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de előretörlek a kommunisták is

Berlin, november 6.
A birodalmi gyűlési választások, amint 

ez előre látható volt,
gyenge érdeklődés mellett folytak le.

A választás napja is nyugodtan telt el, ép
pen ugy, mint a vasárnapra virradó éj
szaka. Nem ismétlődtek meg azok a véres 
események, amelyek a legutóbbi júliusi vá

Kő- és falorlasza villamossíneken

lasztás alkalmával, julius 30-áról 31-éré vir
radó éjszaka a fővárosban és a vidéken le
játszódlak. A választásnak ezúttal nem
csak hogv halálos áldozatai nem voltak, ha
nem komolyabb sebesültjei sem. Az esle 
hal óráig lieérkezett jelentések szerint ugy 
a fővárosban, mint a birodalomban min
denütt teljes rend és nyugalom uralkodott 
és a rendőrségnek nem kellett sehol sem be
avatkoznia Szombaton este voltak ugyan 
még kisebb összetűzések, a közlekedési 
munkások sztrájkjával kapcsolatban, komo
lyabb rendzavarás azonban sehol sem volt. 
A főváros északi és keleti városrészében

a sztrájkolók megkísérelték, hogy a 
közúti villamosvasút kocsijait megállít
sák, a rendőrség azonban Idejében köz

belépett,
és szétszórta a sztrójkolókaf.

A vasárnapra virradó éjszaka még a szo
kásos alkoholos borozások is elmaradtak, 
mert a közlekedési sztrájk miatt a közön
ség nem kereste fel olyan nagy mértékben a 
vendéglőket és kávéházakat és a legtöbb 
helyiséget már éjfélkor bezárták.

Á közlekedési sztrájk okozta izgalom is 
elült Vasárr tp reggelre

elkerült a berlini közlekedési társaság
nak szaporítani a járatok számát ugy a

villamosforgalomban, mint a földalatti 
vasúton.

A közönség alig vette igénybe ezeket a köz
lekedési eszközöket, amelyeknek nagy része 
csaknem üresen futott. A sztrájkolók ezút
tal már meg. sem kíséreltek a forgalom 
megbénítását. A kora d*HőtÜ  órákban

az esős Idő Is hozzájár. ahhoz, hogy

a szavazók nagyobb tömegekben ne ke
ressék fel a sz.avazólielyiségekct.

Reggel kilenc órakor, amikor megnyitották 
a sálasztóhelyiségeket, volt ugvan némi 
csoportosulás, mert néhány tulszorgalmas 
szavazó igyekezett minél előbb túlesni a vá
lasztói kötelezettségén. A későbbi órákban 
is csak gyéren jelentkeztek szavazók és ki
derült, hogy ezúttal már nem volt szükség 
olyan nagyszámú választói helyiség beállí
tására.

A választási propaganda vasárnapra már 
teljesen megszűnt. Ezúttal elmaradtak a 
választás külső jelei,

csupán zászlók mutatják, hogy válasz
tás van.

A házak falait és a kerítéseket most mór 
nem mázolták be a különböző jelszavakkal 
Csak elvétve lehetett látni krétával rajzolt 
horogkcrcsztct, szovjetcsillagot és a vas
front háromnyilas jelvényét. A rendőrség 
egész napon át riadókészültségben volt és 
a választói helyiségek előtt megerősített 
rendőrőrszemek voltak felállítva. A főbb 
útvonalakon is nagyobb számú megerősí
tett rendörjárör cirkált, bár az utóbbi hu
szonnégy óra nyugalmából arra kell követ 
kczletni, hogy rendőri beavatkozásra sehol 
sem lesz szükség. A közlekedési sztrájk 

miatt azonban a rendőrök nem vehetik 
igénybe a szokásos szabadnapjukat, ugy 
hogy a vasárnapon Berlinben húszezer 
rendőr teljesített szolgálatot.

A választóhelyiségek, iránt való gyér ér
deklődésnél sokkal nagyobb volt a tülekedés 
a munkanélküli segélyeket kifizető pénztá
rak körül, amelyeket vasárnap is nyitva- 
tartottak..

A választás egyedüli áldozatai azok a 
rendőrök, akik a vasárnapra virradó éj
szaka egy automobil-szerenesétlenségnél 
megsebesültek. A rendőrség egyik legény-

Elindul az első autóbusz

séget szállító autója Spandau közelében az 
álázott utón farolni kezdett és felborult. 
A égy rendőr súlyosan megsebesült.

A főváros területén az éjszaka folyamán 
csupán két helyen került nagyobb össze
tűzésre sor. A spandaui Streikstrasscban 
verekedés támadt t#mzeli szocialisták és 
szocáldemokraták között, amelynek során

egy szociáldemokratát súlyosan, kettőt 
pedig könnyen megsebesítetlek.

Két nemzeti szocialistát és öt szociáldemo
kratát letartóztattak. — A második vereke
dés a város északi részében fekvő Oderbcr- 
ger-strasseban keletkezett, ahol nemzeti szo
cialisták ineglámndtók a Birodalmi Lobogó- 
szövetség néhány tagját, akik közül kettő 
könnyebb természetű sérüléseket szenvedett.

Lezárják a szavazást
Aválasztás este ó kor nz egész birodalomban I bán meglehetősen csekély volt, n délután lolya- 

nyugodtan fejeződött be. I mán erősen megnövekedett, azonban aligha érte
A választók részvétele, laicly a délelőtti órák- cl a legutóbbi birodalmi választás mértéket,

A mai nap folyamán körülbelül 30 em
bert állítottak elő. A sötétség beálltával a 
város különböző részeiben, különösen a 
sűrűbben lakott városrészekben nagyobb 
csoportosulások voltak, egyes helyeken tün
tetők felvonulásokat is megkíséreltek, de a 
rendőrség ezeket erőszak alkalmazása nél
kül szétszórta.

Brémában ma reggel összetűzésre került 
a sor kommunisták és nemzeti szocialisták 
között. Egy nemzeti szocialista súlyosan 
megsebesült. A rendőrség 25 embert letar
tóztatott s több lőfegyvert lefoglalt Braun- 

schmeigban verekedés során betörték egy 
nemzeti szocialista fejét, egy másikat meg- 
szúrlak és néhány birodalmi lobogó-szövet
ségi tagot is megsebesítettek. Összeütközés 
volt Hannover mellett Misbtirgban, továbbá 
Oldenburgban és Pinncbergben, ahol egy 
nemzeti szocialista leütött egy birodalmi 
lobogószövetségi tagot.

Hindenburg az urnák előtt
Hindenburg birodalmi elnök délelőtt 9 

óra 15 perckor jelent meg a Kánoniét- 
Strassén lévő miniszteri szavazóhelyiségben 
dr. Mrisner államtitkár kíséretében. Már u 
szavazás megkezdése elölt nagy tömeg gyűlt 
egybe, hogy lássa Hindenhurgot. Amidőn az 
elnök kocsija megérkezeti, a tömeg lelkes 
ünneplésben részesítette az ősz tábornokok,

— az első e edmény 
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amikor tudvalévőén a választók 84 százaléka 
leszavazott. Igen erős volt a választók részvé
tele Lipcsében, ahol helyenként a választásra 
jogosultak száz százalékban jelentek meg az 
urnák előtt. Nagy érdeklődés nyilvánult meg a 
választás iránt Délnémetorszdgban is, ahol 
helyenként nagyobb volt, mint a legutóbbi vú- 
lasztás alkalmával. Thúrlngtában a választók 
xt) százaléka szavazott le. Weimarban leszava- 
/ott Schleicher birodalmi hadügyminiszter is. 
aki Berlinbe való utnzlában az éjszakát Wei- 
marban töltötte.

Bármennyire is gyér volt Berlinben az érdek
lődés egész nap a választások iránt, estére 
mégis izgatott csoportokba verődve várták az 
első számadatokat, az ujabb és ujabb híreket 
- latolgatok a választás esélyeit. Hét óra után 
néhány perccel került nyilvánosságra

■a elzUí kétszázezer megolvaaolt szavazati 
megoszlása a következőképpen:

A k,nagyobb forgalom mtgla eaak a munkanélküli segélyeket folyósító pínxlórok körül tan...

—yz ...

• '.s.

Nemzeti szocialisták 66.671
szociáldemokraták 30.267
kommunisták 31.719
centrum 24.45.5
német nemzetiek (Hugenberg) 30.918 
bajor néppárt 6JJ5

Nyolc órára már közel
hatszázezer szavazat 

sorsa ismeretes:

Az egyetlen halott
A késő esti órákig ugy látszott, hogy a 

német választásoknak nem lesz halottja. 
Bár a választás maga tényleg atrocitások 
nélkül folyt le —

halálos áldozata mégis van.
Elblngből érkezett jelentés ugyanis arról, 
hogy a hatvanötéves Schirmacher asszony 
vasárnap délután a választási helyiségből

Hitlerek elvesztik a többséget
Amint az első választási eredmények nyil

vánosságra kerüllek, természetesen azonnal 
működésbe léplek a statisztikusok is, akik 
már a kilenc órakor kiadott részjelentés 
eredményeiből megállapíthatták, hogy azok

a nemzeti szocialista mozgalom előre
törésének megtorpanását mutatják.

Az első eredmények szerint ugyanis Hitleréi' 
a leadott szavazatoknak 316 százalékát sze
rezték meg, mig legutóbb a szavazatok 37.3 
százaléka esett rájuk. A másik jellegzetes 
momentum

a kommunistapárt erős előretörése.
A kommunisták legutóbb a leadott szavaza
tok 14.3 százalékát kapták, most már az 
első eredmény 17.2 százalékot mutat a ja
vukra. Megjavította pozícióját a német nem 
zeti párt is, ugyanakkor azonban a szociál- 
demokrata párt és a centrum egy árnyalattal 
visszaesett, feltűnő a bajor néppárt erős 
előretörése.

Az **lsö  eredmények alapján

a Illtler-tábor elvesztette relatív több
ségét.

A 10 órás jelentés 15 millió megolvasott 
szavazatról számol l>e a következőképpen:

nemzeti szocialisták 4.681.546
szociáldemokraták 2,759.828
kommunisták 2.683.906
centrum 1.982.971
német nemz. (Hugenberg) 1,208.893 
bajor néppárt 751.950

A többi szavazat a kisebb pártok (német 
néppárt, állampárt, keresztényszocialisták. 
német hannoveri párt, gazdasági párt, né
met parasztpárt, Landbund, Landvolk, nép- 
jogpárt, szocialista munkáspárt) között osz
lik meg. miután n választáson tizenhat párt 
vesz részt.

A késő éjszakai órákban a leadott szava
zatok összeszámlálása egyre gyorsabb tempó
ban folyik. Éjjel tizenegy óráig

már 24 millió uavazat
sorsa dőlt cl A pártok aránya a szavazatok 
összeszámlálása során nem nagyon változik. 
Ljjel tizenegy órakor a relatív többséget a 
marlsta front tartja. A legjellemzőbb tünet 
gddig az, hogv

nemzeti szocialisták (Hitler) 214.318
szociáldemokraták 127.852
kommunisták 114.021
centrum 73.144
német nemzetiek (Hugenberg) 70.004

Este került különben nyilvánosságra, hogy 
vasárnap délelőtt ismét megszólalt a kommu
nisták titkos rádiója. Ezúttal azonban, ugylát
szik, n titkos állomás nem a kommunisták fel
legvárában: Weddingben működött, hanem va
lahol a főváros déli részében, mert a déli 
városrész hallgatói egészen tisztán hallották, 
amint

a leadóállomás graniofonlemezleadáaát vá
ratlanul megszakította egy kommunista 

szónok,
aki felszólította a szavazókat, hogy a kommu
nista pártra adják le szavazataikat. A rendőr
ség minden fáradozása hiábavaló vo|! és eddig 
nem tudták megállapítani a kommunista titkos

rádióleadó helyét.
Este 9 órakor már több mint 5 millió szava-

vazatot olvastak meg:
nemzeti szocialisták 1.680.931
szociáldemokraták 1,016.453
kommunisták 921.594
centrum 623.200
német nemzeti 410.579
bajor néppárt 347.975

való távozásakor meghalt. Az idős asz 
szony't, aki súlyos asztmában szenvedett, 
autón vittek a választási helyiségbe, ahol

a nagy izgalomtól rosszul lett.

Autóba akarták ültetni, hogy visszavigyék 
lakásába — közben azonban kiszenvedett 
Szivszélhüdés ölte meg.

■ kommunisták ujabb előretörésükkel 
majdnem teljesen elérték a szocialista 

szavazatok arányszámát, 
inig az utolsó birodalmi gyűlési választás al
kalmával a szocialista szavazatoknak esek
kétharmadát tették ki. Éjjel tizenegy óráig a 
Hitler-tábor valamivel megjavította arány
számát és erőteljesen megjavult a centrum 
állása is. Változás julius 31-éhez képest: a 
marxista front nagyjában változatlan, a szél
sőjobboldal erősen visszaesett — javulás ki
zárólag a polgári közép javára állott be.

A tizenegyórás eredmények: 
nemzeti szoc. (Hitler) 7,634.396
szociáldemokraták 4,5504531
kommunisták 4,094.987
centrum 3,412.433
német nemz. (Hugenberg) 1.997.225 
bajor néppárt 862.208

Fél tizenkettőkor közel harmincmillió 
szavazatot számláltak már meg:

Háromnegyed tizenkettőkor:

1. Nem. szoc. (Hitler) 9,793.863
2. Szocialisták 5,873.6if
3. Kommunisták v.0i5.il 6
4. Centrum 3,787.205
5. Német nemzetiek 2,518.32 i

; 6. Bajor néppárt 862.208

nemzeti szocialisták 
szociáldemokraták 
kommunisták
centrum

10,089.265
6,097.445
5,265.993
3,898.877

német nemz. (Hugenberg) 2,581.701 
bajor néppárt 862.208

Ezek a számok körülbelül már hozzá
vetőleges képét adják a végleges eredmény
nek, miután most még körülbelül öt-hat 
millió Ismeretlen szavazat vau hátra, tizek
ből nyilvánvaló, hogy

Hltlerék körülbelül tizenöt százalékot 
veszítettek

" legutóbbi választás eredményeihez viszo
nyítva. Jelentékenyen megerősödtek a kom
munisták, — mintegy húsz százalékkal — 
és a Hugenberg-párt, amely 33 százalékos 
erősödést mutat ki.

I GömMs Gvula 
kémén este

Gömbös Gyula miniszterelnök római uta
zásinak időpontja most már véglegesen 
megállapittatoit. A miniszterelnök

kedden este ■ 7 óra 40 perekor induló 
vonattal utazik Rómába.

Hadik János gróf szervezi 
a kisgazdákat

Az Országos Gazdasági Liga dévabányai nagygyűlése
Dévaványa, nov. 6.

(A ffétjői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) Vasárnap az Országos Gazdasági Liga 
Dévaványán tartott nagygyűlést, amelyen meg
jelent Hadik János gróf is. Az egész környék 
népe ünneplőkbe öltözve zarándokolt Déva- 
ványára. Hadik János gróf Pusztacseg közsé
gen keresztül ment Dévaványára. Pusztacseg 
határában már zászlókkal és virágokkal fogad
ták s ez az ünneplés még fokozódott Déva- 
ványa határában, ahol dr. ikfalvi Farkas Béla 
református lelkész üdvözölte Hadik János gró
fot,

akii asutáa valóságos diadalmenetben kí
sértek be a községbe a kulturház elé, 

ahol mintegy háromezren várták az Országos 
Gazdasági Liga népszerű elnökét.

