- 
gyen. A küldöttséget, amely csütörtökön 
érkezik Budapestre, már számos helyre 
meghívták és többek között Tarján Vilmos, 
a New York kávéház népszerű tulajdonosa 
délután 5 órakor uzsonnára hívta meg Őket, 
ahonnan a Radius-mozihoz fognak vonulni, 
a Tavaszi zápor díszelőadásához. Éjfélkor 
pedig a Párisién Grill mulató hivta meg 
őket, hogy megismertesse velük Budapest 
éjszakai életét. A boldogfalviak házi készw 
tcsii babakiállitást fognak rendezni a Rai 
dius Metró Filmpalotában. Az Osso Film a 
Tavaszi zápor díszbemutatóját csütörtökön 
este tartja a Radiusban,

Rícci példátlan sikere után 
még egy hangversenyt ad 

December 1. Konzert „B“-berlet
A hatalmas sajtó- és közönségsiker után*  

amely Ricd budapesti bemutatkozását kísérte^ 
sikerült Riccit amerikai visszautazása előtt de
cember 1-ére még egy hangversenyre megnyer*  
ni- Jegyek 2 pengőtől és népszerű helyáru 
Konzert „V“-bérlelek (8 pengőtől 4fi pengőig 
hat részletben) csütörtöktől Konzcrtnél, Váci
utca 23.

DOHN’ÁNYI—BEETHOVEN-EST 8-án
Műsoron: Pathetique, appasionata, valambil 

d-moll, E-dur, f-dnr szonáták. Egyes jegyek 
2—6 pengőig. 4 3 Beethoven-clőadásra bérles 
tek még válthatók. (Koncert.)

KÁLMÁN IMRE MA MEGÉRKEZIK 
és személyesen vezeti november 5-ikl estjének’ 
próbáit. Az esten közreműködnek: Fedák, Rells 
Gaby, Laurisin és a Budapesti Hangverseny 
Zenekar. Jegyek Rózsavölgyinél. (Stúdió.)

Szilágyi - Eisemann 
uj operettje a

Ré vay-utca 18 
(az Opera mellett)

Parádés szereposztás:

Rökk Marika — benzlntyuk

Rát kaiMárton — mesterinkaBfizáfig 

Gyargyaiuiván — malomellenőr 

Dénas György — Motalkó donzsuán 

Tímár Kató — korcsolyabajnoknő 

HarasxtiMtd  -lipótvárosi mama 

Varabos Emmy — pesti gírllce 

Horti Sándor — ktkapós kormány tótanAeMa 

Haltai Andor ~ vizes nyolcas

Először:
nov. 3-án, csütörtökön

A pénztár telefonja: 21-4-22



Budapest, 1»32 nnveiuber 2. HÉTFŐI NAPLÓ 13

A magyar „Lehrspiel" és a 
német „SehrspieV*  ütközete

Tizenegy „szerencsefiu" játszott a magyar csapatban, amely ma 
sem tudja: hogyan győzött a németek ellen — A profik futball- 
paródiájával szemben az amatőrök ismét ragyogóan gyártották 

ü guiunul
Magyarország—-Németország 2:1 (1:0)

Egy héttel ezelőtt ugyanezen a helyen 
megírtuk már, hogy a magyar válogatott 
csapat győzelmi*  vagv a németeken, vagy 
szerencsén múlik majd. Azok, akik a vasár
napi kescj-ves győzelmet végigszenvedték, 
megállapíthatták, hogy

a magyar csapat ezen a napon feltűnő 
jábaráüágbuü állott a szerencsével és a 
németek ezúttal önhibájukból hugytak 

itt egy komoly győzelmet.
A magyar csapat csatársora ezúttal is a 

legtökéletesebb csőd benyomását keltette. A 
kényszeregyességnek még csak a látszata 
sem volt meg s így most már a sorozatos 
clebacle hatása alatt a maradék közönség 
nevében is

gyökeres reorganizációt, a fogaikul

A „kínok meccse", amelynek felét 
Gömbös miniszterelnök is „végigélvezte"

a

ment 
góltól.

bizonytalanul

Szünet. Nem lehet túlságos 
vádolni a

Knőpfler várja. A németé a szerencse, a miénk 
a napfény. Már állnak is a csapatok:

MAGYARORSZÁG:
Háda — Korányi L, Biró — Rnrsányi, Sá

rost Lázár, — Korányi II., Auer, Turay, Toldi,

HUBEft

>*UOB

KoPANyi I.

Carraro olasz biró sorsol

>*gy 
bán

VALAMIREVALÓ AKCIÓ, 
OLYAN GÓLT KANYARIT.

EGYETLEN
AMELYBŐL DÉRI ... ....... ...........................
HOGY JÁKOB MÉG MOST IS CSÓVÁLJA A 

FEJET. ELSŐ FELIDÓ 10. PERC: 1 : 0.

s? jpuiaj jjojp|Buiu zy 
eredményes finise után 
mindenki felcsigázott 
örömmel várta a profik 
csapatát. Lehrsptel-t várt 
a közönség. A tizenöl- 
ezerfejü közönség, amely 
igyekezett mindjárt az 

hangulatot csi- 
persze hasz- 

•UB1B| 
Rnrsányi csapatkapi

tány megy a középre 
sorsolni. Carruro és 

németé a szerencse, a miénk

NÉMETORSZÁG)
Jákob — Hubcr, Wendel — Tanra, Leln- 

berger, Knöpflcr — Albrecht, Lachner, Mah- 
llck, Hotfmann, Koblerskl.

Magyar fölénnyel Indul a játék. Kedélyes 
tologatások, amolyan bemelegítő mozgás.

— Magasan nyerjük a nicccsetl — hallani a 
Bizakodást.

Látni viszont csak azt lehet, hogy a németek 
kemény legények. Gyorsak és nem sajnálják a 
munkál. Ezzel a határozott fellépéssel széniben 
a szakértői szem a magyar csatársor puhaságát 
agy élheti meg.

Már Hl az elején ugy látszik, hogy csatá
raink, ki tudja, micsodás okokból, kímé
lik magukat s csak „ziccerre" mennek.
Két korher esik a német kapu elölt, de nem

csak korner, hanem előbb Turay, majd Auer 

a téU porösus kötött ing
Turistáknak tó ipor|olAknak 

nélkülözhetetlen 
Qy irtja: BHUST DÁVID, Blpű Budapppt! BpBvefdr^yvdr, Budapppt
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oroszlánok helyébe telivér magyar fut- 
balicslkókat követelünk, akik vannuk, 

csak éppen észre kell venni őket.
A sokszoros pfuj-orkán, amelyet a félel

metesen gyatra játék kiváltott, bizonyította, 
hogy a közönség szemét nem lehet becsapni 
s hogy a pénzével adózó fulballpolgár tü
relme végső határához érkezett.

Mivel vezetik tovább az üzletet, ha ez a 
kütélidegzelü adózó-töineg abbahagyja 
egyszer a hiábavaló s csak bosszúságot 

okozó „szórakozást"?
Az amatőrök immár sorozatossá vált bra

vúrjai oly tanulságos ellentéttel szolgáltak, 
hogy ezzel szemben a profik lélektelen csa
tárainak semmiféle mentségük nem lehet.

Helyet a fiataloknak! Éspedig sürgősen.

is. Aztán Sárosl buzdul neki és lő magasan a 
kapu főié, Nem halinak való munka ez. A 10. 
percben bebizonyosodik.

Auer szökik Lázár labdájával. A két bekk 
közrefogja, de ő bízik a tankszerű roham
ban. Hiába. Most lőni próbál, a lövés 
Wendelbe, majd innen Korányi IL-höz 
pattan. Á szélső lőhetne. De inkább esa- 
vartán bead, Toldi az üresen álló Déri elé 
pöccint, aki stopot és aztán hatalmas erő
vel fúrja lő méterről a felső sarokba a 

labdát. 1:0.
Remek jelenet volt. Taps, taps... no, talán 
sikerül mégis a nagy reváns, a féli menázsi- 
biztosilás céljából is. Dchót a szép jelenetnek 
vége. Hiába huj-huj-hujráznnk a derék magva 
rok trlbünszarte. Ar. lesz belőle, hogy a íő. 
percben l.achner kiugrik, lő. Márta vetődve 
csak kiülni tudja, aztán fekszik, a labda 
Mahlick elé kerül, aki a tátongó kapu fölött 
lö el. Szerencse. Először. Mert aztán még jó- 
néhányszor fújtathat megkönnyebbülten a tri-

latÁb,

bűnök népe. De van csodálkozni való is éppen 
elég. Toldi például magassági rekordot lő. 
Mire a labda földre ér, már kipihente magát 
az egész német csapat. Az se utolsó, amikor 
kiderül, hogy csatárainknak hatvány fogalmuk 
sincs a stoppolás művészetéről. Talán haris
nyát. De labdát...? A passzok is éppen elég 
ravaszok. Ellenfélhez mennek többnyire. Talán 
ez a nemzetközi futballillem-kódex tanítása. 
Szóval udvariasságból egyest kaphat az egész 
csatársor. A pusszokért azonban mindent, csak 
nem — pénzt.