Hadik János gróf meghatottan mondott kö
szönetét az ünneplésért, majd megnyitotta az 
ülést és hosszabb beszédet mondott, melyben 
fejtegette, hogy azt akarja, hogy

kiépítsék ■ kisgazdák szabad szervezetét,

A székesfehérvári kisgazdák csütörtökön 
döntenek állásfoglalásukról

Megindult a választási harc Hóman és Friedrich pártja között
Székesfehérvár, november 6.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A városban máris teljes erővel meg
indult a választási küzdelem. Hétfőn reggel 
gróf Széchenyi Viktor főispán vezetésével száz- 
husztagu küldöttség utazik Budapestre, hogy 
felkérje Hóman Bálint kultuszminisztert a szé
kesfehérvári kerület jelöltségének elfogadására. 
A küldöttség kérését dr. Kalteneckcr Viktor 
felsőházi tag fogja tolmácsolni.

Friedrich István hívei is mór nagy erővel 
mozgolódnak. Vasárnap reggel röpcédulákat 
osztogattak, melyet azonban a rendőrség el-, 
koboztatott.

Az ajánlási Ivek aláírása már megkezdő
dött és

vasárnap Mlltf Rómán Bálint ajánlását 
2800-an írták alá.

Herriot:
„Legyenek átkozottak, akik imperia

lizmussal vádolnak bennünket!"
Franciaország békejobbot nyújt az egész világnak

Toulouse, november 6.
(Havas.) A radikális párt nagygyűlésén nz 

idegen nemzetekkel való kapcsolatokról szólva, 
Herriot kijelentette, hogy Franciaországnak 
jogában áll előszeretettel viseltetni azok iránt 
a barátai iránt, akik — mint Spanyolorstág 
— azokért az eszmékért küzdenek, amelyek 
Franciaországnak is kedvesek. Senupi sem le
hetne kínosabb számunkra, mintha továbbra 
is fenmaradna az a félreértés, amely szembe
állított bennünket a nagy olasz nemzettel, 
amely együtt küzdött velünk a világháborúban, 
s amellyel szemben erkölcsi szempontból talán 
nem voltunk igazságosak. A félreértés okozója 
talán meggondolatlan szavakban volt, ame
lyeket senkinek sincs joga arra a népre alkal

Vasárnapi gyűlések
A Keresztény Szakszervezetek rendkívüli köz

gyűlést tartottak vasárnap délelőtt, úgynevezett 
válságkongresszust, melyen 180 kiküldött kép
viselt 19 foglalkozási Agat. Pécs, Kaposvár, Sze
ged, Miskolc. Salgótarján. Szanv és Pápa kül
döttei is részt vettek a kongresszuson. A kor
mány képviseletében dr. Holla Aurél miniszteri 
tanácsős, mig a főváros képviseletében dr. Kál- 
lay tanácsjegyző jelent meg. Az első felszólaló 
dr. Halta Aurél miniszteri tanácsos volt, aki a 
kormány nevében kijelentette, hogy a kormány 
mindent meg fog tenni a munkaalkalmak terem
tésére. Dr. Kállay felszólalása után Tobler Já
nos országgyűlési képviselő foglalkozol! a gaz
dasági viszonyokkal. Fekete Pál titkár felszó
lalása után egyes kiküldöttek szóltak a határo
zati javaslathoz, amelyet memorandum alakjá
ban felterjesztettek a kormányhoz és amelyben 
elsősorban a negyvenórás munkahetet kérik.

Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület va
sárnap délelőtt közgyűlést tartott, melyen el
nökké Varga Mártont, a székesfővárosi kerté,- 
szeti iskola igazgatóját választották meg. A köz
gyűléssel kapcsolatos krlzanfémum és gyümölcs
kiállítást egész nap nagyon sokan látogatták és 
megtekintette azt József királyi herceg is 
Auguszta királyi hercegnővel együtt és teljes el
ismerésüket fejezték ki.

Klebelsberg emlékünnep Nagykanizsán. Nagy
kanizsáról jelentik: A Zrínyi Miklós Irodalmi 
Kör vasárnap nagyszabású ünnepélyt rendezett 
néhai Klebelsberg Kuno gróf emlékezetére. Az 
ünnepélyen dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyet- 
tes-főjegyfcő mondott hatásos emlékbeszédet, 
majd Kelemen Ferenc bankigazgató tartott ní
vós előadást Klebelsberg kultúrpolitikai munkás

miniszterelnök 
indul Rómáka

Gömbös Gyula olaszországi tartózkodását 
három napra tervezi. Látogatása elsősorban 
Mussolini miniszterelnöknek szói, de ki
hallgatáson fogadja a miniszterelnököt az 
olasz királyi pár és a pápa is.

mert a kisbirtokosok nincsenek kellően 
megszervezve.

Foglalkozott ezután n kormánynak a föld- 
teherrendezés kérdésében kiadott rendeletével 
és kijelentette, hogy helyesli a rendelet mind
azon intézkedéseit, amelyek megakadályozzák 
azt, hogy a gazdák ingóságait potom áron eh 
kótyavetyéljék.

Beszélt ezután a termelés és értékesítés vál
ságáról és azt hangsúlyozta, hogy mihamarabb 
sor kell, hogy kerüljön a munkanélküli föld
munkások foglalkoztatására. Majd azzal fe
jezte be nagyhatású beszédét, hogyha egysé
ges lesz a gazdafront, akkor ebben az ország
ban teljes mértékben érvényesülni fognak a 
mezőgazdaság érdekei.

Ezután többen szólaltak fel és ezekre a fel
szólalásokra Hadik János gróf válaszolt. Az 
ipartestületi küldöttségnek adott válaszában 
kijelentette, hogy nemcsak a gazdatársadalom, 
de az iparosság jogos igényeinek érvényesítése 
érdekében továbbra is fáradhatatlanul fog 
dolgozni.

Egyébként Hóman Bálint kultuszminisztert 
csütörtökre várják Székesfehérvárra.

Nagy érdeklődés előzte meg a független kis
gazdapárt vasárnapi értekezletét, amelyen dön
teni akartak afelől, hogy vájjon támogatják-e 
Friedrich Istvánt, a keresztény ellenzék jelölt
jét. Az értekezleten nagy vita után végül azt 
határozták, hogy

memorandumba foglalják kívánságaikat, ■ 
csütörtökön odaérkező Hóman Bálint, 
majd Friedrich István elé járulnak és vá
laszuktól teszik függővé további elhatiro- 

. zásukat.
A jövő vasárnap a programbeszédek napja 

lesz. Délelőtt Hóman Bálint tartja meg pro
grambeszédét, délután pedig Friedrich István.

Az ajánlási iveket szombat délig kell be
nyújtani a választási biztoshoz.

mazni, amelynek éppen annyi hősi halotti 
emlékműve van, mint Franciaországnak.

Beszéde végén igy kiáltott fel:
Legyenek átkozottak, akik Imperializmus

ul vádolnak bennünket.
Minden erőmmel üldözni fogom őket és meg 
fogom mutatni, hogy akik ezt állítják, a ha
zugság szolgálatában állnak. Ki vágyik hege
móniára? A mi népünk militarista, amelynek 
munkásai, tisztviselői és parasztjai négy esz
tendőt töltöttek a véres lővészárkokhan? Fran
ciaország tulteszi magát az őt érő rágalmakon, 
sőt tradícióihoz híven

békejobbot nyújt as egész világnak.

ságáról.
Hatvány Lajos előadása Ady-r ól a nyomdá

szok szakegyeletében. Vasárnap délelőtt a buda
pesti nyomdászok szakegylctének Kölcsey-utCaí 
helyiségében Hatvány Lajos báró előadást tar
tott „Személyes emlékeim Ady Endréről" cím
mel. Halvány előadásában felelevenítette érde
ke, élményeit és az Adyval való barátságának 
kedves, felejthetetlen eseményeit. Az előadást 
mindvégig érdeklődéssel hallgatta a közönség, 
amely zsúfolásig megtöltötte a szakegylct nagy
termét.

.4 Központi Demokrata Kör társasvacsoráján 
Molnár Jenő iró tartott előadást a romániai po
litikai viszonyokról. Ugyancsak most tartotta 
évadnyitó vacsoráját, egyben uj helyiségének 
avatását a Vll. kerületi Polgári Casino. A be
tegsége mialt távollevő elnök. Neumald Armand 
helyeit ifj. dr. Tímár Dezső társelnök mondotta 
a tagavató beszédet, majd a kaszinó újonnan 
megválasztott diszclnöke, Vázsonyi János, csak
nem egyórás beszédben festette meg a jelenlegi 
politikai helyzet képét

A teherautófuvarozók az uj autótörviny 
ellen. Vasárnap délelőtt a teherautófuvaroző 
iparos érdekeltségek a Belvárosi Polgári Kör
ben tiltakozó nagygyűlést tartottak az uj autó
törvény végrehajtási utasítása ellen, amelyben 
eltiltották a helyközi leheraulófuvarozást. A 
gyűlésen, amelyen a kormány is képviseltette 
magút, Szabó István elnöki megnyitójában elő*  
adta, hogy az illető szakminisztériumokhoz 
memorandumot nyújtottak át. Dr. Vfzeprőrfp 
József és Kádár Imre előadása után Brődy 
Ernő. Vázsonyi János képviselők és mások 
szólaltak f *1,  majd határozati javaslatot fogad
tak el, amelyben a teherautófuvorozók kérik 
a kormányt, hogy a törvény sérelmez intézke
déseit módosítsa.

v.0i5.il
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F6lmezieienlli, kamrába csukva 
tarlónak a szillel egy megbalos 
fiatalembert bécsi-utl lakásukon 

Egv takasKaresO uriasszony főtiszte fai a rémségéi — 
mira a rentiúrsúg meyúMezett. a lakúk ismeretlen 

helvre költöztek
Tegnap este megjelent a . főkapitányig kör

ponti ügyeletén orv. KuliSzéky Dezsöné minisz
tert osztálytanácsos özvegye és szenzációs beje
lentést tett

Kuliszékyné feladta az eddigi. lakását és uj 
lakás után nézett. Napokon keresztül járt ház- 
ról-házra, hogy megfelelő lakást találjon és la
káskeresés közben jutott el a Bécsi ut 129. 
száma házhoz. A ház kapuján cédula volt kitéve, 
amelyen közöltek, hogv az első eme'elen egy 
két szoba-koiivhós, mellékhelyiségekkel ellátóit 
lakás azonnalra kiadó. Az uriasszony elhatá
rozta, hogy megnézi a lakást. Felment a jelzett 
helyre, amelynek Engelhordt Ferenc szabómes
ter a bérlője. Kuliszékyné/ Engelliardtné ,fo- 
gadta. A legnagyobb udvariassággal bevezette a 
szobába n kiadó lakás iránt érdeklődő urinőt. 
Amikor a lakást végignézték már, a miniszteri 
tanácsos özvegye az iránt érdeklődött, hogy váj
jon van-e éléskamra is a lakáshoz. A szabómes
ter felesége kijelentette, hogy az Is van, de vi
szont

oda nem vezetheti be, 
mert ott nagy rendetlenség van. Knliszékyné 
ennek dacára is ragaszkodott ahhoz, hogy meg
tekintse a kamrát, minél jobban érdeklődtek 
nála n kamra nagysága felöl, annál izgatottabb 
lett, és

vonakodott az éléskamra ajtaját felnyitni. 
Annyira föltűnő volt a magatartása, hogy a mi
niszteri tanácsos özvegye most már kiváncsi lett 
s egv elhatározott lépéssel odasietett nz ajtóhoz 
és felnyitotta a kamra ajtaját. Meglepő kép tá
rult eléje: az nlig pár lépés széles kumráról le 
volt szerelve az ablak és

összes bútorzata egy rozsdás öreg vaságy 
volt, amelyen fUrdőtrikóban egy tizenhét
évesnek látszó, teljesen lesoványodott, sző- 

kehaju Bata’ember beverészeft.
Kuliszékyné ijedten hagyta el a kamrát és fől- 
világositást kért a lakás tulájdouosnőjélől, 
hogy tulajdonképpen miért is tartja a kamrá

Ki győz holnap?

Hoover az USA elnöke Roosewelt

Bombamerényletet tervezett 
Hoover ellen három diák 
Kétmillió dollár választási propagandára

Newyork, november 6.
Két nappal az elnökválasztás elölt izgul- 

inas események foglalkoztatják az amerikai 
közvéleményt Rövid pár nap alatt most mái 

a harmadik merényletet kísérelték meg 
Hoovez elnök ellen.

Dutianosíen először

RovaiSzaiioda 
Éttermétten 
minden délután 

Ötórai teánál
és esténként

Jan & Paipih Haiímann 
a Hamburgi Trocadero - utólérhe- 
tctlen jazz-zenekara vendégszerepel. 

Tánc!
Asztalrendclés: telefon 454-00 _

A KIS ROWal Budán fgész télen át nyitva 
P88*tlS  Jenő cigányzenekara muzsikál. 

ban a fiatalembert. Engelhardtné zavaros vá
laszt adott. Arra hivatkozott, a fiatalember ideg
bajos. még nem töltötte be a tizennyolcadik 
életévét és ezért

nem lehel elmegyógyintézetbe szállítani, 
különben is orvosi engedély alapján tartja n 
kamrában fiái.

Az uriasszony nagyon furcsának Hiába a dol
got és annyira hatással volt rá a különös lát
vány, hogy egészen megkönnyebbült, amikor az 
iiccólra ért. Nem tudott azonnal a rendőrségre 
menni, hogy ott jelentést legyen észrevételeiről, 
fontos családi ügyeket kellelt elintéznie és igy 
egy-két nappal eltolódott a rendőrségi látoga
tása.

A főkapitányságon nagy érdeklődéssel hall
gatták bejelentését, hiszen elmebeteg gyermeket, 
ha fiatalkorú is, akkor sem szabad odahaza a 
kamrában elzárva tárlani s különösen

nem szabad jóformán mertelenlll egy ablak
nélküli, egészségtelen, hideg, nyirkos helyi

ségben rejtegetni.
A főkapitányságról két detektívet küldtek ki 
Óbudára, a jelzett helyre, hogy megállapítsák a 
tényállási A detektívek útja azonban nem járt 
eredménnyel. A háztulajdonos fogadta őket, aki 
közölte velük, hogy

Engeihardték előző nap elhagyták a lakást, 
clvitették összes bútoraikat és Ismeretlen 

helyre költöztek.
A rendőrség természetesen nem elégszik meg ez
zel a negatív eredménnyel, hanem tovább kutat, 
hogy megállapítsa, tulajdonképpen

ml is volt a célja Engelhardtnénak gyer
meke különös rejtegetésével.

A fiút rendőrorvossal fogják megvizsgáltatni, 
ha felfedik jelenlegi lakhelyüket és amennyiben 
orvosi kezelésre van szüksége, úgy intézkednek, 
hogv sürgősei, kórházba kerüljön a szerencsét
len fiatalember

Mint emlékezetes, a múlt héten Oldó, ál
lamban meglazít ották a sínpár csavarjait 
azon a: útvonalon, amelyen az elnök külön- 
vonata elhaladt. Szcunbatón

két néger gubancot fogtak el, 
akik merényletet terveztek az elnök külön- 
vonata ellen., vasárnap pedig Madisonbati 

három diákot tartóztattak le, akik egy 
gyárból nagyobb mennyiségű dinamitot 

eltulajdonítottak.

A diákok a dinamitot bombák előállítására 
használták fel és kihallgatásuk során beval
lották, hogy Hoover elnök ellen akartak me
rényletet elkövetni.
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| Nagyban és kicsinyben 
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A republikánus párt költséges propagan
dáját már néhány nappal ezelőtt beszün
tette, mert úgy látszik, kimerültek az anyagi 
forrásai. Mint kiderült, a republikánus párt 
november másodikéig összesen

2 millió dollárt adott k| 
propagandaköltségekre.

Humoros rádíóepizódban volt része szom
baton este az amerikai rádió hallgatóinak. 
Az egyik rádiótársaság leadójában Hoover 
elnök tartott választási nagybeszédet és este 
tiz órakor már teljes egy órája beszélt az 
elnök. Éppen a legérdekesebb mondani
valóihoz ért, amikor egyszerre csak meg
szakították az elnök rádióelőadását és máris 
egy másik hang hallatszott. A másik szónok 
Hoover ellen jelöltje, Roosevelt volt, aki a 
rádiótársaságtól este tiz órára magának bé
relte ki a leadól.

Gyermekek halálos 
alkoholmérgezése

A Fehérkereszt-kórházban tegnap meghall 
Freisich Ferenc kétéves kisfiú, egy gyári
munkás gyermeke, akit a minap súlyos álla
potban vittek a kórházba. A gyermek halá
lát alkoholmérgezés okozta. A rendőrség 
vizsgálatot indított és kiderült, hogy a sze
rencsétlen gyermek két deci erős rumot ivott 
és ez okozta az alkoholinérgezést. A szülők 

síerint a gyermek véletlenül julott hozzá a 
szekrényben elcsukva tartott rumosüveghez. 
A rendőrség erélyesen kutatjn, kit terhel 
felelősség a kisgyermek halálért.

•

Békéscsaba, november G.
<4 Hétfői Napló tudósítójától.) Megdöb

bentő eset játszódott le a feketeföídek 213. 
sz. tanyán. Kovács Péter gazdálkodó a me
zőre ment dolgozni és egvedül hagyta laká
sán Péter nevű 4 és féléves fiacskáját. A 
gyermek hozzájutott egy borosüveghez, 
amelyben egy liter bor volt. A fiúcska a bort 
mégitta éj utána eszméletét veszítve esett 
össze. Mikor szülei hazatértek munkájukból, 
a kisfiú nagy kínok között kiszehvedfett 
Ivott a borból a hatéves Árpád is és ö is 
olyan súlyos állapotba került, hogy kór
házba kellett szállítani. A gondatlanság miatt 
a szülök ellen eljárás indult.

Erélyes intézkedések 
az egyetemi verekedések 

megakadályozására 
egvetem rektorait, dékánjait és a bajtársi 
egyesületek vezetőit sürgős kihallgatáson 

fogadta a kultuszminiszter
A budapesti egyetemeken most ismét nap

ról napra felbukkannak bizonyos elemek és 
rendzavarásokat, verekedéseket provokál
nak.

Hóman Bálint vallás- és közoktatási mi
niszter magához kérette az egyelőinek rek
torait és dékánjait és közölte velük elhatá
rozását, hogv a verekedések Ismétlése esetén 
a rend biztonsága céljából a

legmesszebbmenő lépések megtételére is 
el vau határozva.

Az egyetemek rektorai biztosították a kul
tuszminisztert arról, hogy a maguk hatás
körében gondoskodni fognak a további 
rendzavarások lehetetlenné tételéről

Az ifjúsági bajtársi alakulatok vezetői |s

Fayer Sándor ötmillió pengős 
perében szerdán Ítél a Tábla

A budapesti királyi Ítélőtábla elölt szer
dán dől cl az utóbbi esztendők legérdeke
sebb polgári pőre: Fayer Sándor kormány
főtanácsos és sógora Fuchs Leó, a Magvar 
Kender- Juta- és Lenipari Rt. elnökének 
ötmillió peiiRő.s pőre.

A pör már esztendők óta a közgazdasági 
körök érdeklődésének előterében áll. Fayer 
Sándor már régebben megvált a Magyar 
Kendernél viselt vezérigazgatói állásából és 
később különféle címeken

ötmillió pengős követeléssel lépett fel 
sógorával szemben.

Fayer keresetét a törvényszék elutasította, 
a tábla pedig bizonyítást rendelt el és

17 kérdőpontra kért választ a szemben- 
álló felektől.

A legutóbbi tárgyaláson már befejeződlek a 
kihallgatások és n tábla Sző ke-tanácsa no
vember 9-re, szerdára tűzte ki a folytatóla
gos tárgyalást, amelynek során

ítélethirdetésre kerül a sor.
Két nap múlva tehát eldől a ötmillió pen
gős pör sorsa.

ilitaminos 
logápoiás

66 fillér 1.— pengő

Ar orvostudomány megállanif Asa, hogv a fo
gak és ioghús kifejlődéséhez és egészségé
nek fenntartásához vitaminok szüksé

gesek. nz

OVERALL 
vitaminná fogkrém 

magas aktivitásit vit 'mlntar almánál fogva 
biztosítja a 'ogak éR fogam épségé gáloiia 
a fogak szuvasodását romlását és a foghusoa 
felszívódva megakadályozza a fochus fel
lazulását, duzzadását és vérzékenységét. Az

OVERALL 
vltaminos fogkróm 

a iogkövet feloldja és eltávolítja,a száíüreget 
lertőtl ölti.

Ke csak tisztítsa.
hanem védje és erősítse 

Is fo alt:

megjelentek a kultuszminiszter előtt és be
jelentették, hogy a maguk részétől

a iegerélycscbben fognak fellépni ■ 
rendbontókkal szemben.

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi 
miniszter az egyetemek rektorainak és a baj
társi egyesületek vezetőinek garanciájára 
egyelőre elállóit altól a szándékától, hogy 
erélyes intézkedéseit már most tegye folya
matba a zavargások végleges elfojtására, de 
ismételten hangsúlyozta a megjelentek előli, 
hogy amennyiben a béke és nyugalom 
helyre nem áll az egyetemeken, haladékta
lanul minden rendelkezésére álló eszközt 
igénybe fog venni a rend és nyugalom biz
tosítására.
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Lázadásra való szövetkezéssel 
vádoltan áll a bíróság elé a puccs- 

iígy 19 szereplője
Csütörtökön lesz a tárgyalás a bünietötörvényszéken — 
A hat hónapra Ítélt Vannay Lászlót tanaképpen hallgatják 

ki a napokig tartó főtárgyaláson
A budapesti büntetőtörvényszéken csü

törtökén kezdődik az elmúlt esztendők egyik 
legérdekesebb politikai bűn perónok főtár- 
palása. Emlékezetes még, hogy n rendőr
ig annakidején egész sereg fiatalembert tar
tóztatott le, akik fantasztikus eszközökkel 
próbálták meg a kormányhatalmat megsze
retni.

A kuÚNiai és polgári hatóságok együtte
sen nyomoztak az úgynevezett puccs- 

tlgyben
.. a szereplők közül Vannay László gazdit- 
sznti előadót a honvédtörvényszék fogházá
ban helyezték vizsgálati fogságba, mig a 
többiek a 'büntetőtörvényszék Markó-utcai 
fogházába kerültek. Vannay felett már itél- 
kazelt is a honvédtörvényszék:

lázadás vétségéért hathónapi úllanifog- 
bázra Ítélték

s ezt az Ítéletet a legfelsőbb honvédtörvény- 
szék jogerőre emelte. Vannak László idő
közben kitöltötte büntetését és most már 
szabadlábon van.

A budapesti királyi ügyészség is befejezte 
n inngn munkáját a pucesügy polgári sze 
replői ellen folyt vizsgálatában:

elkészült nz ügyészi vádirat, amely iisz-

Furcsa hátterű csalási ügyben indult 
nyomozás egy fiatal férj ellen

Apósa visszaköveteli a hozományt, mert állítólag nem tud 
házastársi kötelezettségének eleget tenni

Különös előzményei vannak annak a csalási 
bűnügynek, amely most került az ügyész
ség elé.

Egy Hatat férjet Jelrn'eft fel az apósa 
s visszaköveteli a hozományt is. A férj azon
ban hallani sem akar a feljelentésben előadott 
panasztól — és n hozomány visszafizetéséről.

A furcsa történet szereplőinek nevét nem kö
zöljük. de nz ehnondnndók hitelességéről akták 
és s’allomásl jegyzőkönyvek tanúskodnak.

Egv pestkörnyéki földbirtokos csinos fiatal 
Irányúért kérő jelentkezett: jólszituőlt, biztos 
jövedelmű tisztviselő. A fiatalok szerették egy
mást, a szülők beleegyezlek a házasságba 

Eredeti hangos felvételek Ugandfi, Tanganylka 
és Kongó eddig járatlan őserdőiről

URÁNIA

szesen 19 személy ellen emel vádat lá
zadásra való szövetkezés büntette 

elmén.
A bünper elsőrendű vádlottja Hadd Árpád, 
rajta kívül szerepel a vádlottak közölt 
Gyulai Molnár Ferenc, Tóth Ferenc, Temet- 
váry László és felesége, Csapó Ferenc, Nagy 
Béla és 12 fiatalember. A sáuíúliak védői 
az ügyészi vádirat ellen nem nyújtottak be 
kifogásokat, úgyhogy az iigv a vádtanács ki
kapcsolásával kerül főtárgyalásra.

A büntetőtörvényszék elnöksége
dr. Szemük Jenő tanácselnök tanácsára 

osztotta ki az ügyet.
A főtárgyalás csütörtökön kezdődik s a per 
hatalmas anyagára való tekintettel napokig 
fog tartani. A pucesügy 19 vádlottja mind 
szabadlábon védekezik, mert időközben 
valamennyit szabadon bocsátották. Rengeteg 
tanúja is lesz a pernek.

A legérdekesebb vallomást Vannay 
Lászlótól várják, aki a büntetőtörvény
széki tárgyaláson mint tanu szerepel.

I)e sok egyéb érdekes és izgalmas eseménye 
is lesz a pucesügy tárgyalásának, amelyet a 
törvényszék esküdtszéki nagytermében fog
nak megtartani.

Megtörtént az eljegyzés és nemsokára meg
tartották az esküvőt Is.

Az ifju pór hosszabb külföldi nászúira indult 
s amikor hazatértek, már várta őket a pompá
san berendezett, gyönyörű lakás.

A fiatalasszony azonban láthatóan lehan
golt, rosszkedvű volt 

s néhány héttel hazaérkezésük után felkereste 
szüleit s clpanaszolta nekik, bárhogy is szereti 
őt h férje, nem él vele boldogan, mert a férj 
házastársi kötelességének nem tesz eleget. A 
továbbiakban

már az Orvosoknak jutott szerep-

Hasznos tadni, 
hogy a derűs hangulat, a |ó MMWMS mjmHg 
• gyomor és belek kifogástalan működésétől függ

SSOmSáSlNim szenvedőknél 
hiányoknál pedig

IgmándiScbmidthauer 
természetes 

kcssravtzs vatta bs tetóobbaa.

A szülők a maguk házába vették a boldogta
lan fiatalasszonyt, orvoshoz vitték, az após pe
dig felkereste vejét. A találkozás után haraggal 
és izzó ellenségeskedéssel vált el egymástól a 
vő és az após, fes ezután következtek azok n 
bonyodalmak, amelyekben a hatóságoknak is 
szerep jutott.

A szülők csalás elmén feljelentették a fér
jet s panaszukban azt adták elő, hogy a vő 
megtévesztette őket a maga egészségi álla
pota felől, amikor feleségül vette leányukat 

s hiába követelik vissza tőle a hozományt, a

Feime-ntettek egy leányanyát, 
aki beismerte, hogy szégyenében 

megfojtotta gyermekét 
Nincs bizonyíték arra, hogy az újszülött élve jött-e a világra

Igen érdekes gyermekgyilkossági ügyet tár
gyalt szombaton a törvényszék. Az ügyészség 
szándékos emberölés bűntettével vádoltan állí
totta a bíróság elé Kovács Borbála cselédleányt, 
aki ellen az volt a vád, hogy

megölte újszülött csecsemőjét
A vádirat szerint Kovács Borbálának a múlt 

év tavaszán házasságon kívül gyermeke szüle
tett. A leány az újszülött gyermeket zsineggel 
megfojtotta és a kis holttestet elrejtette a pad
láson. z\ házban lakók azonban hamarosan rá
jöttek arra, hogy a padláson hullát rejtett el 
valaki. Jelentést tettek a csendőrségen, mire 
megindult a nyomozás s ennek során kiderült 
Kovács Borbála bűne. A leány a nyomozás 
során

beismerte
lettét.

A szombati főtárgyaláson ugyancsak beismert 
mindent a csinos arcú, zokogva védekező fiatal 
lány. Sürü könnyhullatás közepette azzal véde
kezik, hogy

szégyenében, de akkor Is önkívületi álla
potban fojtotta meg gyermekét

Kelemen Aurél kereskedő 
128-000 pengő kártérítést 

követel a kincstártól 
Kártérítési pör az ártatlanul történt 

letartóztatás miatt
A takarmány-panama néven ismert mon

stre ügynek egyik mellékhajtása került 
most a bíróság elé.

Két esztendővel ezelőtt a polgári és kato
nai hatóságok panama-vádak miatt eljárást 
indítottak gazdászati tisztek és takarmány
kereskedők ellen. Ennek során gyanúba 
fogták Kelemen Aurél takarmánynagykeres
kedőt és

a rendőrség letartóztatta.
Az előkelő társaságokhoz tartozó Kelemen 
Aurél letartóztatása annakidején nagy fel
tűnést keltett. Kelemen mindvégig ártatlan

Hat évvel ezelőtt mást ítéltek el 
a gyilkosságért $ most önként 

jelentkezik a tettes?
Elénk emlékezetében van még mindenkinek 

az a gyilkosság, amelynek Mayer József sop
roni vendéglős lett ár áldozata. A borzalmas 
kegyetlenséggel elkövetett gyi'kosság ügyében 
annak idején megindult a nyomozás és a .'tettes 
is megkerült: Lakatos Ferenc JókereskedÖ sze
mélyében, akit a különböző fórumok jogerősen 

életfogytiglani fegyházbüntetéssel sújtottak 
szö.nyü bűnéért.

A gyilkossági úgy vádlottja most a sopron
kőhidai fegyház lakája és büntetéséből hat esz
tendőt már ki Is töltött.

Muyer József vendéglős meggyilkolásával 
kapcsolatos az a levél, amely a napokban érke
zett a soproni ügyészségre. Egy burgenlandi 
községben adták fel a levelet és annak alá. 
írója,

Horváth Sándor gazdálkodó őzt állítja, 
hogy lakatos ártatlan ■ vendéglős meg

gyilkolásában.
Ellenben bejelenti, hogy a gyilkosságot ő Irő- 
vette el, még pedig a meggyilkolt vendéglős 
feleségének felhajtására és ugyanakkor ki is 
rabolta áldozatát. Egyben l*evallja  n titokzatos 
levélíró, hogy a lelkiismeretét más gyilkosságok 
elkövetése is terheli. Néhány esztendővel ez
előtt éppen az általa meggyilkolt vendéglős fel- 
bujtására elpusztított egy soproni birtokost, 
aki Amerikába akart kivándorolni. Horváth 
tud egy harmadik gyilkosságról is, amelyet 
viszont 4

■ meggyilkolt vendéglős követett volna el 
ti*  esztendővel ezelőtt, mikor ■ háza mel

letti patakba fojtott egy tisztviselőt 

férj semmiről sem akar tudni. Az ügyészségen 
kihallgatták a feljelentett férjet, aki felhábo
rodva tiltakozóit a feljelentés ellen s

upűna manőverének mondotta az egesz fel
jelentést.