Még Déri az egyetlen, aki All a De ő
nem számit, ö „csak" amatőr. Ncü p »<>k
labdát. Minek?... Isten mentsen, még zavarba 
hozhatná a belsőket egy jó centcrezéssel.

A németek persze nem sokat hederilenek a 
lanilóbácsíra. Játszanak, helyzetet teremtenek, 
küzdenek és ugy mellesleg futballoznak is. 
Csupán nem lőnek. Vagy gyengén. De hiszen 
ha még ehhez is értenének, akkor ma hírűiké
vel kellene a gólokat számolni. Apropó, szá
molás. Turay gyorsan leszámol egy némettel. 
Leviszik. Utána rögtön Sárosl zuhan fejelés 
közijén a mellére. Élájul, üt percig Turay a 
ccnterhalf.

— A „császár" visszavonult/ — hallatszik.
A „császár" azonban nem végleg vonult 

vissza. Később ismét elől zakatol. A 28. perc
ben a némalek Albrecht je remek helyzetbe ke
rül és a lövés — szerencsénkre ...............
pattan. Ezután 
semmi. '................
Carraro. aki különben remek bíró, bensősége-
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használjon végerősítőnek!

Korányiba
....... tizenöt percig nem történik 
A szónak szoros értelmében semmi.

sen szeretheti a 11-ese- 
két. Két pere alatt kettőt 
is „lenyel". ’ Egyet Ko
rányt héndsze miatt, 
egyet meg Turay miatt, 
németek. Jól belenyom- 
akit el akartak ültetni a 
kodták a földbe 
hiába. A „császá 
kel. Magából, 
a „kertészeket" 
eőnro vonhatn 
vége a félidőnek-

Gömbös Gyula miniszterelnök a magyar— 
német-meccs félidejében érkezett a Hungária- 
útra. Usetty Béla országgyűlési képviselő, az. 
Ml.Sz elnöke társaságában Briill Alfiéd „házi
gazda" mellé ültették. Gömböt és Brüll régi jó 
ismerősök. Brüll szakszerűen magyarázza a 
miniszterelnöknek a futball játék taktikai szépsé
geit. Gömbös elismerőleg bólint, mondván:

— Teljesen tisztában vagyok a futball stra
tégiájával , . , különben valamikor magam is 
futballoztam . . .

— £s milyen poszton méltózlattál kegyelmes 
uram játszani?

— Jobbszélsőt játszotta/? . •
— Érdekes — jegyzi meg szellemesen Brüll 

— a múlt előrevetette árnyékát . . . De „most" 
már tudnál kegyelmes uram centert is ját
szani f

— Azt nem, de fobbösszekötőt esetleg... — 
adta meg finom maliciával a választ Göm
bös Gyula, aki ezzel is elárulta, hogy mily ki
tűnő szakértője a futballnak.

Hatvan másodperces „díszelőadás" a kormányfő tiszteletére

I uray

Diai

Toldi

„ optimizmussal 
közönségei. Már látják, hogy 

nincs sok keresni valója 
a magyar csapatnak. Leg
feljebb a prémium a ke
resnivaló.

Alig indul meg újra a 
játék,

Gömbös miniszterel
nök érkezik meg a 
kíséretével. Ováció, 
fa... hatvan másod

perces díszelőadás.
Játszanak a magyarok 

—- egy percig. Aztán jön 
a paccok sorozata. Még

korner is akad, a nagy tumultusban azon- 
végleg elvesztik a labdát meg a fejüket.

A közönség kórusban pfujjol.

—- Toldi nyugdijbal
— A császár... mi lesz császár? — idegesítő a 

hangulat.

A belső csatárok őssze-vissza játszanak most. 
Turay és Auer közelharcba keveredik — jel
lemző! — egymással. A végén Turay rúgást kap 
a fejére. Tapogatja és nem érti. A közönség 
bosszankodva mulat. A 32. percig. Akkor

noffmann robog a magyar kapu felé, ma
gára szívja ■ védelmet és' Mahllck elé tálal, 
aki a bulösszekötő helyéröl jól helyezi ■

22 ta fel nOk!

Akarnak-e mindig fiatalok, egészségesek 
■naraűiiir

Igyanak minden reggel a csodálatos ha
tású, világszerte ismert, természetes „MIRA" 
glaubersós gyógyvízből, étkezés előtt fél 
vizespohárral, 
frissít, ildit, ; 
biztos természetes fogyasztószer. I 
meg orvosát, igaz-e, hogy e vízzel 
betegségnek elejét veszik. Árusítják 
ben mindenhol.

A vérkeringést szabályozza, 
az emésztést rendben tartja, 

Kérdezze 
sokféle 
üvegek-

7 decis 
egyszer

A „MIRA" kcseriivizet, mely 
üvegekben kerül forgalomba, csak 
próbálják ki azok, akiknek hashajtóra van 
szükségük. Alig egy óra alatt glircsnientesen 
hajt, kellemes Izü. Az orvostudományi meg
állapítás szerint a legtöbb természetes 
glaubersó e vízben van, miért is nemcsak 
hajt, hanem gyógyít is. Kapható mindenütt!

labdát. 1:1.
Nincs csodálkozni való. Megérdemelték. Ettől 

kissé magához tér a társaság és belefekszik. 
Két perccel később

Borsányl labdájával Auer fut, betolja 
Turayhoz, aki fogja s rögtön bombáz. 2:1.
A megkínzott közönség örül a veszett fejsze 

nyelének. És sietve távozik.
A 38. percben csak a 

jószerencse ment me 
ismét a

Háda 
fogott labdáját IlnlT- 
mann kirúgja a kezé
ből s csak a gólto

tón ment Bíró.
Még néhány erőtlen ak

ció és vége a megpró
báltatásnak, amely egyre 
szomorúbb képet mutat 

magyar profik nívójú-

Lázár rosszul parírozza Albrecht 
veszélyes akcióját

Ez a esd a hangskála össze*  
hangjait tökéletes egyenletes*  
Béggel erősíti meg és eltünteti 
a zavart, megszünteti a torzítást.
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FUTBALLCSEMEGE
volt a magyar—csehaelováb mérkőzés, amely falán 

a javunkra döntötte el a bupaforna sorsát 
Magyarország—Csehszlovákia 8:3 (3:2)

Ai a 10—12 ezer javíthatatlan futballdruk 
k«r, aki nem törődve a házi békével, ebéd 
nélkül törtetett ki a déli kezdési! amatőr elő- 
mérkőzéire, nem bánta meg buzgóságát ezúttal. 
Sőt.

A légéirezeteaebb, a leglzleteaebb futball- 
delikalMxt kapta éhaége eaiilapitáaára.

Femek verőfény, még remekebb vendégcsapat 
■ ha fokozni lehet: ragyogó magyar együttes.

Joktics belgrádi járásbiró biráskodás;i mel
lett kezd a két nemes ellenfél. Rosszul kezdő 
dik ránknézve nz „itteni színjáték",

Bulla, a félelmetes pozsonyi gólzsák már 
a 4. percben eredményez: 0:1.

A válasz nem késik. Szaniszló nyomban ki
egyenlít: 1:1. Alig pár perc, tellik el s Bulla 
ismét rászolgál az ..arany" jelzőre (1:2). El
képed a közönség. Mi lett tilt. . . Súlyos ma- 
gvar vereség előszele iengedez... Hja, az ellen
félnél Kannhőuscr, Hulla, Sorai, dr. Schillin- 
ger, Ttunschka, a többszörös csehszlovák re
prezentánsok. S milyen remek játék!

Körömre menő félórán küzdelem hozra 
meg a mámoron egyenlítést Szanlsiló 

révén (2:2).
Még egy nnnullált csehszlovák gól a a félidő 
csattanói befejzése Solti gólja. Ez viszont ér
vényes: 3.2/ vereségre dermedt hangulatunkat 
oszlatta el...

A szünetben a folyosón Fonta, a csehstlová 
kok országos szövetségi kapitánya sopón 
kodik:

— Ha nekem ilyen csatársorom lenne, mint 
amatőr kollégámnak...

De alig folytatják. Szaniszló máris javít a 
hangulaton: 4.2. De még .most sem biztos a 
magyar győzelem. A csehszlovák kapus bele
veri fejét a kapufába s agyrátkódással a men
tők veszik munkába. Beáll a helyettese, ö is 
kifogástalanul véd. Itt is, ott is sok a gólhely
zet. önzetlen passzok. Egy szív, egv lélek a 
magyar csapat. Itt ma csak győzni leheti Meg
indul n gólözön. Solti Ő.-2, Solti 6:2, Engel 
hardt 7 2, Szaniszló 8:2! Óriási!...

Kilenc perc alatt négy gól.
Káprázik a szemünk a meglepetéstől... Az 
utolsó percben Kucsera gólja inár csak szép- 
ségflastrom.