A férfi orvosi bizonyítványt mutatóit Jel, 
amely azt igazolja, hogy teljesen egészséges és 
igy semmi sem igaz abból, amit ráfognak.

A vizsgálat folyamatban van,
folynak a kihallgatások is s néhány nap múlva 
döntés történik a különös feljelentés ügyében 
az ügyészségen.

és semmire sem emlékszik.
Tanuk nincsenek, n törvényszék az orvos

szakértőket hallgatja meg. Véleményük szerint 
mindenekelőtt nem lehetett kétségtelenül meg- 
állapitani, hogy a gyermek élve született-e, vagy 
sem. Ugyancsak ennek következtében az sem 
állapítható meg tehát, hogy Kovács Borbála élő 
gyermeket fojtott-e meg.

A védő az orvosszakértök véleményére való 
tekintettel a gyermek meggyilkolásával vádolt 
anya felmentését kéri.

Á törvényszék rövid tanácskozás után meg 
hozta Ítéletét, amelyben

felmenti Kovács Borbálát 
a szándékos emberölés bűntettének ellene emelt 
vádja alól.

Igen érdekes indokolásában kimondja a tör
vényszék ítélete, hogy fel kellett menteni a vád
lottat, mert nincs megnyugtató bizonyíték arra- 
nézve, hogy a gyermek a tett elkövetésekor 
élt-c még vagy sem. Különben is cselekedetét 
önkívületi állapotban követte cl.

A vádlott és védője természetesen megnyu
godtak az Ítéletben, az .ügyész azonban felleb
bezést jelentett be ellene.

ságát hangoztatta és visszautasította óz el
lene felhozott vádakat. Később

ki is derült, hogy száz százalékig ártat
lan, megszüntették ellene az eljárást és 

rehabilitálták.
Kelemen Aurél most ártatlanul történt meg- 
hurcolása miatt kártérítési pert indított a 
kincstár ellen, amelytől összesen

128.000 pengőt követel
ügyvédi költségek, elmaradt kereset és er
kölcsi kár fejében. A törvényszék november 
18-ra már ki is tűzte a tárgyalást.

Az ügyészség a levél kézhezvétele után érint
kezésbe lépett az osztrák hatóságokkal és niivel 
egynémely szál Pestre is elvezet — a főváros 
rendőrségével is. Keresik a titokzatos Horváth 
Sándort, ugyanakkor pedig intézkedés történ*,  
hogy az elitéit Lakatos Ferencet és az ügyben 
szereplő tanukat is kihallgassák.
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Felakasztotta magit Braun Hermann 

fOldblrtokos özvegye, meri fölt 
a megvakuiaslűi 

Tragikus öngyilkosság a Slesta-szanalőrlumöan
Megrendítő öngyilkosságot fedettek fel 

vasárnap reggel a Stcxfö-szanatóriumban. A 
szanatórium egyik ápoltja, özv. Braun Her- 
manné, 54 esztendős magánzónő, aki vala
mikor igen jómódú földbirtokosnő volt és 
nagy szerepet játszóit különböző jótékony 
•ági mozgalmakban, kiilönszobá jóban az 
ablakkilincsre felakasztotta magát s mire 
rátaláltak, már halott volt.

Braun Hermann a k
ezerholdas földbirtoka volt

Tiszafüredén. Pár esztendővel ezelőtt el
hunyt- s akkor a birtok vezetését özvegye 
vette át. Egyideig a legnagyobb jómódban 
élt Braunné, gj’ermekeit a fővárosban isko
láztatta, majd összeköttetései révén meg
felelő állásba juttatta őket. Az özvegy uri
asszony igen jószivü volt. Amig tehette, va
gyonának jelentős részét a szegények fel
segélyezésére, árva gyermekek, felruházó 
sóra fordította, de

a gazdasági válság végül őt te magával 
sodorta.

'A nemrég még gazdag asszony már csak a 
legnagyobb gondok mellett tudott eleget 
ténni kötelezettségeinek s amikor látta, hogy 
egyre nagyobb anyagi gondok tornyosulnak 
eléje, buCsUt vett az ezerholdas birtoktól 
és az érte kapott pénz egy részét adósságai 
kifizetésére, a fennmaradó részt pedig a 
saját és gyermekei céljaira fordította.

Rét esztendővel ezelőtt végleg otthagyta 
Tiszafüredet s Vecsésre költözött. Egyik fia 
vette magához és ö vállalkozott édesanyja 
eltartására is. A volt földbirtokosnő nehezen 
törődött bele a változott viszonyokba. A 
bánat valósággal

buskomorrá tette, 
sokat siránkozott és a sok sírástól erősen 
meggyöngültek a szemei. A balszemére há

Hamískárlyázási vádak 
ujabb klubok ellen

Á főkapitányságon vasárnap délelőtt to
vább folyt a nyomozás az Erzsébetvárosi 
Kaszinó ismeretes kártyabotránya ügyében. 
A nyomozás csak lassan haladhat előre, 
mért a gyanúsítottak valamennyien taga
dásban vannak és az ellenük fölsorakozó 
tanuk közül

senki se tudja közvetlen bizonyítékkal 
alátámasztani vallomását

A‘ hétfői nap folyamán ujabb kihallgatások 
leírnék ebben az ügyben.

15,000 pengőt sikkasztott a bírósági 
letétekbe! a „minta tisztviselő**  

Büntetés elöl a halálba menekült
Debrecen, november 6.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Nagyon ér
dekes bűnügyben fejezték be a vizsgálatot 
ftfy miniszteri biztos irányításával a debre
ceni járásbíróságon. Az ügy körülményeinél 
fogva nagy szenzációja Debrecennek, mert a 
főszereplője. Fábry Ferenc, egy igen tekin
télyes család tagja, aki mint menekült er

Október 2.-1 hirdetésünk értelmében azon tisztelt 
Vevőinknek, kik csütörtökön

október 20.-án
délelőtt 12 óráig vásároltak áruházunkban, a vásár
lás teljes összegét készpénzben, levonás nélkül 
visszatérítjük konfekciós osztályunkon — az I. emele
ten — e célra felállított külön pénztárunknál, a vá
sárlási szelvények visszaadása ellenében.

E vásárlási szelvények legkésőbb 1932. november 
30.-ig bezárólag válthatók be.

Élelmiszer-osztályunk
a IV-ik emeleten 

megnyílt!
— Cí.k jó minőségek 1 —

lyogot is kapott, úgyhogy meg kellett ope
ráltatni. Egyik legismertebb orvosprofesszo
runk hajtotta végre a műtétet, amely kitü
nően sikerült.

Hiába sikerült azonban olv kitünően a 
műtét, özv. Braunné állandóan

azt képzelte, hogy rövidesen elveszti a 
szemevilágát

és ez teljesen elkeserítette. Bar egyáltalá
ban nem kellett tartani ettől a veszélytől, 
a szerencsétlen asszony mégis állandóan azt 
hangoztatta, hogy ugy érzi, rövidesen örök 
sötétség borul szemeire. Ez az önszuggesz- 
tió folytán keletkezett rettenetes tudat na
gyon

megviselte az idegzetét 
s egyre jobban elhatalmasodott rajta az 
idegbaj.

Mig első időkben megvigasztalódott, ha 
a gvciinckci megnyugtató szavait hallotta, 
utóbb már ezek a gyengéd szavak sem hasz
náltak semmit.

öngyilkossági terveket hangoztatott 
és utóbb már olyan ideges lett, hogy csa
ládja jobbnak látta szanatóriumba szállí
tani. Öt nappal ezelőtt hozták fel Vecsésröl 
a Sicsfo-szanatóriumba, ahol különszobában 
helyezték el. Itt sem tudott vigasztalódni, 
továbbra is rettegett attól, hogy elveszti n 
szemevilógát. Idegzete teljesen összeroppant 
és a halálban keresett menekülést. Vasár
napra virradó éjszaka egy őrizetlen pilla
natban

törülközőjére felakasztotta magát. 
Reggel fedezték fel az öngyilkosságot és 
akkor már csak a beállott halált konstatál 
halták. Braunné nem hagyott hátra búcsú
levelet, hozzátartozói azonban tudják, hogy, 
súlyos idegbaja kergette a halálba.

egyre-másra érkeznek az ujabb bejelen
tések, amelyek különböző klubokra 

hívják fel a figyelmet 
és ezek a 'Lejelentők mind azt hangoztatják, 
hogy nemcsak az Erzsébetvárosi Kaszinó
ban, hanem niás klubokban is játszottak 
hamiskártyával. Egész

szervezett társaságok alakultak a játé
kosok kifosztására 

és ezeknek a leleplezése most a rendőrség 
legfőbb feladata.

délyi tisztviselő kapott beosztást a debreceni 
járásbíróság elnöki osztályán és a kitűnő 
összeköttetésekkel rendelkező tisztviselő 
azonnal megnyerte dr. Dcmjanovich Jenő 
júrásbirósági elnök teljes bizalmát, aki fon
tos munkakörrel bízta meg. Fábry Ferenc 
nagy szorgalommal dolgozott bizalmi állásá
ban és még szabadságra sem ment soha, ha-

UNGEL
BÚTOR
VÁSÁR
November
7-től 26-/9
Felhalmozott raktárkészletünkből helyszűke miatt 
külön okkáziós termeinkben

FÉLÁRAKON
eladásra kerülnek modern, stílusos, luxus szoba
berendezések, garnitúrák, antik-bútorok, egyes 
darabok stb.

VH.S Rózsa-utca 4.
nem változatlan buzgósággal dolgozott. Az 
évenként megtartott hivatali vizsgálatok’ 

megdicsérték nagy szorgalmáért, 
példás munkájáért Fábry Ferencet, sőt dr, 
Kesserü Lajos, a törvényszék elnöke, a 
Tábla külön dicséretét is kihirdette és az 
egy begyűjtött tisztviselők előtt Fábry t köve
tendő például állította fel.

A mindenki által szorgalmasnak és meg
bízhatónak ismert Fábry Ferencről kiderült 
azonban, hogy nagy szorgalmával csak

a sikkasztásait leplezte
és azért nem ment soha szabadságra, nehogy 
az őt helyettesítő tisztviselő rájöjjön a sik
kasztásaira. Hosszadalmas vizsgálatok után 
megállapították, hogy Fábry a büntetésén- 
zekböl és elnöki letétekből, az eddigi adatok 
szerint,

15.000 pengőt sikkasztott cl.

Szombathely, nov. 6.
A szombathelyi csendőrnyomozó osztály

hosszú és megfeszített munka után nagy
kiterjedésű kommunista szervezkedésről 
rántotta le a leplet. A szervezkedés, ntelv 
Körmend középponttal működött, mintegy 

hat községet hálózott be teljesen.
A szervezkedés irányítói között ott van

nak Körmend intelligenciájúnak és a köz
ségek

gazdag polgárainak gyermekei.
A letartóztatások során a gyanúsítottak la
káján rengeteg kompromittáló adatot talál

Egyre nagyobb arányokban 
bontakozik ki a körmendi 
kommunista szervezkedés

Az intelligencia gyermekei a vezetők sorában

Ez az összeg azonban még egyre növeld 
szik, meri, amint az ügyek tárgyalásra ke
rülnek, egyre ujabb és ujabb hiányok derül
nek ki a letétek körül.

Az igazságszolgáltatás kezére sem került 
Fábry, mert a sikkasztások kipattanása rlőtf. 
való napon betegen a klinikára vitette más 
gát és ott

meghalt.
Egyes adatok szerint

morfiummal megmérgezte magát.
A lakásán tartott házkutatás Során renge

teg morfiumon üvegecskét találtak meg, 
amiből arra következtettek, hogv morfinistn 
volt.

’ Az eset nagy megdöbbenést keltett a hivat 
tali körökben és rendkívül kínosan érintettéi 
a járásbíróság elnökét, nki anyagilag felelő**  
és most a kincstár őrajta fogja behajtani a 
megállapított lő 000 pengős hiányt.

tak, melyek azt látszanak igazolni, hogy, ae 
szervezkedést Budapestről irányították, A 
lefoglalt iratokból megállapítható az is 
hogy a környező községekben, Halogyon, 
Egybázrádócon, Kölkeden és néhány mán 
községben már előrehaladott munkában áll ‘ 
luk n helyi szervezetek.

Vasárnapig a letartóztatottak száma mán 

huszonhatra emelkedett.
A letartóztatottak első csoportját tegnap! 
szállitották Győrbe, ahonnan minden való
színűség szerint Budapestre továbbítják 
őket. • j

elavult készülékét, a rádlókerM- 
kedők utján, ha dinamikus hang
szóróval egybeépített 5 + 1 lám
pás 7050-as, vagy 3+1 lámpás 

7037... ORION 
rádiót vesz. Minden rádió-szaküzlet- 
ben részletes felvilágosítást nyújtanak 
Sjwfc Orion ixoMmpttffdn
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Játék a halállal a Broadway fölött

Nem mindennapi nrlistamutatvánnyal lepte meg a newyorki publikumot Misa Kline — csak n 
fogaival kapaszkodva produkálta magát » Broadway felhőkarcolói között kifeszitett köté
len. A produkció sikerült, de n rendezőség botrányokozás miatt rögtöu őrizetbe vette a 

bátor artistanőt

Borzalmas ggintossag szlnervaralian 
Dr. Székely József volt lárasuirú fia agyonverte súgorat, 

Fenyes Belát
Murosvásárhely, november 6.

(A Hétfői MtpZő tudósi tó fától.) Szinér- 
váraljánalc megdöbbentő szenzációja van. 
Székéig Béla, az általánosan ismert dr. Szé
kely József földbirtokos, nyugalmazott já- 
rásbiró harmincnyolcéves fia.

fahusánggul agyonverte volt sógorát, a 
negyvenéves l-'ényea Bélát.

Fényes régi dzsentri famíliából szárma
zik, annakidején nőül vette Székely Béta hú
gát, Gizellát. Néhány hónappal ezelőtt azon
ban elváltak és a vagyon az asszonnynál ma
radt, aki hazaköltözött szüleihez. Fényes 
Béla, a valamikor ugyancsak jómódú föld
birtokos, akkor a szinérváraljai szőlőhegyen 
egv vityilióban húzódott meg és legutóbb 
már betevő fnlnffa sem volt. Tegnap lejött 
a községbe és elment volt apósához, hogy, 
segítséget kérjen. Az após azonban éles 
szavakkal elutasította. Fényes rendkívül íz-;

Egy osztrák kolostor félmillió sfiillingre 
beperelte a magyar állami 

pincegazdaságot
Ma lest a tárgyalás a budapesti törvdnysxdáen 

a Hatalmas perben
Érdekes pert tárgyal ma, hétfőn n budapesti 

polgári törvényszéken dr. Lak József biró. Egy 
osztrák kolostor szerepel felperesként, mig az 
alperes a földmiveléfügyi minisztérium égisze 
alatt működő m. kir. Miami pincegazdaság, 
amelytől nem kisebb összegei, mint

, félmillió schllllngct követel az osztrák 
kolostor.