8:3!
A magyar nmntőrfutbnll egyik legfényesebb 
diadala ... Dr Mariátty nem hangoztatta ugyan 
Kanta félidőbeli mondását, de bizonyára gon
dolta: „Ha nekem ilyen csatártorom volna...' 
A meccs jellemzését a „nagy" mérkőzés után 
oszladozó közönség adta meg:

— A jövőben az amatőrök játsszák a fő
meccset t a profik az „előmérkőrét" szereplői...

S nincs igazuk?...
A Középeurópal Amatőr Kupa állása:

csapatbajnokságban 9, végeredményben te
hát a 24 bajnokság győztese egy kivéte

lével uj országos rekorddal győzött 
Az eredmények nemzetközi viszonylatban is 
igen számottevőek.

A bajnokok közül különösképen kitűnt 
Lemberkovits Antal főhadnagy, a 11 fegyver
bajnokság közül hatot nyert.

A többi egyéni bajnokságot egy kivételével 
ismert lövészek nyerték. Zsótér Bertalan, Be
regi István és Tarits Tibor személyében.

Az elsőizben kiirt magyar ijjászbajnokságo- 
kat Gelencsér György, Peckó Gábor és Szaba
dot Géza nyerte.

A hadipuskacsapatbajnokságot nagy fölény- 
nyel nyerte a Budapesti Honvédtiszti Sportlövő 
Egylet csapata. A kisöbii puska csapatbajnok
ági >an a Budapesti Polgári Lövész, Egylet csa
patának már erős küzdelmet kellett vívni a 
bajnoki címért a Műegyetemi Lövészegylettel,

szeiuádo ablakokra

Nemezbetét * *'•* l|,“- "

„zab. „#Bft-LÉC“szabályozh. légréeelzáró. 
Kérjen d t j t a I " n Ismertetem «s bemutatást Q«nm 
óe Háxtartáe Raclonallxáó Vállalat BALÁZS 
ARTHUR eéztól V, *V>n|nfnn* 1O fi 8 7 
Arany János-utca 10. IV V-O-7

amelynek csapata a céllövő pisztolybajnoksá
got nyerte a „budaiak" előtt.

A los angelesi olimpiai játékokon legjobban 
szerepelt magyar lövészt, Hradetzky Zoltán 
főhadnagyot, bár indult a bajnoki versenyen, 
betegsége visszalépésre kényszerűét te.

„A sport érdekében mielőbb revideáljuk 
a KISOK-paragrafust“

— mondta Szentesen Kelemen Kornél dr., az OTT elnöke

1. Magyarország 5 mérkőzés 22:13 6 pont.
2. Románia 4 ,, 9:6 6 „
1. Csehszlovákia 5 „ 13:15 4 ..
1. Ausztria 0 „ 11:21 4 „

Hátralévő mérkőzések: Románia— Magyar
ország és Csehszlovákia—Románia.
Ha Románia ellen győzünk, akkor megnyer

tük a kupát.

A Hungária mindössze két hónapig 
védte a Magyar Kupát 

Szeged FC - Hungária 2:1 (0:0)

Szentes, november 1.
(A Hétfői Napid tudókilójának telefonje

lentése.) Lázár Andor igazságügyminiszter 
meglátogatta vasárnap választókerületét s 
erre az útjára Fabinyi Tihamér kereskede
lemügyi miniszter és Kelemen Kornél dr., 
az Országos Testnevelési Tanács uj elnöke 
is elkísérte. Ebből az alkalomból Kelemen 
Kornél előtt megjelentek a szentesi sport
egyesületek képviselői és egyöntetűen azzal 
a kéréssel fordultak az elnökhöz, hogy a 
sport érdekében tegye lehetővé, hogy már 
a legközelebbi jövőben a társadalmi sport
egyesületek tagjai középiskolás diákok is 
lehessenek. Kérésük indokolásaként előad
ták, hogy

különösen vidéken nem nélkülözhetik 
azokat az értékes és intelligens közép
iskolai elemeket, amelyeket eddig egy 
rideg és káros paragrafus eltiltott a tár
sadalmi sportegyesiiletek szakszeri! ki

képzésétől.
Kelemen Kornél meghallgatta a küldött' 

ség tagjainak érvelését s válaszában a leg
határozottabban inegigérte, hogy

mihamarabb megváltoztatják azt a tiltó 
rendszabályt, amely a középiskoláso
kat eddig elzárta a társadalmi sport- 
egyeshletektől, annál is inkább, mert 
kezdettől ez volt az álláspontja és mert 
ezt a magyar sport érdeke is megkí

vánja.

AHOGYAN A HUNGÁRIÁT ..KUPÁNVEHTÉK” . . A VÉDELEM EGYESOLT ERŐVEL JUT- 
--------- GÖIJIOZ A SZEGEDIEKET. MÁSODIK FÉLIDŐ 33. PERC: 2 : 0.TATJA

Fagyos szél szántotta 
végig a kopár OllÖi-uli 
pályát, nmikor a Magyar 
Kupa er.évi győztese és 
az Rutizújder Szeged le
génysége farkasszemet 
nézett egymással:

Sseged: Pálinkás —
Sirály, Itaffai — Polgár, 
Gyurcsó, Berták — " 
rúnyi II., Harmnth, 
kács, Kiss, Havas.

Hungária: Szabó 
Mandl, Kocsis — Boros, 
Wébcr, Szaniszló — Ot- 
tári, Cseh, Sebes, Ba-

dúlt, a szegedi védelem meg sem kísérelte a 
védekezést, s igy Cseh közelről bepöccintette 
a labdát. Mindenkit meglepett az érthetetlen 
Ítélet.

Ko- 
Lu-

Korányi II.

rátky, Szabó.
Salamon Béla, 

vétlenül a r..._ . , ,VÍ!,b____
tekintetével a gyémépességü tribünökön:*”*"

-- Mi az, színház ez, hogy nincs közönség?... 
‘Rióban nehéz volna őtizáz fizetőt találni a 

megszokott polyapiihlikuin között. A mérkő
zés első fele nem sok jót nvujtott. Rettenetes 
bosszantó csniárpáccolások a kék-fehérek ré
széről. gyenge, de lelkes szárnypróbálgatások 
Szeged oldalán. Gól nélkül végződik a' félidő, 
melyben csak llarmath kapufalövése pozití
vum.

Szünet ulán a gólképtelenség már-már a 
meghosszabbítás borzalmait idézi fel a közön
ségben. amikor a szegedi rohamok eredményre 
vezetnek.

A 23-lk percben a „kis- Korányi éles lö- 
véae, majd három perc műim lakácsnak 
üres kapuba lőtt gólja 2:0 át vezetéshez, 

juttatja Siegedet.
Közben a nagy tribünön is „csattanói" csctné- 
nvek ..zajlanak'*  le. Majd Aufrichtiy bíró soro- 
zajos levédései keltenek zajos emóciót pályán, 
nézőtéren egyaránt. Még ennyi hibásan elbírált 
offizájdot, korúért ét faultot nem láttunk. A 
Hungária gólja is zavaros körülmények kö- 
zóH triilelclt meg. Cseh feltűnő offszájdról in-

a ___ ___
meccs elölt érkezett s végigfutott

kitűnő kabnrészinésr köz-

2:1!
A hátralevő tiz perc már puskaporos hangulat
ban folyt le. Aufrichtig biró végleg „levizsgá
zott*.  A Hungária a könnyen vett, ambiciónél- 
küli játékával elbúcsúzott a Magyar Kupa Vé
delmétől. 0 volt a legrövidebb ideig „kupa 
tulajdonos". Mindössze két hónapig.

Somogy - Soroksár 4:3 (2:3)
A Somogy csapata rcvánsot vett a Soroksár 

csapatán, a bajnokság sorún szenvedett vere
ségért. A meccs végig változatos volt, a Somogy 
a kapu előtt határozottabban játszott. Mindjári 
a kezdés után Galambos lövése a kapufáról 
flormovszky elé pattant, aki vcdhctetlen lab
dával megszerezte a vezetést. 1.0: A Soroksár 
heves támadásba kezdett, aminek eredménye
ként Schmledt kiegyenlített. Ezután sorozatos 
soroksári támadások következtek, amelyekből 
Gruber, majd Kautzky háromra szaporította n 
gólok számát. Ezután a Somogy is támadott és 
Mészáros beadásából Galambos védhetetlen 
gólt rúgott. 2:3. Szünet után mindkét csapat 
erős iramot diktált. A kiegyenlítő gól után, 
amelyet Galambos rúgott, a közönség heves tün
tetésbe kezdett a biró ellen, mert a helyzet 
offszájd-gyanus volt. Az utolsó percben dőlt ct 
a meccs sorsa, nmikor is a Somogy a lefutó 
Kocsis révén megszerezte a győzelmet.

Mindenszentek ünnepe és a magyar sport
Az OTT uj elnökének látogatása a temetőben

Mindenszentek ünnepén a magyar sport
társadalom az idén is megemlékezett azokról, 
akik úttörő harcosai voltak a magyar testne
velésnek.

Kelemen Kornél dr., az OTT elnöke hétfőn 
délután a Kerepesi-uti, a Farkasréti és a Né
metvölgyi temetőkben felkereste dr. Gerenday 
György, Gillemot Ferenc, dr. Nagy Béla, fíolla 
Mihály, isseni Iszer Károly, dr. Speidl Zoltán, 
vitéz Terstyánszky Ödön, dr. Serényi Jenő és 
Holfeld Henrik, magyar sportkiválóságoknak 
sírjait, s az Országos Testnevelési TátíAvs ke

gyelete jeléül, a sírokon koszorút helyezett el.
Az OTT-n kiviil a sportszövetségek, vala

mint az egyesületek és az egyes sportintézmé
nyek is kegyelettel áldoztak az elhunytak em
lékezetének. A Testnevelési Főiskola hallgatói, 
elhunyt tanáruk, Malaky Mihály sírjánál tet- 

.lék le a megemlékezés illatos virágait. A leg
nagyobb sportszövetség, az MLSz vezetősége 
elhunyt elnökeinek: Kárpáti Bélának, Stobbe 
Ferencnek és Opréc Rezsőnek sírját kereste fel 
a Kercpcsti-uti temetőben, mig a BLASz Biró 
IjcrsŐ és Fischer Henrik emlékének áldozott.

KÜLFÖLDI SPGRTNRPLu
A Budai „11" nagy sikere Torinóban

Budai „11"-FC Torino 2:2 (0:1)
Torino, október 30.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen
tése.) A Budai „ti" Olaszországban túrázó csa
pata vasárnap az FC Torino ellen szép játék
kal nagy sikert jelentő döntetlen eredményt ért 
el. A második félidőben a magyar csapat1 
fölénybe került és

remek csatárjátékával számos esetben szol
gált rá ■ közönség tapsára.

Budai „11" minden részében kifogástalanulA

játszott.
Az első félidőben a torinóiak vezető gólja 

kapuelőlli kavarodásból esett, de a második 
félidő 3. percében Sztancsik kiegyenlített. A 
15. percben

Bükk vezetéshez Is juttatta a Budai „ll“-et, 
de az olaszoknak a 27. percben sikerült ki- 
egyenlitcniök.

A Nemzetitől kölcsönkapott játékosok ked
den este a Bocskai csapatával együtt indullak 
vissza Budapestre.

PELLE NÉLKÜL
a második helyre szorultak válogatott magyar tornászok 

Frankfurtban

és Antal Nándor

K L EIN M "!!fll,l!l’'ni!1!!!!l,,,llg
■ranykoazorus mester

EZÜSTÁRU QVáRA

Rekordok tömege 
a céllövő-bajnokságokon

Vasárnap befejezték a négy napig tartó 
vcszbajnokságot, amelyet a Mardbányi-téri 
lövöldében és a nagytétényi ka topái lőtéren 
rendezett a Magyar Országos Lövészszövetség 
A négynapos verseny az ország legjobb lövé
szeit évűitől te cgv be.

A kiirt lő egyéni bajnokságban 14, • 9

Frankfurt, okt. 30.
(A Hétfői Napló tudó

sítójának telefonjelentése.) 
A Frankfurter Turnverein 
vasúrnnp este rendezte a 
Festhalle sportcsarnokban 
Luxemburg, Frankfurt 
és Budapest városok he
tes tornászcsapat verse
nyét, amelyen ” * 
részéről Péter 
Boros Péter. 
József, Sarlós 
Leni Dezső, Küldi Lajos 

. vetlek részt.
Pelle világbajnok távolléte

Lcnz sérülése erősen rontotta a budapesti

zönség is bizonyít.
A csapatverseny eredménye az egyes szere

ken a következő volt. Korlát: 1. Eintracht 
Frankfurt 374 pont, 2. Budapest 348 póni, 3. 
Luxemburg 314 pont. Lovon végzett gyakorla
tok: 1. Eintracht Frankfurt 391 pont, 2. Buda-

lö-

Budapest Vll.' 
Síp ■ utca 20.

Telelőn szám:
József 301 -52 

Nagyban és kicsinyben

Budapest 
Miklós, 

Hegedűs
József,

es
csapat győzelmi esélyét és végeredményben 

Budapest ■ második helyre került 1873 
ponttal,

míg a győztes frankfurtiak 1900 pontot szerez
tek. A hnrmndik Luxemburg pontszáma 1717 
volt. A verseny iránt igen nagy érdeklődét 
nydvánult meg, amit a tizenegyezer főnyi kö-

Az előkelő otthon
minden kényeimét

MŰVÉSZ HÉT
társadalmi, irodalmi Es művészeti folyóirat.

SZÉRKESZTÖ8ÉG ÉS KIADÓHIVATAL:

Vili., RÖKK SZILÁRD UCCA 35.
TELEFON: 3 « . 3 - « 7. KAPHATÓ miHOEHOTT

mérsékeít áron megtalálja a

MEGJELENIK MIN
DEN HÓ 1ÉN ÉS 15-ÉN.

•
SZAMONKÉNT f t.so 
HELYETT TO FILLÉR.

pompás épületében.
Gundel éttermeiben a legtöbb magyar és 
francia konyha. Télikert. Délután és este 
tánc. Bridge. GolL — Egyágyas szobák 
6—14 P-lg. Kél ágyas szobák 12—24 P-ig.
ewíwd tiijis pmzm (inas, étkezőt) 100 pengi
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pest 376 pont. 3. Luxemburg 370 pont. 
Szabadgyakorlatok: 1. Budapest 227 pont, 2.

Eirrtracht Frankfurt 206 pont.
Gyűrűn- 1. Budapest, 2. Eintracht Frankfurt,

3. Luxemburg.
Az egyéni legjobb teljesítményt Péter Miklós 

nyujtotta, aki egymaga 290 pontot szerzett. 2. 
Winler (Frankfurt) lett 287 ponttal, 3. Hegedűs 
József 286 ponttal, 4. Zeligmann (Frankfurt 283 
ponttaj és 5. Logelín (Luxemburg) 282 ponttal. 

VILÁGSZEMLE
WABB BUDAI SIKER OLASZORSZÁGBAN 

BUDAI „11"—CASALE «:0 (lrO)
Casale, november 1.

(A Hétfői Napló tudósítójának távirati je
lentése.) A Budai „11“ Olaszországban tú
rázó csapata kedden a Division Nationale- 
ban játszó Casale FC együttesét szép játék 
után 3:0 (1:0) arányban legyőzte. A nagy
számú közönség lelkes ünneplésben részesí
tette a kitűnő formában lévő magyar csapa
tot, melynek minden egyes tagja önmagát 
múlta felül. Az első gólt Bihámi lőtte a 10. 
percbeiv, majd szünet után Schuszter és Bi
hámi beállította a végeredményt. A budaiak 
pénteken Livomoban, vasárnap Speziában 
játsszanak.

FUTBALL BECSBEN.
Bécsből jelentik: A vasárnapi bajnoki 

■mérkőzések az alábbi eredményekkel vég
ződtek: Nicholson—Floridsdorf 2:2, Bri- 
gitttenau—Austria 5:1, Rapid--Admira 7:4, 
IVSC—M’/1C 3:2.

BÉCS ÜNNEPI FUTBALLSPORTJA.
Bécsből jelentik: A Rapid—Törekvés nem

zetközi mérkőzésen kívül két barátságos 
meccs is szinrekerült az ex-császárvárosban. 
Az Admira 5:0 (0:0) arányban győzött a 
Weisse Elf ellen. Az Admirában hosszas szü
net után elsöizben játszott Vogel, a kitűnő 
szélsőcsatár, aki egymaga három gólt lölt. A 
Simmering—Nicholson mérkőzés 4:2 (2:1) 
eredményt hozott.

A THDEN-CIRKUSZ VERI A DÁNOKAT
Kopenhágából jelenti: A Tildén tenniszcirkusz 

európai turnéja során vasárnap a dán főváros
ban játszott és összes mérkőzéseit megnyerte. 
A Tilden-lrupp november 19-én és 20-án Köln
ben játszik.
A Tildén tenniszcirkusz dániai túrája során. 
Najuch 6:1, 6:4 arányban győzőit a dán Plou- 
man ellen, az amerikai Burnes naiiig 9;7, 
arányban győzőit a dán Panker ellen. Tildén 
6.-t), 6A, 7:5 arányban verte Nüsslein német baj
nokot. A párosban azonban a Najuch-Nűsslein- 
pár 6:3, 5:7, 13:11 arányban győzött a Tildén- 
Barnes-párral szemben.
SIEWERT KÉTKEZES DISZKOSZ REKORDJA

Einsbüttelböl jelentik: Siurcrt német olim
piai deka tlonbaj nők vasárnap egy verse
nyen a sulylökésben 15 m. 32.5 cm.-es 
dobásával egyéni rekordot dobott, a disz- 
koszvetésben 4823 cm.-t dobott jobbkézzel, 
3310 cm.-t pedig balkézzel, úgy, hogy 
összteljesítmény eben 8133 méterrel uj né 
met rekordot állított fel és majdnem egy 
méterrel szárnyalta túl a berlini Haenchen 
1028-ban felállított 8037 centiméteres 
rekordját.