Amikor a magyar bor külföldi propagálása 
megkezdődött, n Bécs melletti Klostcr Kellet St. 
Michuel ugyancsak vállalkozott arra, hogy ma
gyar borokat vesz bizományba s beknpesolódik 
a nagyszabású propaganda-akcióba. Az osztrák 
Szent Mihály kolostor bortermelő szerzetesei, 
akik a kolostor pincegazdaságát alapították.

megállapodást létesítettek a m- klr. állami 
pinccgazdaadtfgal, különböző mHgyar borok 

átvételére és propagálására. i
Nemrég azonban az állami pincegazdaság és I 

* Klostcr Keller St. Mirháéi összeköttetése meg-1 
szakadt s nagyobb differenciák támadtak az |

A falábú lipótvárosi hölgy különös 
zsarolási manővere egy hollandi 

gyáros ellen
A menhalyröl kihozott kisgyermek seqltségévo! akart 

tartásdijat kicsikarni Ismerősétől
A főkapitányságon vasárnap feltűnést 

keim zsarolási ügyben indult nyomozás egy 
külföldi ur ügyvédjének feljelentése alap 
ián. Az ügy szereplői

CAFÉ RIO
LISZT FERRNC-TÉR 9 
I ELEFONSZAM; IS-Ö—2

ERDÉLYI DŐLI, VÍG
GYÖRGY ÉS FRICI.
a bécsi énokes dobos hangula os /. trió.

Bio Id kévéhé*!  árak I

gatott lett és fejbeütötte volt apósát A lár
mára elősietett volt sógora. Székely Béla, 
aki látva apja szorongatott helyzetét, botot 
ragadott és azzal kétszer egymásután teljes 
erőből rásujtott Fényes Béla fejére. .

A azerencsétlen ember agyveleje kilocs*  
csant és Fényes Béla pár perc múlva 

kiszenvedett.
A gyilkos jelentkezett a csendőrségen, 

ahol letartóztatták. Ugyancsak őrizetbe vet
ték apját, dr. Székely Józsefet is.

A csendőrség nyomozása alapján kiderült, 
hogy Székely József már napokkal ezelőtt 
kijelentette, hogy ha veje még egyszer be
teszi lábá’ az udvarra, leüti., A vincellér vi
szont azt vallotta, hogy Fényes már két 
nappal ezelőtt is véresen jött haza az apó
sától, akitől segítséget próbált kérni.

A szenzációs ügyben kettőzött erővel fo
lyik a nyomozás.

osztrák kolostor borgazdasága és a magyar ál
lami pincegazdaság között s miután ezeket se- 
hogysem sikerült eliminálni,

az osztrákok bírósághoz fordultak,
hogy itt érvényesítsék követelésüket, melyet n 
pincegazdaság ellen támasztottak. Az osztrák 
Szent Mihály kolostor

Ötszázezer schilllng erejéig perelte ■ m. kir. 
állami pincegazdaságot

s terjedelmes keresetében előadta, hogy az ősz- 
szeköttetés megszűntével különböző Járandó
ságai fejében ekkora követelése van. A földmű
velésügyi minisztérium pincegazdasága viszont

■ kereset elutasítását kéri azzal, hogy az 
osztrákok követelése nem helytálló 

s Így annak semmiféle jogalapja nincsen.
A törvényszék elölt

mindkét fél felajánlja ■ bizonyítékait 
s ennek során érdekes részletei bontakoznak ki 
majd a pereskedésnek.

egy hollandi gyáros és egy pesti elvált 
asszony, 

akinek öngyilkossági kísérletével pár hét
tel ezelőtt foglalkoztak a lapok. Az ügyvéd

Ha kevés pénzért ele
gánsan akar r uliázkodqi. 
keresse fel a „Divat uriszaM- 
ságot", Erzsébet-körut 1, l. tm., 
ahol futom őszi is táti szövetek
ből férfiöltönyt, átmeneti vagy 
télikabátot mérték után 40 és 51 
pengőért készítenek. - Vidékre 

minták bérmentve.

feljelentésében a következő érdekés részle
teket adja elő:

A hollandi gyároa ezelőtt mintegy másfél 
esztendővel járt először Budapesten. Itt tár
saságban megismerkedett a csinos fiatal as
szonnyal, akit

mint egy ezredes elvált feleségét mutat
ták be nekL

Nagy tisztelet övezte a szépasszonyt és tár 
saságában mindenki jól érezte magát A 
gazdag külföldi ur ettől kezdve állandó ösz- 
szeköttetési tartott fenn az elvált asszonnyal 
és valahányszor üzleti ügyeiben Budapesten 
járt — ami elég sűrűn fordult elő, — állan
dóan a szépasszony társaságában mutatko 1 
zott. A legelőkelőbb szállodák éttermeiben 
és szórakozóhelyeken fordultak meg ilyen
kor s a legjobb hangulatban töltötték ide 
jÜket Az igazgató

anyagilag is támogatta bölgyhmerősét, 
aki a Lipótvárosban egy modern bérpalotá
ban vett főbérleti lakást. Pár hónappal ez
előtt

az asszony baleset következtében el
vesetette a ballábát

s azóta műlába van.
Az igazgató továbbra is fentartotta az 

Ismeretséget, s valahányszor Pestre jött, 
felkereste régi ismerősét. Amikor legutol
jára Budapesten járt, legnagyobb meglepe
tésére az asszony meglepő dolgokat közöli 
vele. Erélyes hangon kijelentette, hogy

ezentúl nagyobb összegre reflektál, 
mert a gyárostól gyermeke lett és an
nak eltartása nagyobb összegbe kerül.

A gyáros a legnagyobb csodálkozással vette 
tudomásul bejelentését, hiszen eddig még 
soha nem hallott semmit a gyerekről.

Másnap egy kis szőke fiúcskával jelent 
meg nála nőlsmcröse 

és mindenáron el akarta hitetni az igazgató
val, hogy a leányka az övé.

A külföldi ur furcsának találta az egész 
dolgot most már tudta, hogy az asszony 
pénzszerzési manővernek szánta az egész 
dolgot s közölte vele, hogy semmiféle tar 
tásdijról szó sem lehet Másik alkalommal 
ismét élénken összeszólalkoztak ezzel kap
csolatosan, mire az asszony kinyitotta la
kásán a gázcsapot. Az öngyilkossági kísér
letet rövidesen fölfedezték és

Szemere Árpád sértődötten utasította 
vissza á Zeneakadémia ideiglenes 

tanári állását
Bonyodalmak Hegedűs Gyula öröké körül

Már Hegedűt Gyula halála óta vajúdik a 
'Zeneművész éti Főiskolán a Főiskola ered
ményes működésének egyik igen lényeges 
és fontos kérdése, hogy ki vegye át a nagy
nevű színész örökét, az operatanszak szín
padi játéktanitásának vezetését.

Heged űz Gyula halála után óriási versen
gés indult meg a szinésztársadalomban en
nek a nemcsak erkölcsi szempontból meg
tisztelő, de anyagi vonatkozásban sem jelen
téktelen nyugdíjas állami állásnak az elnye
rése Iránt. A Zeneművészeti Főiskola igaz
gatósága azonban már eleve arra az állás
pontra helyezkedett, hogy bármilyen kitűnő 
színész is valaki a prózai színpadon, az 
operai játék tanítását csak olyan művészre 
bízza, akinek a speciális operai szinj tszás- 
sál és a komoly énekművészettel szaros kap
csolata van. így került előtérbe, mint leg
esélyesebb jelölt, Szemere Árpád, az Opera
ház főrendezője, akinek Hubay Jenő főigaz
gató a játéktanitás vezetését föl is ajánlotta. 
Szemere Árpád a tisztséget elfogadta és ab
ban a hiszembcu, húgy zeneakadémiai ta
nári kinevezése rövidesen megtörténik, mun
káját meg is kezdte. Várakozásában azon
ban csalódott, mert az ilyenkor szokásos

rendes tanári kinevezés nem történt 
meg-

A főiskolán az utóbbi években a kihalási 
rendszer szerint történnek kinevezések. Ek
kor is azok kerülnek sorra, akik a főiskolá
nak már úgynevezett óradíjas tanárai. Kö
rülbelül húsz ilyen óradíjas tanóra van a 
Zeneakadémiának — köztük kitűnő és 
elismert művészik, mint Kása György. 
Adóm Jenő, Kerpely Jenő stb., akik évek óta 
havi 30—40—60 pengő tiszteletdijért taní
tanak Ilyen óradíjas tanári állást kínállak 
fel Szemerének is, aki azonban ezt nem 
akarta elfogadni.

Hónapok óla folynak a tárgyalások és 
kapacitálások — eredménytelenül. Szemere 
most végre megunta a bosszú huzavonát és 
a napokban

Szfilvído ablakokra
Fémléc
Nemezbe tét -T ..

szab. .8B8-LÍC- szabályozh. légróaelzAró.
Kérlén A | 11 a I * n taj^rtyfet Ae bemuUhUt (ham

HAx'art**  Raclanatlaá 6 Vóllaiat ÉTaLASt

Arar? Jáaoa-otóa ,o: Telefon:10 8-«-t

Megnyílt 
COHTIHEHTOL 

ETTEHEM
Keczely Jazz- éa 

GyaUai cigányzenekara Játszik

KELEMEN LAJOS
rédlóenekes énekel

Tönc3 Hangulati 
Poigan aram

---------------------
könnyebb mérgezéssel szállították • 
Rókus-kórházba, ahol csakhamar föl

épült.
A holland gyáros időközben bizalmasan ér
tesült arról, hogy az asszony visszaélt bizal
mával. A polgári családból származó nő 
nem ezredesnek, hanem egy egyszerű em*  
bérnek volt a felesége. A gyermek ebből a 
házasságból származóit és

a menhelyen vei! elhelyezve, onnan 
kérte ki most,

amikor jónak látta, hogy azzal pénzt ke
ressen.

A külföldi ur közölte a tudomására jutott 
bizalmas dolgokat ügyvédjével, aki a rend
őrséghez fordult. A főkapitányságon átta
nulmányozták a följelentést és miután a 
detektívek már a nyomozás első óráiban 
több érdekes adatra bukkantak, a nő tze- 
mélyére vonatkozóan, alaposnak találták a 
gyanút A rendőrségnek azonban eddig 
még nem sikerült kihallgatni az ügyben 
szereplő asszonyt, akit

három nap óta kláha keresnek lakásán 
a detektívek,

nem találják. Senki sem tudja megmon*  
dani, hol tartózkodik, hogy miért távo
zott el váratlanul lakásáról. A rendőrségen 
biztosra veszik, hogy egy két napon belül 
sikerül megállapitaniok tartózkodási helyét 
és ki tudják hallgatni.

Az érdekes ügyben szenzációs fordulatra 
van még kilátás.

sértődött hangú levelet intézett Hubay 
Jenőhöz, a Zeneakadémia főigazgatója*  
hoz, amelyben végleg lemondott a fel

kínált tanári állásróL
A Zeneakadémián nagy megdöbbenést 

keltett Szemere levele, mert az egyik legfon
tosabb tanszék áll így betöltetlenül, ami a 
tanítási munka folytonosságát veszélyezteti. 
Addig is, amig a kérdés végleges megoldást 
nyer, Maleczky Oszkárt, nz. Operaház szí
nésznek is elismert tagját kérték fel áz 
operai játékok ideiglenes tanítására._______
RH előkézzlt poltrArl é»zsoldos

Vasárnapi 
2eneeseményeh

Pantomim matinét tartott vasárnap a Bel*  
városi Színházban Senta Mária. Kedves, gro
teszk humora és kitűnő mozgástechnikája ju
tott diadalra. Technikájának legerősebb oldala 
a kar-, kéz- és ujjkészsége. Tudatában van 
szép kezeinek és ezt talán a kelleténél jobban 
ki is használja. A zongorán kísérő müncheni 
karmesterben, Waneck Alfrédban, a nézőtéren 
ülő Dolmányt Ernőnek nem sok öröme telhe
tett.

♦
Ritka zenei esemegével szolgált a Sséke*-  

fövárosi Zenekar vasárnapi hangversenye. A 
18. században élt Druschetzky egyik, 6 öst- 
dobra irt zenekari versenymüvét adták elő. 
Egy kitűnő iistdob-müvész, Kraus Miksa Ját
szott a 6 üstdobon és a nehézkes hangszere
ken egész rendkívüli virtuozitással szólaltatta 
meg a koncertáló szólam melodikus témáit A 
hangversenyen Sasltó Hilda áriákkal és Iferz 
Lilly Liszt Es-dur zongviascrsenyének briliáas 
előadásával szerepelt.

(Gregor) 
ROTH-QUARTETT KEDDEN

Z. 8. Műsor: Haydn D-dur, Brahms a-moll 
éa Beethoven I. Razoumofsky. Jegyek 1—8 
pengőig Bárdnál (Szász).

Megnyílt az

Orient-száKű souterraln 
helyisége 

a volt sifflPLi 
iDoháoy-UM 40. Kamara mozgóval nemben) 

teljesen újonnan Átalakít**.

TAuc! K*véh4al  *r«kl
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Botrány a bukaresti 
magyarellenes 

gyűlésen 
Súlyosan összevertek egy 

magyar újságírót
Bukarest, nov. 6.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Az Univerful cimű bukaresti lap 
nagygyűlést hívott össze, amelyen tiltakozni 
akartak a magyar revíziós törekvések ellen, 

a

Egv dalai nrvosno agvonioila 
a kórházban unokaoccsot, akii mag

vakítón a robbanás
Borúim,, moMio a dmaazoDOBao oa a botosán monon

uevű- 
KözönsfigünKhöz!

A szónokok megemlítették, hogy ezt 
mozgalmat Olaszország is támogatja.

Az egyik szónok beszéde alatt
Huszár Emil brassói magyar újságíró 

félhangos megjegyzést tett, amelyet félre
értettek, a közönség közül többen rátámad
tak és kituszkolták az ülésteremből. Az 
utcán fiatalemberek botokkal támadtak rá. 
Huszár bemenekült egy közeli sörözőbe. 
Üldözői utána rohantak,

véresre verték
és összetörték a söröző berendezését. 

Huszár Emilt kórházba szállították.

, Prága, november 6.
M Hétfői Napló tudósítójától.) Megdöb

bentő tragédia játszódott le ma a pardu- 
bitzi közkórház egyik' *különszobájában,  
ahol

egy fiatal prágai orvosnő öt revolver
lövéssel megölte tlzennégyesztendős 

unokaöcesét.
A pardubitzi gimnázium matematika- 

tanárának tizennégyesztendös diák fiát, 
a kis Péter Pochodroskyt, sulyos sebekkel 
szállították az elmúlt éjszaka a kórházba. 
A kisdiák szenvedélyes kémikus volt, szülei 
lakásán valóságos laboratóriumot rendezett 
be és folyton kísérletezett. így történt ez 
tegnapelőtt este is, mikor

kísérletezés közben az egyik vegyszerrel 
telt lombik felrobbant

és borzalmas pusztítást végzett. Az explozió 
a szerencsétlen gyermek egyik karját tőből 
leszakította és mindkét szemevilágát ki-

oltotta. Azonnal kórházba szállították a sú
lyosan sebesült gyermeket és ugyanakkot 
telefonon értesítették Prágában lakó unoka
nővérét, Paula Klafter orvosnőt

A fiatal orvosnő, aki rendkívül szerette 
unokaöcesét, a tragikus hir vétele után 
azonnal autóba ÜU és Pardubitzbq robogott. 
Amikor belépett a szobába és megtudta, 
hogy a robbanás miiyen pusztítást okozott,

retlkiitjéböl hirtelen előkapta revolverét 
és azt ötször az ágyban fekvő fiúra 

sütötte.
.4 golyók a kis gimnazistát azonnat megöl
ték. A gyilkosság után Őrjöngeni kezdett a 
fiatal orvosnő és hosszú órákba tellett, 
amig le tudták csillapítani. Az első, heve
nyészett kihallgatása során azt mondotta, 
hogy nem bánta meg tettét, mert nem tudta 
volna elviselni a tudatot, hogy unokaöccse 
vakon és nyomorékon tengesse tovább az 
életét.

<MB óvó -ennálló cégünk

u| helyiségbe költözött.
Lényeges rezsícsök kenésünk módot ad 
arra, bogy árainkat az eddigieknél 

még alacsonyabban 
kaikniái luk. Régi, hűséges vevőinknek eá- 
günk Iránti ragaszkodását kívántuk viszo
nozni azzal, hogy • hó iO~lg as 
amúgy is alacsony szabott árakból íi?j9 

pénztári engedményt 
adunk

Néhány cikk ára 
dús raktárunkból:

Finom pupllrv és oxtord-mg
4 Railenai

Mosott hálóing .........................
Szatén divatos sálkendő ....
Divat térfizsebkandő............ .
Tartós zokni .............................

P 8.50

— Hidegebb idő lesz esetleg havazással. 
Vasárnap mérsékelten hűvös, száraz idő 
volt. A Meteorológiai Intézet prognózisa 
szerint élénkebb légáramlás, némi lehűlés 
várható egyes helyeken esetleg esőzésekkel, 
a hegyeken pedig havazással.

— Régi jó időkből. Kellemes meglepetés
sel ajándékozta meg Horthy Miklós kor
mányzó a szinházi világot. A szombat esti 
Kálmán Imre-hangverseny szünetében a 
Vigadó úgynevezett teaszalonjában fogadta 
a jubiláns zeneszerzőt, aki friss kitüntetését 
köszönte meg. Fesztelen beszélgetés indult 
meg ezután a kormányzó és Kálmán Imre 
között. A kormányzó olyan tájékozottsággal 
beszélt a szinházi világról, hogy akármelyik 
szinházi benfentes megirigyelhette volna. El
mondta, hogy amíg a történelmi idők az 
állam élére nem szólították, majdnem tnin- 
rlen Kálmán-operettet megnézett. És a meg
lepett zeneszerzőnek egymásután mondta cl, 
hogy melyik operettjét milyen színészek 
játszották. Sorra idézte a régi operettek hi
res számainak kezdősorait és amikor a leg
részletesebben érdeklődött egy csomó bécsi 
színész mai sorsa iránt, akiket annakidején 
jól ismerj' Kálmán Imre a meghatóit cso
dálkozástól már szólni sem tudott...

— Gömbös Gyula Hajdúböszörmény dísz
polgára. Hajdúböszörmény megyei város 
képviseiötesiüiete vasárnap délelőtt tizenegy 
órakor tartott közgyűlésén vitéz Gömbös 
Gyula miniszterelnököt a város díszpolgá
rává választotta. A miniszterelnököt kül
döttség hívja meg Hajdúböszörménybe a 
díszpolgári oklevél átvételére.

Vasárnap felakasztotta magát 
egy ismert nagykanizsai földbirtokos 
Mialatt hozzátartozói távol voltak, követte el öngyilkosságát

Nagykanizsa, november 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Megdöbbentő öngyilkosság híre 
terjedt el vasárnap a délutáni órákban 
Nagykanizsán. Egy városszerte ismert föld
birtokos követett el öngyilkosságot s mire 
rátaláltak, halott volt

Gábor-Princsics György 60 éves földbirto
kos évtizedek óta ismert vezető személyi
sége a nagykanizsai polgárságnak. A föld
birtokos

höMzabb Idő óta tagja a városi kép
viselőtestületnek

és a polgári pártokban vezető tisztséget tölt 
be. Gábor-Princsics György, aki a szomszé
dos kiskanizsai birtokon lakik, az utóbbi 
időben egyre ritkábban volt látható a vá-

rosban, teljes visszavonultságban élt 
Néhány hét óta a búskomorság jelel 

látszottak rajta.
Hozzátartozói aggódó szeretettel vették kö
rül, minden lépésére vigyáztak.

Vasárnap délután az idős földbirtokos 
néhány órára magára maradt klsksnl- 

zmI házában.
Hozzátartozói azzal távoztak el, hogy a 
kora esti órákban hazatérnek. Amikor 
Gábor-Princsics egyedül maradt a házban, 

felment a padlásra és Itt felakasztotta 
magát

Nem sokkal öngyilkossága után hazatértek 
felesége és gyermekei, keresni kezdték min 
denütt és

a padláson élettelenül találtak rá.

WŐGÉS.REKEDTSÉG
ELLEN

ahurt cvóGrsennXRAKiwí ísdrooüuXkban

^•KCffiSR

— A fasdzmust ünnepelték a budapesti 
olaszok. A fasclo tízéves fennállását ünne
pelte vasárnap a budapesti olasz kolónia 
.Vasárnap délelőtt a Casa della Italiana 
nagytermében gyűltek össze a budapesti 
olaszok, Don Ascanio Colonna herceg olasz 
követ vezetésével. Corrado on Marcht olasz 
képviselő előadást tartott, amelyen a fasciz- 
mus jelentőségét fejtegette, majd megemlé
kezett a Marcin >u Roma idejéről és a fas- 
cio rendszerének eredményeiről. A lelkes 
előadást hálás tapssal köszönte meg a di 
szes és előkelő közönség.

— Betörők az Imperlai-moriban. Vasárnapra 
virradó éjszaka ismeretlen tettesek álkulccsal 
felnyitották a Dembinszky-utcal Imperlal mozi 
ajtaját és a géphózból több szerszámot, felsze. 
reJést és filmtekercset vittek el. A rendőrség 
keresi a betörőket.

TITKÁRNŐ MINT FELESÉG
— Hol n HlMrmWf MIM gfpehi espcrföH
— Férjhez ment az aranyos.
— KI vette el?
— Én. .
— A Komédia Orfeum uj műsorának bemu 

Utó előadása csupa kacagással telt el. Ár 
Ügyes kézzel összeállított műsorban méltó ha- 
Jvct foglal el Kellér Dezső mulatságos kis re- 
vüje, Bárdi Bélának egy ügyes jeienete, Szántó 
Armand és Siklósig Iván bohózata és Nóti Ká
roly egyfe’vonásosa. A szereplők közül kiemel
kedik Salamon Béla Herczeg Jenő és Solti.

— Keddcn~temetlk Rausch Aladárt, aki a 
Japán-kávéházban hirtelen meghalt Rausch 
Aladár kormányfötanácsos hirtelen halála 
nagy részvétet keltett. A családhoz és a 
Baross Szövetséghez, melynek tizenkét éven 
át volt országos, majd diszclnöke, százával 
érkeznek a részvéttáviratok. Rausch Ala
dárt kedden délután 3 órakor temetik n 
kerepesiuti temető halottasházából. A simái 
Hovszky János, a Baross Szövetség orszá
gos elnöke búcsúztatja Rausch Aladárt a 
kereskedelem és az ipar nevében, a politikai 
és a társadalmi szervezetek részéről Csiliéry 
András és Mőssmer Pál beszél.

— Iván Mousjokln vasárnap este Pestre 
érkezett Érdekes vendégek érkeztek vasár
nap este a bécsi gyorssal Budapestre. Iván 
Mousjokin, a hírneves orosz filmsztár és 
Mccscry Ila, aki Ila Möry néven filmezett 
Berlinben, innen Mozsukinnal együtt Bécsbe 
szerződtek. Bécsi filmezés közben szakítot
tak maguknak arra időt hogy ellátogassa
nak Budapestre. A szőke Mecséry Ila buda
pesti lány. Iván Mousjokin tudvalévőén né
hány esztendővel ezelőtt néhány napot 
töltött már Pesten. A régi emlékeket sze
retné most feleleveníteni.

Aszabóipar csodája! 
ménén 
oiuaios leriiöiiönyi Qfl D 
ffillKatláOlMrsonvgaiierrai ŰU ■ *!  
UuMaL COffak M ml'l*  prucU vm, Ugy « sm r*kli»  

uersanyszabúság' JiTA.,
— Egy reudflrfelügyelő hirtelen halála a 

moziban. Vasárnap este az üllői-úti Ludovtlca 
mozgóban Steskovtcs Emil ötvpnhétéves nyu 
galmazott rendörfclügyelő családjával nézte az 
előadást. Az idős rendőrfelügyelő hirtelen 
rosszul lctL A padsor szélén levő székéről le. 
zuhant a földre. Nagy riadalom támadt a mozi
ban, a mentőket hívták, de azok már csak a 
beállott halált konstatálhatták. Megállapították, 
hogy szinszélhüdés ölte meg. Holttestét a tör- 
sónyszéki orvostani intézetbe szállították.

— Szabadítsa meg magát a köhögéstől, 
huruttól és használjon dr. Egger-féle mell 
pasztillát. Gyógyszertárakban és drogériák 
l>an kapható.

Elisabeth eergner
Aimodo szai ♦ palace

Előadások 4, b, 8 é» 10 órakor.Az első előadáson félhelyárak.

— Halálozás. Kátfiy Gyula nyugalmazott Máv 
felfigyelő meghalt Temetése kedden délután 
negyed 5 órakor lesz a kerepesl-uti temetőből 
a református egyház szertartása szerint.

LUSTIG EDE
HAKGCZl-UT 4

— Harc a lengyeltóti mandátumért. A 
Gaál Gaszton halálával megüresedett len
gyeltóti kerületben most már bizonyos, 
hogy legalább három jelölt veszi fel a kü»*  
(leimet. A Nemzeti Egység Pártja hivata
losan nem állít jelöltet, de a párt pro- 
grammjával ismét fellép Fodor Lajos, aki 
annakidején már Gaál Gasztonnal szemben 
is felvette a harcot. A kerület székhelyén 
vasárnap a Kereszténypárt is szervezkedő 
gyűlést tartott, amelyen kereszténypárti 
programmal Jankovtch-Bésán Endrét jelöl
ték. A független kisgazdapárt jelöltje tud
valévőén Gaál Olivér, az elhunyt Gaál 
Gaszton fia és igy a választási harc nagyón 
izgalmasnak ígérkezik.

— Hűvös László kiállítása. Vasárnap délelőtt 
nyílt meg botfai Hűvös László kiállítása a Má
ria Valéria utcai kiállítási helységben. Elhiva
tott müvészkézre vall a tárlat minden egyes da
rabja, amelyek megállítják a hézőt s benne a 
harmonikus szépség maradéktalan babérát kel
tik. Vernlsagj közönségének körében különö
sen nagy sikert aratott Mécs László remek 
portréja.
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Starhemberg Rüdlger herceg, az osztrák 
Heimwehr-oezér budapesti látogatásáról sok 
szó esett mostanában. .4 herceget lefényké
pezték, amint Vadára ment, amint Budáról 
Pestre jött, amint a szálloda kapuja elölt 
állt, amint a kereskedelmi miniszterhez in
dult és más sok mindenféle elképzelhető 
más formában. Csak azt nem tudta meg 
mondani senki sem, miért jött a herceg Bu
dapestre. .4 Heltnurehr-vezér látogatásának 
semmi rejtélyes és titkos célja nem volt. 
Slarhemberg Rüdiger herceg mint üzletem- 
her járt Budapesten. A hercegnek Ausztriá
ban erdőbirtokai vannak és nagyobb érde
keltsége van a Steyermühle papírgyárainál 
.4 Stetfermiihle ügyeivel kapcsolatban volt 
Budapesten dolga.

II.
Ha nem is világra — de Budapestre szóló 

lártyaviadal készül a duna parti kis Mignon
kávé házban. Ebben a kis kávéházban, 
ahová párisi hangulatot varázsolnak a dél
utáni vendégek, újságírók, művészek és 
más népek, hetek óla állandó vendég Mada- 
rassy-Ileck Zsuzsa bárónő. Ide jár Vajda 
Pál, a Vígszínház kitűnő fiatal rendezője is. 
Mindketten kitűnő kaszinójátékosok és 
gyakran mérik össze erejüket. Ennek a 
kártgapartinak a híre eljutott a Vígszín
házba és Gomhaszőgl Ella, aki maga is ki
tűnő kaszinójátékos, párviadalra hinta ki 
Madarassy-tyck Zsuzsát. Vajda Pál vitte 
meg a „bajnoki tornára" szóló kihívást. 
Zsuzsa bárónő kijelentette: hajlandó ki- 
ájlni a porondra. Még ezen a héten a Duna- 
part törzsközönségének jelenlétében vívják 
meq a nagy meccset.

HE
X báróné, a legszebb pesti asszonyok 

egyike, alig félreérthető szituációban lepte 
meg az urát a saját komornájával. Nagy 
házibotrány következett, amelynek az lett a 
vége, hogy a férj sürgősen vidéki birtokára 
utazott. .4 feleség itthonmaradt, a komorna 
pedig — röpült. Talán még rendbe lehetett 
volna hozni a dolgot, de a báró'né meg
tudta. hogy az ura önkéntes száműzetésé
ben nincsen egyedül, a röpülő komorna 
szintén a vidéki birtokon tartózkodik. Most 
már nem lehet visszatáncolni: megindult a 
válópőr.

IV.
/ Encián Doné, a barna revüsztár buda 
pesti szereplése választott bírósági és muti- 
kaflggí pörbe fulladt. Ádáz harc folyik a 
szép barna sztár körül. Ugylátszik azonban 
a sok harcban nem vesztette el a jókedvét. 
Szombaton éjszaka megjelent a Moulin 
Rouge egyik páholyában s egy pohár pezsgő 
mellett, láthatóan vidám hangulatban nézte 
nénin a remit. 4 nagy népszerűség mérlegén 
különben két házassági ajánlat is szerénél 
Pár nappal ezelőtt cgv fiatal átjárás érdek
lődött Eveltjn Dove környezetében, lehetne-e 
házasságról beszélni. A Moulin Rouge egyik 
vendége pedig névjegyet adott át egy pin
cérnek. azzal a kéréssel, nyújtsa át a barna 
sztárnak. A névjegyet ötágú korona díszí
tette. A névlcggen franciául csak ennyi ál
lott: ..Komoly szándékkal szabad-e közeled
nem?” A pincér udvariasan elhárította a 
megbízatást.

4 kora téli szezon egyik intim, de. egyik 
legelőkelőbb vacsoráját, a magyar vadászok 
hagyományos Hubcrtus-vacsoráját a Bcllc- 
vue-szállóban tartották meg. Délelőtt falka- 
vadászat volt Megyeren, amely után Fellner 
Pál képviselő fdköszöntötte a mustért, vitéz 
Vécsey Aladár alezredest, a Bercsényi Mik- 
lás-tüzérosztály parancsnokát. ,4 vacsorán 
Sclmcczy László tüzérszázados felesége 
volt a háziasszony. .4 hatvant e.rité kés asz
talt a vadásztársaságok legelőkelőbb tagjai 
ülték körül. Ott volt a többi között Laka
tos Gyula országgyűlési képviselő, Greger- 
.-en fokonzuL DÍrstny Andor báró. Leven- 
haupt, a svéd gyufatröszt budapesti meg
bízottja, valamint a Bercsényi-tüzérosztály 
tisztikara teljes számmal.