BENN VAGYUNK MÁR A NEMZETKÖZI 
KENUSZÖVETSÉGBEN.

Bécsből jelentik: A kenusport nemzetközi 
bizottsága vasárnap a mücheni dr. Eckards el
nöklete alatt ülést tartott, amelyen 19 állam 
képviseltette magát. A megalakult nemzetközi 
szövetség uj tagjoi közé ezúttal Magyarorszá
got is felvették. Megállapodtak a résztvevők 
abban, hogy az első európai kanubajnokságot 
1933-ban Prágában tartják.

A BÉCSI WACKER FANC1AOBSZÁGBAN.
Púfisbói jeientik: Á bécsi Wacker szombaton 

és vasárnap Párisbnn játszott. Szombaton l 
4:l«re győzött az FC “*■ ’
vasárnap a Club Francois ellen 
arányú győzelmet.
A NÉMET ATLÉTIKAI VILÁG MÁR KÉSZÜL 

AZ UJ OLIMPIÁSZRA.
Müchenből jelentik : A német atlétikai »zö- 

vétség szombaton tartotta München őszi ren
des közgyűlését Halt dr. elnöklésével. Határo
zatba mont, hogy az eddig szokásos pontsta
tisztikát változatlanul fenntartják. Olimpiai 
tanfolyamokat Jarlanak vándor előadókkal az 
egyes sportcentrumokban, de ezek esek rövid 
(2—3 napos) tanfolyamok lesznek. A német 
atlétikai szövetség melegen Üdvözölte Olasz
ország javadalát az atlétikai európabajnoksá- 
gok megrendezésére és ezt magáévá tette. A 
maga iészéről Is szorgalmazni fogja, hogy a 
bajnokságokat már lehetőleg 1936 bán, előre
láthatólag Olaszországban megrendezhessék. 
Elhatározták, hogy fokozott ügyeimet fordíta
nak az eddig elhanyagolt hármasugrás, gya
loglás, kalapácsvetés és akadályfutás sportjára, 
már az 1936. évben Berlinben rendezendő 
Olimposzra való tekintettel. Ami a •portnap
tárt illeti, lekötötték Svájc, Anglia és Francia- 
orsság ellen az atlétikai mérkőzéseket és pe
dig Svájc és Anglia ellen augusztus 26-ra és 
Franciaország ellen szeptember 17-re minden 
alkalommal az illető ország székhelyén.

. t_____ . Szombaton
Moulhouse ellen, míg 

4:3aratott

London—Párizs in.
Párizsból jelentik: A Buffalo stadionban tar

tották meg a London—Párizs városközi mérkő
zést. Szünetig az angol amatőrök 20 arányban 
vezetlek, de a f «»•
littik.

Maianvlzsaákra, érettségire
; angor amatőrön ■■ > M
IranMtnak M«M bá?eí«ké^i GóllÓft, RákÓCZl-Ut 88.

Már a Cote d’Azur-lól is félni kell?...
Délfranciaország—Magyar proií B) vátogato:t 3:2 (1:1)

# t s külföldi játékosokkal spé-kelt DéJ-
lk profiválogatott I franciaország válogatottja, a Cote d'Azur 

“ i Antibesbe I ellen mérkőzött s 2:3 (1:1) arányú vereséget

(A Hétfői Napló tudósítójának távirati je-1 lődőlt 
lentése.) A magyar tartalék proflválogatott franci; 
trieszti 3:3-as döntetlenje után "............. .
utazott, ahol az utóbbi időben nagyolt fej- • szenvedett.

A Törekvés több tantárgyból 
megbukott a bécsi futballvízsgán 
A vizsgáztató professzor a bécsi Rapid volt, amely 1052-ös 
rossz bizonyítványt adott a nagyhírű pesti amafőrcsapatnak

Bécs, nov. 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen- 

tése.) A többszörös magyar amartőrbajnok 
Törekvés kedden Bécs vendége volt. A jóké- 
pességü magyar amatőregyüttes a Rapidot, a 
sokszoros osztrák bajnokcsapatot kapta ellen
félül, amely

félgőzzel játszva is rendkívül súlyos vere
séget mért rá.

A Törekvés játéka a mezőnyben tetszetős volt, 
• igy maga a csapat nem okozott oly mérhetet
len csalódást, mint az eredményből sejteni le
hetne. Bécsi szakértői vélemény szerint,

ez a súlyos vereség elkerülhető lett volna, 
ha a Törekvés nem támadójátékra fekteti 

a súlyt, hanem a védelmét erősiti meg.
A játék rendkívül gyorsiramu és változatos 
volt Mindkét csatársor a veszélyes helyzetek 
egész sorát teremtette, de mig a bécsi csatá
rok a kissé laza magyar védelem mellett köny-

nyedén elsétáltak, addig a budapestiek a kapu 
előtt az erélyes bécsi védelemmel szemben 
kissé elfogultaknak bizonyultak.

Az első félidőben a Rapid már 5:0-ra veze
tett, amikor a 41. percben Pusztai gólja szépí
tett az eredményen.

Szünet után a 7:l-es állásnál Déri szabad
rúgását a 10. percben a bécsi kapus kiütötte s 
ekkor Nemes lőtte a második magyar gólt. A 
hátralévő időben a jóldiszponált Jiapid-csatá- 
rok tetszetős iskolajátékkal még}három góllal 
súlyosbították a Törekvés vereségét. Á Törek
vésben a válogatott Dérin kívül Kameneczky 
kapus, Gergely hátvéd és a MÁV-tól kölcsön
kért Ivanics csatár érdemel dicséretet.

A meccs előtt az öltözőben a Rapid elnök
sége meleg üdvözlőszavak kíséretében az egye
sület zászlóját nyujtotta át nagyrabecsülése je
léül. A meccset Frankenstein biró kifogástala
nul vezette.

A Bocskait veresége ellenére lelkesen 
ünnepelték Milánóban 

Ambrosiana—Bocskai 2:1 (1:0)
Milánó, november 1.

(A Hétfői Napló tudósitójának jelentése.) 
Nagy érdeklődés előzte meg a Bocskai csapa
tának milánói vendégjátékát. A debreceniek 
meg is felellek a bizalomnak, mert

végig stílusos, szép játékukkal egyenrangú 
ellenfelet voltak a kiváló olaaz csapatnak.

A Bocskai csapatában a Nemzetitől kölcsönkért 
Belesik játszott balfedezetet, Zilahy volt a cen- 
lerhalf, Orth a center. Az első félidő 8. per
cében esett az első gól, amikor is

Meazza szabadrúgása Janzsó vállát súrolva 
a- hálóba jutott.

További olasz támadások után Vincéé, majd 
Teleki került kedvező .helyzetbe,, do mindkettő 
hil$Sp!t.

Szünet után a 11. percben az olasz jobb-

Autószerencsétlenség érte a mérkőzésre utazó 
vendégcsapatot és a kisérő futballrajongókat 

Hét súlyos sebesültet részesítettek első segélyben
Székesfehérvár, november 1.

Hétfői Napló tudósítójának telefon-

Az egész motorsporltársadalom érdeklődése 
KMAC kedden megtartott őszi kiloniélerver-

(A . .
jelentése.) Az egyik székesfehérvári futball
csapat vasárnap mérkőzésre ment Várpalo
tára. A csapatot mintegy negyvenfőnyi tár
saság kisérte, ezek teherautón igyekeztek 
Várpalota felé. Székesfehérvár és Csór kö
zött a 10. szánni kilométerkő közelében

■ teherautónak eltörölt a kormánya, a

PRÁGAI FUTBALL.
Prágából jelentik: Spurin—Nachod 5:1 (2:1). 

Az egyotlen bajnoki meccsen kívül említést ér
demel a Slavfa 3:0 arányú gyŐzelmo a Brati- 
slava felett s a Bohemians 8:0-ás győzelme a 
Chehi Kosirévei szemben.

MAGYAR LÓ GYŐZELME BECSBEN.
Bécsből jelentik: Freudenauban bonyolítot

ták le az év utolsó fontos ióversenyszámát, a 
gróf Henckel-ctnlékversenyl 1000 méteres tá
von, melynek dija 13.000 schilling volt. A két
évesek versenyét Végrehajtó nyerte, melyet Ba
logh lovagolt. Gróf Wenckhelm Fontos nevű 
lova Schejbállal nyergében negyedik helyen 
végtett.

Uj motorvilágrekordok 
születtek Táton

a ____T ______ _.......................................
senyére irányult, amelyre két német versenyző, 
Ernszt llenne és Walfrled Winkler is bejelen
tette részvételét, azzal, hogy kísérletet tesznek 
n fennálló világrekordok megdöntésére. Ken
nének sikerült a 750 kem-es kategória Világ
rekordot BMW-géppe! repülőslnrttnl egy ki
lométeres távon megdöntenle. Az uj kategória 
világrekord 15.03 tnp.-es idővei 239.680 km. 
óraátlag. Az egyik menetben 2S0 km-cs sebes
séget ért el egy irányban. Ilyen sebességei: mo
torkerékpárnál még nem mértek. Az abszolút 
világrekordot • « angol Wright tartja 242 km 
átlaggal. Winkler kísérletei még jobban sike
rültek, 260 kem-es DKW-gépével 4 kategória 
világrekordot sikerült megdönteni. Uj világre
kordot ért el repüiőstarttal, 24.08 mp.-es 
idővel, 149.501 km, Állóstarttal 30.565 mp., 
117.781 km, az egy kilométeres Jövőn, az egy 
mérföldet távon repülöstartlal 38.915 mp, 
148.878 km óraátlag és állóitarttal 45.27 mp, 
127.979 km óraátlnggak

gól 
Át

a csapat min-

játékát dl-

összekötő újabb gól*  rúgott.
Ezután Teleki kiállt, helyére az újonnan szer
ződtetett Kovács III. jött be, sőt Belcsiket is 
fölváltotta Remmer. A 31. percben

Orth szép lövéssel
megszerezte a Bocskai egyetlen gólját. A 
után Orth kiállt és Teleki ismét visszajött,
utolsó percben Matkos közelről gólt szerzett, 
de a biró offszájd címén érvénytelenítette. A 
Bocskai csapatát a mérkőzés után lelkesen ün
nepelték. Elismeréssel szólották *
den tagjáról, de különösen

Pavnlca jobhba’f szenzációs
csérték.

Egyébként ft meccs után Janzsó, 
csatlakoztak a Budai „lU’-hez, a 
Livornóban játszik.

sofför elvesztette uralmát a koe.sl felett 
és az egész lársassággal az utszéli 
árokba borult. Heten szenvedtek súlyo

sabb sérüléseket.
sérülteket Csór községbe vitték, ahol a 
ségi orvos kötözte be sebeiket és részesi- 

A Székesfehérvár-

A 
ki 
tette őket elsősegélyben. 
ról érkezett segélyautó az egész társaságot 
visszavitte Székesfehérvárra.

SPORTHÍREK
X A Ferencváros „barátságos alapon" 

kilenc gólt helyezett el Kispest kapujába a 
keddi ünnepnapon. A csaknem komplett 
Kispest súlyos veresége annál szembetű
nőbb, amennyiben a Fradiból hiányzott Tu- 
ray, Toldi, Kohut, bika és Háda s Lázár is 
csak a II. félidőben játszott, mig Korányi 
szünetig a balszélső posztján debütált. A 
Fuhrmann—liukovi—Blum halfsornak még 
bármelyik ligacsapat jó hasznát vehetné... 
A vezetőgólt Kispest szerezte Dormos ré
vén, majd egymásután potyagólok a Fradi- 
gólok: Blum, Korányi, Kovács s a középcsa
tárt játszó Sárosi kettőt juttat a kispesti há
lóba szünetig. A II. félidőben Takács, Sá
rosi és ismét Takács a gólszerzők sor
rendje, amikor Steiner 11-essel szépít az. 
eredményen. Végül Keresztes öngólja beál
lítja a végeredményt; 9:2 (5:1).

— A BLASZ Ifjúsági válogatott csapata pén
teken délután fél 3 ómkor nz tillŐiuli pályán 
játssza le Herendi vándordíj mérkőzését a 
KISOK csapata ellen.

— Döntetlenül végződött a BLASZ II. osztály 
éa a KÖLASZ II. osztály mérkőzése. Nagy
maroson találkozott a két ahzövetségl II. osz
tályú 
játék

(10) 
patát

\Alogalott csapat, s a végig változatos 
2:2 (1:2) arányban döntetlenül zárult.
A Dunakeszi „Magyarság**  csapata 1 :0 
arányban legyőzte a Szolnoki MÁV cta- 
a bajnoki mérkőzések során.

kincs lObMltghuzat
por, korom én eaftb nsIvArrAa. ha apáit ** Rblakalt 
táiv. védett támitdleroel szereli fel. .jótélláeoe szige
telés. Díjtalan bennitatAn Arlap.
Rftlfth vn. IrxHbel-kiYul M. Máa.

1 kg. parkettbeereaztő
▼insz. japán..........................  P -.16

1 doboz ’/• kg Crystal-par-
kettpaszta....................  P -.78

1 drb 11 soros parkettkefe P 1JK 
1 drb szőnyegkefe .........  P -.gü
1 drb kis surohikefe,

magyar gyökér...............  P -,ir
1 drb bartwlsch 0-ás......... P 1.78
1 kg mosószóda ...................  P -.18
1 kg mosópor.............................P -^8
t kg ammóniák szóda .... P -.36 
1 tfv. Hermelin kék Hő nagy P -.48 
* drb „Izsók11 IiAziszuppuu

40°/0-os, -10 dkg-os ........... " *“*
1 kg buzakeményltő .........
1 kg brunolin ...................
1 kg fehér vagy sztirke 

olajlesték........................... .
1 kg színes olaffesték (nem 

ktilönleges színek) .........
(Hajfestékek doboz nélkUI értendők

1 kg zománcfesték, (email) 
kozépmlnőség ...................

P 1.20

P 1.10

P 2.-

P 2.-

.... P -.56

P -.96
P -.50

1 kg padló-lakk, ktizép- 
minöség ..........................

1 tiv. kólyhaezUsíöztí, 
hőálló, 50-gr-ox ..........

1 llt. benzin, folttisztitó 
(seiyemmosrt)...................

1 llt. terpentinpótló........

Izsák Jűzsel Rt. vegyeszeij gyár
Budapest. u„ pozsonyiul 31. Tel.: a. 908 21 22 23

Az ország legnagyobb 
festekkeresHedetmi vaiiaiata

FIÓKÜZLETEK:
I. Horthy Miklós til ÍR.
I., Krisslina-kfti ut 117.

II., ('.saioKánv-ulca 50.
Itt.. Flórián -lér 17
IV., Ferenc József-rak

part 1.
V.. Deák Ferenc-tér t.
V.. Váci-ut 4

VI . Nagymező utci 23.
Vf„ Szond.v-ulca 25.
VI., Hungária-körul R7

Újpest: Isiván-léi 
Kispest; Cllői-ui 
Debreren; Csapó-útra 
Péea, Széehenyi-iér 8. 
Szolnak: Kossuth lér ...
Nyíregyháza; Zrínyi llona-utc*  5. 
Kerekeméi: iFó-iér)
Szombathely: Erzs*bei  királvue-utea 15 
Szeged: Tisza Lajos-körut 42.

* irtüöki iiókDknai a fuuarKöltseaet leiuímliluk

VII., Kirólv-utcz 88
VII.. Dob-utca 20.
VII.. Dohány-utca 9f
VII.. Ncfelejti-ulca 38
VII.. Hajts; r-ut JR.
VI|„ Thükólv-ut 14 

Vili., Baross utca 88 
Vili.. Népszínház utca 28 

IX.. Ferenc-kórut 8.
IX.. fllói-ut 65

1 X .Bcíiö Jdszberénji-ut >
• R 
113.

17.
R.

X Kikapott a listavezető Beszkárt. A va
sárnapi és a keddi amalörbajiioki forduló 
két nagy meglepetést szolgáltatott: a Besz- 
kárt veresége az Elektromostól és az FT0, 
veresége a BSE-löl. Az eredmények a követ
kezők: Postás-ÉNTK 2:1 (1:1), VI. kcr< 
FC—Fer. Vasutas 4:2 (2:11, BSE—FTC 4:1 
(3:0), UTE—MTK 3:2 (3:0), Elckromosmih 
vek Beszkárt 2:0 (1:0). A Kőbányai ÁG a 
Corinthián-di j mérkőzése során 5:2 Il:l)’ 
arányú vereséget mért a jászberényi Lehel 
csapatára.
X A „BEAC-törzse" holnap, csütörtökön csitt 

'/í9 órakor a Newyork-kávéház különtermén 
ben ülést tart, amelyen az egyelem és a nní< 
egyelem közölt kiírandó Illupáthy-vándordlj*  
ról döntenek.

X *Két  második liga-mérkőzés volt a keddi 
ünnepnapon, még pedig a bajnok jelölt Va
sas az ETC-vel mérkőzött s 3:1 (2:11 arány
ban győzőit. A másik meccsen Budafok csa
pata a Shell együttesét 7:1 (2:1)-re győzte le,

X A MAC megnyerte nz ökölvívói szövet
ségi dijat. A MAC hétfőn mérkőzött a Hermina*  
metel AC ökÖlvivócsapatúval a szövetségi dijn 
ért .A mérkőzés a MAC. 14:0 arányit győzelmit*  
vei végződött. A lég- és pehelysúlyban a herv . 
tninamezei ökölvívók nem tudták súlyúkat 
hozni, mig a kisnehózsulyban a HÁG nem lu*  
dott ellenfelet állítani, úgyhogy mielőtt még a 
tulajdonképpeni mérkőzés megkezdődött volna*  
a MAC már 6:0 arányban vezetett. Ezzel a mér
kőzéssel lezárullak a szövetségi díj mérkőzés 
sek, melyeknek végző állása a következő: t, 
MAC 7 ponttal (41:18), 2. BSE 5 p. (38:26). L 
MÁV 3 p. (35:29), 4. IÍAC 3 p. (24:24)t X 
BESZKRT 0 p. (17:47).