VI.
.4 körúti bárban csöndes affér zajlott le. 

Röviden: Ciiczvarck Blrl, a matamódélet-' 
hői sanzonelté avanzsált szép szőke kis
asszony nini akart aktív minisztereknek 
énekelni. 4 bárban vendégségben járt két 
aktív miniszter. 4 revü zárószáma titán a 
gazda kedveskedni akart vendégeinek s be
jelentette, hogy egy pótszám következik: 
Czicztmrek Bírt énekelni fog. Következett 
volna n szám, Cziczvarek Birl azonban a: 
fiterem egyik páholyában jóízűen vacsorá
zott. Mikor a bárba szántották, kijelentette, 
nem hajlandó abbahagyni a vacsorát, ha a 
miniszterek hallani akarják, várjanak. Erre 
bepakolták a bőröndjeit, taxit hozattak s 
a: ifin sanzonettet eltanácsolták a szemző- 
désből A kegyelmes urak talán csak innen, 
a Hétfői Kisnapiából tudjak meg, miért 
nem volt részük abban, hogy hallhatták 
volna Biti kisasszony sanzonjait.

--sági—

BMW ó-búim, tninULU-o. i.
Régimódi helyiség - - Ifj. Rigó Jancsi muzsika!

Az első cigaretta ■

Örökké aktuális pvlanat/elvétel
— Képviselői beszámoló, Illés. József, a 

nagykárolyi kerület országgyűlési képvise
lője kerületeinek községeit bejárva a múlt 
vasárnap Nyirlugos községében, a kerület
ben épített negyedik népházat avatta fel. 
Ez alkalomból beszámoló beszédet tartott. 
Behatóan ismertette a kormány ♦ nemzeti 
munkatervét és az éppen aznap megjelent 
gazdavédelmi rendeletet. A választó polgár
ság teljes bizalmáról és ragaszkodásáról 
biztosította képviselőjét. A közönség köré
ből indítványozták, hogy táviratilag üdvö
zöljék vitéz Gömbös Gyula miniszterelnököt 
nemzetépitő munkája megkezdésénél éf 
nagy célkitűzései alkalmából. Ugyancsak 
táviratilag üdvözölték Kállay Miklós föld
művelésügyi minisztert is a népház létesí
tése alkalmából.

FÉRFIÖLTÖNY példátlan szenzáció I PENGŐ
Csak november 7—12-ig, szombat estig bezárólag
Vállalatunk kiváló készítményeinek megismertetése céljából soha 
eddig nem létezett példátlanul olcsó propaganda-vásárt tartunk. 
Ezen propaganda-hetünk idején férfiöltöny mérték szerint, tartós, 
őszi és téli szövetekből kitűnő hozzávalóval, többszöri próbával. 

. példátlan reklámára 85 pengő. — Hosszu fekete vagy sötétszürke 
télikabát mérték szerint 40 pengő. — Átmeneti felöltő 80 pengő. 

.CUHAKERESKEDELMI VÁLLALAT. IX., Ferenc-körut 39., I. emelet.

— Felavatták Gosztonyl Andor síremlé
ket. Egy év előtti diák tragédia emléke 
ájult meg vasárnap a rákoskeresztúri teme
tőben. Gosztonyi Andornak a Berzsenyi 
Dániel gimnázium öngyilkos diákjónak sír
kövét avatták fel. Az avató beszédet dr. 
Hevesi Ferenc főrabbi mondotta, utána dr. 
Perényi Zsigmoml ügyvéd és Hucskó Mihály 
beszéllek, majd Gál Jenő országgyűlési kép
viselő nagyhatású beszédet tartott, amelyet 
megipdultan hallgatott a közönsége._______

bármilyen értúkpaplrrt, kényszer 
JvCSZVéTiyCRdf 6a tmdlkölcsönt napi érőn vasAro 
Harnabank, Budapest, V, NAdor-u 2d. Tel. 223-16, 104 67

— Letartóztatták a harcias rákospalotai házi- 
urat. Badics Imre szabómester, a rákospalotai 
Aulich.útra 151. számú ház tulajdonosa, teg
napelőtt fejszével a kezében beállított egyik 
lakójához, Urbányi János kőműveshez, aki nem 
fizette ki a házbérét és rövid szóváltás után le
ütötte az Trbányiéknál vendégségben tartóz
kodó özv. Tóth Istvánnál. Tátimét a mentők 
súlyos állapotban vitték kórházba, tíadicsot 
kihallgatása után vasárnap a rendőrség ember
ölés kísérlete cimén előzetes letartóztatásba 
helyezte.

— Uj látványosság az V. kér.. Gróf Tisza Isi- 
ván-utca 18. szám alatti Bútorcsarnok Szövet
kezet helyisége A modern uj helyiségben a 
szebbnél-szehb és legmodernebb stilusu raübu- 
loiok sorakozunk, úgyhogy a kftzönségne*k  al
kalma nyílik minden fajtából választani.

— Nincsen párja sehol az ,.IGMANDI“ víznek, 
mert bőséges őre jókedv, egészségnek.

— Elhájasodásnál, kötvénynél én cukorbeteg
ségnél a természetes ..Ferenc Jóméi" keseríiviz 
javítja a gyomor és a belek működését cs elő
mozdítja az emésztést,.

— Agyonlőttek egy magyar péksegédet c 
határon. Békéscsabáról jelentik- Szombaton 
este megdöbbentő tragédia játszódott le e 
magyar—jugoszláv határon. Markovszki 
Ernő szabadkai állástalan péksegéd Ma- 
gymrországra igyekezett át és Csikériánál & 
határőrök megállásra kényszeritették. Mar
kovik} nem tett eleget a felhívásnak, mire 
a szerencsétlen fiút három lövéssel leteri- 
lették.

— Lelepleztek egy veszedelmes szélhámost. 
Békéscsabáról jelentik: A rendőrség hosszas 
nyomozás után őrizetbe vett egy veszedelmes 
szélhámost, aki Békés, Csanád és Csongrád 
vármegyékben garázdálkodott. Az elfogott 
egyén kihallgatása során nyolc álnevet hasz
nált. de végül is kiderült, hogy György Sándor
nak hívják, budapesti lakatossegéd. György 
már egy léiévé barangol a békéscsabai, oros
házi és vásárhelyi tanyákon és beismerése sze
rint negyvennyolc betörést, hét lopást és szám, 
tálán csalást követelt cl a legnagyobb furfang- 
gal. A veszedelmes egyént beszállították uz 
ügyészség fogházába.

— Házasság. Breuer Lilv és Dul.es: Vilmos 
f. hó 6-án házasságot kötöttek.

— Ha olcsón és jól akar rubázkodnl, keresse 
(el a „Ruhakercskedelmi Vállalat"-ot. Ferenc- 
körut 39., ahol mérték szerint készítenek re
mek szabású férfiöltönyt 35 P., átmeneti felöltőt 
30 P., télikabátot 40 pengőért n mull évről fel
halmozott szövetmaradékokből, amig a kész
letük tart

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

— Gyilkosság Mogyoródon. Az égjük mo
gyoródi vendéglőben mulatozott a vasár
napra virradó éjszaka Hegedűs Sándor és 
Kreisz Ferenc földműves. A vendéglőből ki
jövet öszevesztek és egymásnak támadtak. 
Hegedűs kést rántott elő csizmaszárából és 
szivenszuría Kreisz Ferencet. A fiatal le
gény azonnal meghalt. Hegedűs elmenekült, 
de a csendőrök rövidesen elfogták, letar
tóztatták és átadták a pcslvidéki ügyész
ségnek.

— Gazdátlan motorkerékpárt találtak az 
utcán. Vasárnap reggel a Fehérsas-téren az Őr
szemes rendőr gazdátlan motorkerékpárt talídt. 
A motorkerékpárt, amelynek száma Bp. 49— 
f>2ö., hevitette a főkapitányság udvarára. A 
motorkerékpárt bizonyára az éjszaka folyamán 
lopta el valaki gazdájától.

— Makacs székrekedés, vastagbélkataru*.  
gyomorbaj, puffadás, vértorlódás, sárgaság, 
aranyeres csomók, csfpőfájás eseteiben 'h 
természetes „Ferenc József*'  keserűvfc*  reg
gel és este egy-egy kis pohárral bevéve, 
rendkívül becses háziszer. Klinikai meg
figyelések tanúsága szerint a Ferenc József 
víz még ingerlékeny belü betegeknél is fáj
dalom nélkül hat. A Ferenc József keserű 
viz gyógyszertárakban, drogériákban és fű- 
szerüzletekben kapható.

—- Szünetelnek az osztrák-magyar keres
kedelmi tárgyalások. Az osztrák-ma^ái’. 
végleges kereskedelmi6szerződésekre vonat
kozó tanácskozások most — ezúttal első 
alkalommal magyar részről felmerült íze
méi vi természetű akadályok miatt — szü
netéinek. Kell Alfréd meghatalmazott mi
niszter ugyanis a Genfben tanácskozó világ
gazdasági konferencián van elfoglalva és 
csak e hét közepe ulán érkezik haza. Előre
láthatólag hazaérkezése után nyomban 
érintkezésbe lép az osztrák kormány meg- 
bizottaival, hogy a végleges szerződésekre 
vonatkozó tanácskozásokat újból megkezd
hessék.

— Bücbler Vilmos halála. Büchler Vilmos, a 
Budapester Montagszeitung főszerkesztője szom
baton délelölt fél 10 órakor, súlyos operáció 
után, 60 éves korában meghall. Az elhunyt ér
tékes tagja volt a magyar újságíró-társadalom
nak, fiatal korában hosszabb ideig a Wiener 
Allgemeine Zeitung belső munkatársaként dol
gozott Bécsberi, 35 évvel ezelőtt megalapította 
a Budapester Montagszeitung című német hét
fői <olitikai lapot, amelyet haláláig irányított.

Ciároz, takarít
O1CSÓ71 DITRICHSTEIN

■Tel. 416-55. 51, 53. Vll., Kertész-utca 27.

— öngyilkosság ■ lakodalomban. Békés
csabáról jelentik: Pénteken este lakodalom volt 
az egyik tanyán Gulyás György gazdálkodó há
zánál. A lakodalomban megjelent Nagy Sándor 
20 éves legény is. aki két évig udvarolt Gulyás 
lányának, de fiatal volta miatt nem volt sikere 
és Gulyás Lujza máshoz ment feleségül. Nagy 
Sándor már az esküvőn botrányt csinált, meri, 
le aknr.ta szúrni a vőlegényt. A lakodaípraban 
két liter bort fogyasztott, majd előkapta csíz*  
maszárából a magával hozott konyhakést és 
szivenszurta magát. Haldokolva szállították 
kórházba.

— Autőgázoldsok. Radványi Mihályné, 4(1 
éves főpallér feleségét a Bécsi-uton elütötte 
egy teherautó. A mentők a Margit-kórházba 
szállitották. — Csepelen. a Gubacsi.hidon. 
Tóth IH. János postaautó-sofőr autójával*el 
ütötte Jó János napszámost. A napszámost sú
lyos sérülésével a csepeli kórházba szállitották^ 
A szemtanuk szerint a balesetet Jő elővigyázat
lansága idézte elő.

Sonkapacolás í'.r vonksp’éeetJ
70 fillér és 2 pengő fűszerkereskedésektkín, 
gyógysrerlárakbüD, drogértAkben. Szétkfllnes:

.taros*  lllatuertár. Győr. Vigyázzon, mert utánozták:

— Szak á síts Árpád előadása. A Kereskedelmi 
Alkalmazottak Országos Szövetsége helyiségé
ben (VII., Erzsébel-körut 13. I. em.) november 
hó 7-én, hétfőn este 7 órakor Szakosíts Árpád 
„A tömegek és vezetők szerepe a társadalmi 
küzdelmekben'*  elmen előadást tart. Vendége
ket szívesen látnak.

— Rozgonyl fénykép 3 dib. 8 P. Calvin-tér 5.
— A Százak Társasága pénteken, e hó 11-én, 

a Gellért-szállóban tartandó vacsoráján Fabinyi 
Tihamér kereskedelmi miniszter is megjelenik 
cs nyilatkozik aktuális gazdaságpolitikai kér
désekről. A vacsorán a kormány több tagja, 
Albrecht kir. herceg, valamint a politika éa 
'tazdaségi élet számottevő tényezői is meg
jelennek. A Százak Társasága egyébként a múlt 
héten tartotta tágavató vacsoráját, amelyen a 
baráti kőrbén elsőizben megjelent tagokat Bar- 
sáhyi Miklós üdvözölte.

Pollik Sarolta kozmetikus ». i.
Halszálak cltAvolftAm d sthermlAvsl, 
röem&lwirtáo. Össze < szépséghibák kezelése. (3u éves 
működés). ,.MImele■• baieltávolltöszer szétkttlaése uta- 
ettusal - többszörösen kitüntetve. Kérjen prospektust.

-r- Helyesbítés. A Nemzeti Demokrata Párt 
felkért bennünket annak közlésére, hpgv 
Fábián Béla Ganl Gaszton temetésén nem kép
viselte és nem is képviselhette a demokrata 
pártot, mert annak már másfél év óta nem 
tagja.

— A hadviselt ember regénye. A szó lég- 
igazibb értelmében a mai, háború utáni ember 
regénye a Sörrel és fia, Wartvick Deeping, a 4 
európai hírnevű angol Írónak az a munkája, 
mellyel a világsiker napfényére jutott. Egy ,a 
háborúból hazatért angol kapitány történeté, 
aki a legnagyobb kitüntetés, n Viktória-kercsrt 
diszével a mellén kénytelen mindent újra kez
deni: nz egykori gentleman háziszolga lesz egy 
szállodában, testét, lelket őrlő munkát végez, ú 
legnagi'obb úiega Iá zásokat szenvedi, de cívisét 
mindent n fia kedvéért, akiből derék, boldog 
embert akar nevelni A magával ragadó hatású 
regénye ifj. Lövik Károly teljes stilusossággal 
fordította magyarra és a Franklin Társulat ele
gáns kiállításban, vastag két kötetben adta ki.

O Át l'hion Nasie közgyűlése elhatározta*  
hogy a kimutatott 127 450.34 svájci frankot ki
tevő tiszta nyereséget o múlt évi nyereségátho- 
zaltal égyüti uj számlára viszi át.

— Melyik ■ világ leggyorsabb hajója? Ez a 
kérdés újra aktuálissá lelt az újonnan vizrebo- 
csétolt óceánjárókkal kapcsolatban. Egyelőre 
egyetlen uj hajó sem volt képes » Norddeutscher 
Llnyd ..Brémen" és „Európa*'  nevű hajóóriásai
nak 41-í napos Európa—Amerika rekordját meg
közelíteni éa igy a legendás ..kékszalag" n né
met Norddculscht;r Lloyd birtokában maradt.
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szíNHÁZ-MOZI
megtagadlak a szereplőst 

a rádión közvetített darabokban 
az Operaház taglal

BQikctt a rádió ellen — Erélyes leiiepOsUkKei ueszeiyez- 
tetnt az Operanaz budgetiet

Egyre jobban mérgesedik a helyzet a Rádió 
<s az Operaház énekesei közt folyó harcban. 
A Rádió ukázára, amely „határozat" formá
jában közölte az operaénekesekkel, hogy a 
mikrofon-szereplések honoráriumát 50 szá
zalékkal leszállítja, az. énekesek hasonló 
..határozat" tn\ feleltek. Minden tag által 
aláírt nyilatkozatot küldtek a Rádió igazga
tóságának, hogy

Ilyen feltételek mellett visszautasítanak 
minden meghívást,

egyben kérték a sérelmes „határozat" meg
szüntetését.