Régei1 Bar
(Féle Méle)

novemberi műsorának szenzációs 
uj attrakciója:

Először Európábanl

U. s. Tttomson 
a világ legjobb néger énekese és grotcsk 

táncosa é.4

Fan Srahatn 
a gramofonleme?okrő( Ismert amerikai 

négdr jazz énekesnő

nagymezö-ulca 30.
Aaztalrendelée este 8-tól, Telefon: 2-02-8&
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Szabó Miklós uj 10.000 méteres 
rekordja 32 p 25'8 mp.

Pályázat mindenki számára

Szabó Miklós
K halódó atlétikai szezón ünnepi eseménye 

a MAC kétnapos évadzáró versenye volt. Két 
csapatbajnokság került a késő őszi versenyen

terítékre: az ötős diszkoszvető- és tulydobi- 
bajnokság. Mindkét bajnoki számot a MAC 
nyerte meg. A hétfői utolsó pályaverseny mind
össze 3 számból állott, de ezek közül is keltő
ben értékes eredmény született. Az egyik 
Szabó Miklós nevéhez fűződik, aki

■ 10.000 méteres síkfutásban 32 p. 25.8 
mp.-es idővel uj országos rekordot állított 

fel,
a má«odik a MAC nak a sulydobó ötös csapat
bajnokságban 1297 cm.-es legjobb országos 
eredménye.

Dlszkoszvetés ötös csapatverseny. Bajnok: a 
MAC csapata (Darányi dr., Donogán, Egri. Hor
váth, Papp) 3931 cin. átlag. 2. TFSC 3788 cm. 
állai’. 3. BEAC 3550 cm. átlag. Donogán 4350-et, 
Kulil.’v 4210-et, Darányi 4117-et és Bácsalmássy 
409l> ot dobott.

Stilydobós ötős csapatverseny: Bajnok a MAC 
csapata (dr. Daránvi 14 48, Horváth 13.22, 
Papp 12.69. Donogán 12.18, Paksi 12.01). 12.97 
in. átlag, legjobb országos eredmény. 2. TFSC 
1266 m állag. 3. BEAC 12.15 m átlag.

10.000 méteres síkfutás időelőnyverseny! 1.
Eper ESC 30 p. 44 mp. (2 p. 30 mp előny). 2 
Pető MTK 30 p. 52 mp. (5 p. 15 mp. előny). 3- 
Marcell ESC 30 p. 55 mp. (4 p. 15 mp. előny). 
Szabó előny nélkü', Kelen 20 mp. cél előnnyel 
indult A két kiváló futó végig együtthaladt és 
az utolsó 100-on Szabó könnyen elfutott Ke 
lentől. A bőkezűen osztott előnyöket azonban 
egyik k sem tudta behozni. Szabó ideje 32 p.

I 25.8 mp Országos rekord! Kelené 32 p. 28.2 mp.

Tartalékos összeállítással is megnyertük 
a nyolcadik magyar— bajor boxmérkőzest 

Magyarország - Bajorország 11:5

la
A TUxh'ly mindenkinek, nkl a havonként kétszer meg

jelend oealfcll folyóiratra P 14.40-nel egy évre elótlzel., 
az Itt inthető bútordarabot ajéndékozza. A bútordarab Starn*  
bern Ármin *■  Tnetvtrn klr. ndv. hangézergyár klraka- "ba" VII., MK6CI -ut ao. »«m alntt létható, de meg
tekinthető a TUlhely kir.dóulvatalában Is.

A ezerkoezlóeég e bútordarab szémira találó elnevMéet 
kerea és ezért

névpályázatot hirdetünk.
A ezóbanlorgó modern, elma fényezett, minden berendezői- 

hoz hozzáillő és könnyen ide-oda vihető egyes bútor magassága 
agy méter, három lapja, mely tárgyak tartósára szolgál, egyen
ként 84-40 cin meretU. Alkalmas egyebek közt a következő 
tárgyak elhelyezésére: virágok, porceílún, dísztárgyak, evőesz
közök. könyvek, folyóiratok, dohányzó- és likóröskészlet, óra, 
kis lámpa, grainophon- és rádiókészülék, nlppelc, kalitka, 
akvárium, tórsas járók, kártyafelszerelések, stb., stb.

Az a név nyeri el a kitűzött jutalmat, mely a bútor
darab jellegét és sokoldalú használhatóságát röviden és magya
rosan, Vaiain&unyinél találóbban fejezi ki.
i A pályázaton mindenki részt vehet. A névpályázatokat 
a beküldő nevével s lakcímével ellátva november hó 18-ig 
kell beküldeni a Tűzhely szerkesztősödéhez címezve.

A legjobbnak talált név beküldője 

Jutalmul eav kersszthuros, 
három pedálos zongorát kap 
A *3$  S1ERNBERG ÁRMIN és TESTVÉRE 

klr udv. hangszergyár, VII., Rákácci-u. 60.
E cégnek kirakatában a jutalmul szolgáló zongora már 

k! van állitva.

TÜ7N -I V a család fo'yó’ra’a
■ w « ■■ Ae ■ Budapest, IV., SxervKa-tér 3. sxám

hozott Böhm és Császár között. A kihirdetett 
döntetlen eredmény igazságosnak mondható. A 
kisnehézsulyban Schillerrel szemben Szigeti az 
első két menetben némi fölényben volt, a har
madik menet inkább a bajoré. A bírák Szigeti

győzelmét hozzák ki (9:5). A nehézsúly mér
kőzése Schweizer és Körösi között a magyar 
boxoíó győzelmét hozta, annak ellenére, hogy 
a csontos, de esetlen bajor tizenkét kilóval 
volt nehezebb ellenfelénél.

Zsúfolt ház Izgult a 
vasárnapi, nyolcadik ma
gyar-bajor 
Késen. Ez a 
öl.bé-kevésbé 
olt, mert a 

csapatból Énekes 
iinyí hiányzott.

hogy
■ bajoroknál ac 

dúlt Zlglarszky,
«ki nem kapott szabad
ságot, hogy Buila pest re 
utazzon, valamint a 
térült Schlenkhoffcr sem állt 
Mát

tartalékos csapatok küzdelmét láthatta az

boxmérkő- 
d rukkoló* 
indokolt

a ringbe. Így te-

Uklilvivó-publfkum.
Az első párként a légsulyban Hochstádter és 

Benácsi állanak ki. Az újonc. Benácsi az első 
menetben még kissé lámpalázzal küzd, ké
sőbb azonban egyre feljön és végül is győztes
ként hirdetik ki.

A banlamsulyban a kitünően dolgozó Lovas 
ellen Ilöchtl nem sokat remélhetett. Győzött 
Lovas és igy 4:0 arányban vezetünk. A pehely
súlyban Szabó biztos, megérdemelt győzelmet 
aratott Wagner ellenében (6:0), mig a kőny- 
nyüsulyban a Fritsch helyeit kiálló Papp ve
reséget szenvedett a fölényesen dolgozó Frey- 
től. 6:2)1

Schmlilt valósággal „hedagaazfotta" az 
újonc Fehért (6:4).

A l.ő:cpstilq meglehetősen gyenge küzdelmet

A guggerhegyi autóversenyen Kozma 
Endre és Hartmann László futották 

a legjobb időket
A KMAC vasárnap rendezte hagyományos 

gyorsasági hegyiversenyét a Guggerhegycn. Az 
útvonal hossza körülbelül 1600 m. volt, az 
átlagos emelkedés 5%, hét fordulóval. A szép 
napsütéses időben rendezett versenyt nagy ér
deklődéssel szemlélte az útvonal mentén el
helyezkedett többezer főnyi közönség. .4 ver
seny néhány jelentéktelen bukáson kívül min
den incidens nélkül, rendesen folyt le.

A nap legjobb versenyzője. Kozma /.odra

mindkét futamúval uj
Rudge gépén 1 p. 46.58 
a legjobb időt futotta, de uj 
is állított fel, AJS gépén pedig 1 p. 48.02 
mp.-es idővel vj rekordot állított fel.

Uj rekordot futott és a legjobb automobil
időt Hartmann László Bugatti-kocsin érte el. 
Ideje 1 p. 46.87 mp. A legjobb turakocsi-időt 
uj rekorddal ugyancsak Bugatti-kocsin Wil< 
hclm Sándor érte el 2 p. 12.41 níp.-ce 1.

rekordot állított fel.
mp.-es idővel nemcsak 

utvonalrekordot

Néhány hét előtt került forgalomba, s ma már minden hirdctöirodának és dohány
tőzsdének legkeresettebb és legnépszerűbb cikke 

az ÚJSÁG

levelezőlapja
Ezer meg ezer eladó és vevő keresi egymást, de nem találkoznak, mert nincs, aki 

elvezesse őket egymáshoz. Ezer meg ezer embernek van óhaja, kívánsága: pénze van 
és be akarja fektetni vagv kamatoztatni, társasagot keres, távollevő vagy más világ
részben élő emberekkel akar összekerülni, szóval feleletet akar kapni n lüktető élet 
mindennapi kérdéseire.

Mindezek kívánságát elégíti ki nz apróhirdetés, melynek kínáló és kínálkozó kör
forgalmát gazdaságilag ugy oldolia meg a legnagyobb publicilásu napilapok egyike, az 
l’JSAG, hogy

ezentúl példátlanul nagy nyilvánosságát fillérekért 
bocsátja az igénylők és érdekeltek rendelkezésére.

At UJsAG „FILLÉRES APRÓ* 4 levrlcjőlapjg utján való hirdetéssel azonban nem
csak pénzt, hímem sok fáradságot és időt takarit meg. Az l’JSAG ^FILLÉRES APRÓ*'  
levelezőlapja ugyanis könnyen hozzáférhető és ha cgv ilyen lapra ráírta hirdetését,- 
anélkül, hogy b.'yegcl ragasztana ró, bedobja a legközelebbi posta zekrénvbe (a portót 
a kiadóhivatni viseli) és a hirdetés nz l’JSAG legközelebbi számában már meg is jelenik.

Saját jól felfogott érdekében cselekszik tehát mindenki, hn o „FILLÉRES APRÓ**  
levelezőlapokat igénybe veszi. A „FII.I.F.RES APRÓ'4 levelezőlapokon, ha

Kápesz'ásmegyeri versenyek
Nagy közönség előtt, igen szép versenyekkel 

fejezte be vasárnap nz Uriovasok Szövetkezete 
idei szezónját. A zárónap eseménye az Újpesti 
nagy akadályverseny volt, amelyet Szikra 
nyert meg könnyen Nebuló és Ki tudja! ellen. 
A Báró Baich Péter-emlékvcrseny az évad leg
szebb tiszti küzdelme volt és ugyancsak nagy
szerű versenyt lovagollak urlovasaink az Űr
lovasok nagy gátversenyében, amelynek finisé
ből Valkó főhadnagy került ki győzteser

I. FUTAM. 1. Dr Székely I. Vén legény (3) 
Feliér százados. 2. Almos (IJ4) Turcsyn fő
hadnagy. F. m.: Kolompos II., Turcana. Tót.: 
10:57. Befutó: 5:49. — II. FUTAM. 1. Keszi- 
istálló Lesbla (pari) Balázs. 2. Martell (pari) 
Valkó főhadnagy. F. ni.: őszirózsa. Tót.: 10:19. 
Befutó: 5:15.50. — III. FUTAM. 1. Szondv 
tüzérek Szikra (pari) Fetting. «2. Nebuló (1K) 
Dósai. F. m.: Ki tudja?, Rondino (megvált lova
sától). 'Tót.: 10:18. Befutó: 5:18.50. — IV. FU
TAM.'1. Mislev K. SaladLi (i%) Valkó főhad
nagy. 2. Bokros (pari) Feltér százados. 3. 
Fityke (12) Pnp hadnagy. F. m.: Szélhámos, 
Bab Ráby, Balek, Pervesztes. Tót.: 10:34, 13, 
13, 18. — V. FUTAM. 1. Gr. Wenckheim D 
Puszta (8:10) gr. Herberstein. 2. Csetepáté (2) 
Valkó főhadnagy. F. m.: Lenke, Lncky slrike. 
Tol.: 10:24. Befutó: 5:47.50. — VI. FUTAM. 
I. Gerslcr K. Pali (16) Weissbach. 2. Legyes 
18) Horváth K. 3. Zsuzsu (8:10) gr. Herberstein. 
F. m.: Szép Angynl, Fegyelem. Tücsök, Hon
véd. Alvinc, Africanus, Vidor, Párduc. Barátnő. 
Tol.: 10:146, 31, 37, 15. — VIL FUTAM. 1.
Szabó I. Kolibri (61 Gosztonyi. 2. Budór (4) 
Weissbach. 3. San Rctno (2) Hatcher. F. m.: 
Bubám, Pnnucshős. Robinson. Brassó, Torv, 
Pártvezér, Pipere, Martv, Bendegúz, Vigasztaló, 
Aida. Tót.: 10:61, 19, 22, 15.

Bécsi lóversenyek
A vasárnapi bécsi lóversenyek újabb értékes 

dicsőséget hoztak a magyar telivérlenyébztés- 
nek. A nap főszámót, az idei szezón leghosz- 
sznbb távolságú kétéves versenyét Petanovits 
József Végrehajtó-jn nyerte meg.

I. FUTAM. 1. LelcMler (2) Szilágy. 2. Vak
merő (4) Tóth. 3. Tagúin (8) Szálló K. F. m.: 
Pnrsifal, Mágnás, Cnscodc, Fatálist, Dudti, Ta- 
lisman. Tol.; 10:24, 17. 24. 21. — II. FUTAM. 
1. Tourtcrcau (31 Esch Gy. 2. Sovrnma (6) 
Ackernmnn. 3. Bnlbina (8) Esch L. F. ni.: Ja-

roslawice, K’-rla, Barmaid, Eiswind, Cifra. 
Tót.: 10:34, 17, 30. 34. — III. FUTAM. 1. Hu- 
lan (pari) Klimscha. 2. Balboa (2) Gulyás. 
F. m.: Vcritv, Fiamén, Szittyavér, 
Tót.: 10:25, 15, 14. — IV. FUTAM, 
hajtó (pari) Balog. 2. Roxane (6) 
F. m.: Reichsherold, Fontos, Alisia, 
Tót.: 10:20, 13, 21. — V. FUTAM. . ____
műm II. (5) Holler. 2. Vermuth (t’X) Varga. 
F. m.: Stra Milano, F.vian. Tót.: 10:53, 24, 19. 
— VI. FUTAM. 1. Happy horse (8) Tóth A. 2. 
Flash light (l’/í) Szabó L. 3. Gloriosus (8). 
F. m.: Kirgise, Liebling, Sámson, Chestnut. 
Tol.: 10: 53, 21, 17, 25.

A keddi versenyek részletes eredménye a kö
vetkező:

I. FUTAM: 1. Cascade (3) Balog, 2. Vater- 
land (3) Sejbal, 3. Ballkönig (l>á) Klimscha. 
Fm.- Buccola, Sylva, Nurmi, Abwechslung. Car« 
neval, Erika, Letztc Rose. Tót.: 10: 38, 12, 11. 
11. — II. FUTAM: 1. Balboa (5) Gulyás B, 2. 
Vilja (6) Sejbal. 3. Kinoprinz (61 Szilagyi. Fm.: 
Pás de Calais, Pompeo, Suzy, Türelem, Ecarle, 
Sovrana. Tót.: 10:80, 34, 25, 21. — HL FUTAM: 
1. Dark-fllly (4) Kollár, 2. Alisia (2«), 3. Re
ménység (2'/í) Kaszián T. Fm.: Tagúin, Polka, 
Salambo, Fatálist, Vakmerő, Du-du, Inkább. 
Tót.: 10:69. 2ft; 17, 17. _ »v FUTAM: 1. Kellet 
mann (2) Esch, 2. First Start (25) Gulvás. Fm.: 
Sátán. Rendes, Tihany. Tol.: 10:31, 20, 42. —- 
V. FUTAM: 1. Gangrl (2) Guttmann, 2. Ver- 
month (4) Varga. Fm.- Evian, Unión, Széplak, 
Glutlon. Tót.: 10:24, 13, 16. — VI. FUTAM: 1. 
Ralo (5) Sejbal. 2. Bellnlor (6) Bosko, 3. Twi- 
light (6) Klimscha. Fm.: Georgctte, Rusalkn, 
Bolka, Flash light, Vcritv. Anubis. Csicsóné, 
Knnierad, Chestnut, Waldfee, Arme Grcdl. Bari- 
naid, Eiswind, Mariéit*.  Tol.: 10:56, 22. 21, 28.

Budapesti ügetőversenvek
Kilencnapos novemberi milingjét kezdi meg 

‘szerdán nz ügetősport. A novemberi miiing 
napjain öt versenyt futnak le s a versenyek 
délután fél 2 órakor kezdődnek.

Tipjeink a következők: I. (Pávia lánya) — 
Szerető — Ibrány. — II. Guardian T. f. — 
Rózsi. — Hl. (Pávia lánya) — Betsic — Lord 
Ida. — IV. ürgeváf — Tündérlány II. — V. 
Nahát — Gizella. — VI. Pótverseny. Sellő —* 
Erika 0.

Szerencs.
1. Végre- 

Szilágyi. 
Snutimc. 
1. Maxi-

ma feladja hirdetését, holnap megjelenik az 
ÚJSÁG-bán és holnapután eredményt hoz. CSILLÁROK

bronztl 'urAk, írókészletek, .... 
nlAndéktártfvak legolcsóbban VII. CrZSuQcI-KGrUl Ql.
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