Miután ez eddi^ nem történt meg, az ope
raháziak erősebb lépésekre határozták el 
magukat. Szende Ferenc, Székely Mihály és 
<ir. Pállá Imre személyében háromtagú bi
zottságot választoltak, amely teljhatalommal 
képviseli a tugok érdekeit. A bizottság első 
intézkedése az volt, hogy

az újabban érkezett szereplésmeghlvá- 
sok elfogadását letiltotta

és a szombat esti Kálmán Imre hangverseny 
rádiókapcsolásába (Lan rí sin Lajos és Relle 
Gabriella szerepeltek) is csak a jubiláns ze
neszerzőre való tekintettel egyezett bele.

A bizottság ma hétfán, délután őt órára 
az Operához háziszinpadán újabb társulati 
ülést hivott össze, amelyen ki akarják mon
dani, hogy

a bojkottot kiterjesztik.
Rejelentik az Operaház igazgatóságának, 

hogy olyan taggal, aki az összesség érdekei 
ellenére mégis fellépne a rádióban,

nem hajlandók a színpadon sem együtt 
szerepelni.

El akarják továbbá határozni, hogy ameny- 
nyiben sérelmeiket nem reparálják, úgy az 
operaházi előadások rádió-kapcsolásába sem 
egyeznek bele, illetőleg

olyan előadásokon, amelyeket a rádióba 
kapcsolnak, nem énekelnek.

Az Operaház budgetjét is erősen veszélyez
tető ügyben (2500 pengőt fizet a Rádió egy 
előadás átviteléért), értesülésünk szerint 
Radnai Miklós igazgató akar interveniálni, 
aki reméli, hogy a hosszas betegsége után 
hivatalát ismét elfoglalt Szőts Ernővel sike
rülni fog olyan megállapodásra jutnia, mely 
az elmérgesedett harcot megszünteti. Egyéb
ként az egész ügyet hivatalos diszkrécióval 
kezelik.

Érdekes vendége van Budapestnek. Dr. 
Ecker, a híres lipcsei színigazgató, a magyar 
operetteknek és a magyar sikereknek nagy ba
rátja érkezett meg, hogy elláaaa Németországot 
az idei magyar sikerekkel. De. Ecker volt az, 
akinek színházában a Viktória elindult világ
sikerére. Ugyancsak nála játszották a Hawai 
rózsáját és az Éjféli tangót először. A lipcsei 
színház ugyanis Berlin színházainak bemutató 
állomása. Dr. Ecker budapesti útját tehát nagy 
reménységgel várják a magyar szerzők. Két 
napja van Pesten, először a Zsákbamneskát 
nézte meg, azután a Rotselilldokat. l'gy a 
Pesti Színház, mint a Fővárosi Opercttszlnház 
újdonságát lekötötte Lipcse számára s Igy 
most már e két pesti siker útja külföld fele 
biztosítva van.

★
A Vígszínház legközelebbi újdonsága nz uj 

Hauptmnnn-dnrab lesz, amelynek Csortos 
játssza a főszerepét. Az egyik vezető női sze
repre meghívták Szász Lilit, nz Andrássv-uti 
Színház kitűnő komikóját. Az ügy azonban 
komplikációt okoz, a két színház nincs a leg
jobba egymással.

*
Egy kis szín a Rotschildok főpróbájáról. 

A második*  felvonás viharos sikerében, ami
kor már megszán:lálhutatlanszor hajtották 
meg a függöny előtt magukat a főszereplők, 
Honthy Hanna a függöny előtt megcsókolta

Fedák Sári maximált gázsiért 
játszik a Vígszínházban 

Megtört a nagy primadonnák ellenállása
Rendkívül érdekes és elvi jelentőségében 

a magyar színházi viszonyokra nagy kiha
tással biró szerződést Írtak alá tegnap a 
Vígszínház igazgatói irodájában. Fedák 
Sári a maximált sztárgázsiért, napi százhúsz 
pengőért leszerződött a Vígszínházba, hogy 
ott eljátssza „Egy asszony, aki mindent 
tud" cimü darab főszerepét.

Á- szerződés aláírását hosszas tárgyalási 
előzte meg, mert Fedák Sári eleinte semmi
képpen sem volt hajlandó 300, 400, sőt 
Mti) pengős napi gázsi-igcnyéről lemondani, 
amelyet

a színigazgatók kollektív határozata ér
telmében egyetlen színház sem fizet

hetett.
Tegnapra azonban

hirtelen megváltozott a primadonna 
álláspontja

s amikor a Yigszinház ismételten ajánlatot 
tett neki ennek a ragyogó szerepnek elját
szására, Fedők már ezt nem utasította visz- 
sza. Létrejött a megállapodás, még pedig 
úgy, hogy Fedák januárban játssza ezt a 
darabot a Vigsz.inh.ázban a maximális sztár-j 
gázsiért és azután jóval magasabb fellépti
dijakkal a

bécsi Josefstfidtcr Thenterhez szerző
dött,

ahol szintén ennek a német slágerdarabnak 
a főszerepét fogja alakítani. Mindenesetre 
örvendetes, hogy Fedák Sárit ebben a sze
zonban nem nélkülözi a pesti publikum.

Premier után

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ; Aranyember (’■:«).
KAMARARZ1NHÁK: Fanny < ',Ó8>. 
VÍGSZÍNHÁZ: Jó házból való uritány ÍR). 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Írja hadnagy (b). 
MAGYAR SZÍNHÁZ' Dzsimbi <8). 
FŐVÁROSI OPERETTSZlNHAZt RrXwhildok (8). 
PESTI SZÍNHÁZ: Zsákbamacska (8).
BUDAPESTI SZÍNHÁZ- Strnswioff Ignác kalandjai (8). 
MODERN KABARÉ: V! műsor (9).
ANDRÁSSY-UTI SZÍNHÁZ: Mehetek (9) 
TERÉZKÖRVTl SZÍNPAD; Vndnay László (9). 
EABklOLA VARIETÉ: A navalUr (8>. 
ROYAL ORFEUM: Békcffí-rcvO (T4»). 
MEINHARDT-SZ1NPAD: Rótt é« Steinhardt (%). 
KOMÉDIA ORFEUM: Salamon bohózat (W

Amerikai kábeltávi ra tol kézbesített a 
posta vasárnap reggel Korányi Frigyes báró 
ioH pénrügymlnHrternek, A kábelben az 
állt, ‘hogy „érdeklődéssel vágylak megh- 
mernl, mint zeneszerzőt". Aláírás: „Fiad". 
A Színházi Naplónak Korányi báró ezt 
mondja; „A Bum évek óta Newyorkban él 
és miután én vagyok Magyarországon a leg
fiatalabb zeneszerző („ebben a korban" — 
teszi hozzá ha mist ás mosollyal), mint kom
ponistát nem ismer. Egyetlen müvemet sem 
hallotta még és most, hogy a ma esti fil
harmóniai hangversenyt a newyorki rádió 
közvetíti, végre alkalma lesz legújabb mü
vemet meghallani."

♦

A hét legérdekesebb színházi eseménye a 
Kamaraszínházban játszódik le, ahol Baross 
Elemérnek, a Vakablak és a Világbajnok 
márkázott szerzőjének uj darabja, a Forgó
szél kerül színre. A Forgószél a mai ifjú- 
ság tragikomédiája. Egy érettségi találko
zóról indul el a cselekmény. Azok a fiata
lok, akiket 1916-ban a habom forgószele 
sodort el, mind egy tóhegyig mások lettek, 
miht amire készültek, vagy amik lenni 
akartak. Mulatságos és könnyeztető jelene-

UonegvszwegvKwiifflű
Lehár-fllm rMlóktavetltéBO 
ma « óra 30 perekor a

KAMARA-mozgóból.

tek során jut el Mcrán Miklós, a tragikomé
dia főhőse a keresztig, addig a keresztig, 
ami egyre jobban kezd hasonlítani a mai 
ifjúság hátán ahhoz a másik kereszthez, 
amelyet 'ugyancsak egy harminchároméves 
fiatalember hátára nyomtak, mikor a Gol
gotára vitték. Ezt a lecsúszott tragikomikus 
hőst Vérles Lajos játssza. Pünkösli Andor, 
a kiváló esztéta első rendezése külön ese
mény. Vendégképpen pedig a színpadra 
visszatért Bóth Klári, az ismert naiva-szi 
nésznő játszik.

♦
Harold Lloyd, ak! most már nemcsak 

filmjei után, hanem személyesen is ked
vence lett Budapestnek, aki nagy bőkezű
séggel vásárolt össze Budapesten mindent, 
amivel jelentősen fellendítette a nép művé
szeti és háziipari kereskedelmünk mérlegét. 
__ hozott Is Pestre valamit. 1 -egnj*hb,  leg
nagyobb filmjét hozta, nz uj Harold Lloy- 
dot. „A moziőrült" a elme ennek a sláger
nek. amely a vasárnap délelőtti sajlóbe
mutatón viharos sikert aratott. Harold Lloyd 
ugyanis megoldotta a hangosfilm-kérdést, 
amely a burleszkre vonatkozóan a legnehe
zebb, hiszem Chaplin Is évekig meditált 
azon, hogy mikép. milyen formában foly
tassa művészi munkáját. Az uj Harold 
Lloyd a némafilmek tempójával versenyez, 
de mégis tökéletes hangosfilm. Sehol egy 
szó felesleges beszéd, de — valljuk be, ezt 
nem is lehelne érteni, hiszen a minden pil
lanatban kitörő kacagás ngy sem hagyná 
beszélni n filmen Ilaroldot. ILg.v mozirajon
gót játszik Harold, akinek minden vágya, 
a film stúdiójába kerülni, rendezni. fotogra- 
fálnl és színésznek lenni. Nem Is bárgyú, 
nem Is esetlen ez a Harold, akit a véletle
nek sorozata olyan komikus szituációkba 
sodor, amelynek minden nűánszát külön 
kell élvezni és megmosolyogni. Dicsére 
lére váljon a Paramonntnr.k, amely egy
másután a legnagyobb fllmslágerekct dobja 
a mozik piacára, — e „MozlőrlIH", amelyet 
a Bécsi, Omnta és Corso bizonyára hosszú 
Ideig fog műsoron tartani.

♦
A Labriola-szlnház decemberben áttér 

a nagyoperettekre. Farkas Imre operettje 
lesz az első, amelynek főszerepét Szécsi 
Röske, a Pániból hazatért primadonna 
fogja alakítani,

Raffay Erzsi

a színház legifjabb reménységét, Raffay 
Erzsi kisasszonyt. A közönség viharosan 
ünnepelte ezt a jelenetet — Ismeri a prima
donnát ...

Magyar Tamásnak, nz ifjú művészgeneráció 
egyik tehetséges tagjának, hegedűje szólalt 
meg a múlt héten a magyar rádióban. Magyar 
Tamás, aki a rádióban most másodszor szere
pelt és a Zeneakadémia tavalyi Reményi-diját 
is megnyerte, négy komoly művészi teljesít 
ményt jelentő számot adott elő. amelyeket 
elismerésre méltó technikával és átérzéssel ol
dott meg. Ezek közül is kiemelkedik Paganini: 
La campanellája, amelynek előadása a legin- 
gyohb művészekre is komoly feladatot ró. Sze
retnénk, ha Magyar Tamást a rádió esti mű
sorának keretei közt is hallhatnánk, hogy ngy 
a magyar, mint a külföldi közönség minél szé
lesebb rétegei ismerhessék meg n magyar mű
vészetnek ezt az uj értékes reprezentánsát.

♦
licitál Jenő, az Illusztris költő sem ke

rülte el sorsát. A bürokrácia megcenzu- 
rázta, megmérte és — súlyosnak találta. A 
híres mozijait", amely arról szól, hogy 
a „Berta nagy liba" egy sora miatt, amely
ben arról a bizonyos gömbölyttsödésről esik 
szó eltiltotta a nagy nyilvánosságtól. Fedák 
Sári énekelte a mozidalt, Kálmán Imre 
szombuti jubileumi hangversenyén éa amíg 
énekelte, arra az időre kikapcsolták n rá
diót. Remondták, hogy „3 perc szünet", 
így határozott a legfelsőbb zenei tanács.

♦
Pénteken Ismét megnyílt a Bethlen-téri Szín

pad. A „MII susog a fehér akác" című Operel 
lel. amelynek főszerepeit Vaály Ilona és Tol na j 
Andor játsszák.

♦
Budapesten először szerepelt a közönség 

előtt a külföldi rádióból jól Ismert Jan & Pat
rik HofTmann, a hamburgi Trocadero jazz 
zenekara. A Roynl-szállő éttermében és pálma 
kertjében játszanak. A Kis-Royalban pedig is
mét Pertis Jenő a sztár.

• Rabindraoath Tognte mroeiítéha. a Chttra. eM«Mr 
kerül magyar színpadra a Műhely november 2O-i Ezotikus 
Matinéján a Kamaraszínházban. A darabot j'üakftsti 
Andor fordította, aki ezenkívül Ázsia lelke Címmel tart 
előadási. Tábori Pál Barbárok c. konferanaz revöje, a 
Knahuhu cimü eredeti aromáit néger dráma, Innoccnt 
Ernő feldolgozáaában. az Ázsia énekel... cimü •zcenirb- 
rott revti. eredeti zenék, táncok, dalok, vernek, mesék 
és közmondások Tiazay Andor és Várady Tibor rende
zésében teszik teljessé a műsort, amely a világ összes 
erotikus fajtáinak művészeiéi, muzsikáját, költészetét 
és életéi öleli fel. Jegyek már válthatók.

* Keleti Lili Béeaben. Keleti Lili, a kiváló zongora
művésznő önálló zongoraestje Bécsbcn Novtmbrr 14-én 
lesz.

DZSIMBI. Az expedíción filmekben is 
nehezen akceptálható tóinál Zágon István 
írói ereje teszi nemcsak elhihctövé, hanem 
rendkívül mulatságossá is, a Magyar-Szili 
ház színpadán. Bonyolult történetet ko
punk egy „vadnő" körül és külön értéke a 
darabnak, hogy n „vadnőt" Tltkb.t Ilona 
játssza, akinek egzotikus szépségét és tehet 
ségét, mondjuk ki bátran: sex appealjét mes
terien keretezi remek szerepe. Törzs Jenő 
és Ráday Imre férfi, Sulyok Mária és Szé
kely Lujza női duója,' Máig Gerő viharos 
derültséget keltő szereplése, Z. Molnár, 
Sugár Lajos, egv-egy kitűnő figurája a szó 
rakozást kitünően szolgálják. A Thtriay 
Ernő rendezése kifogástalan. A Magyar 
Színház premiersikere a legjobb auSpici,u- 
mok mellett indítja útnak a Dzsimbi nagy 
karriert ígérő pályafutását.

ROTSCHILDOK. A Fővárosi Opcrettszinhfiz 
az egyik véglettől a másikig’ kfrresí- u sikert. A 
Manoliliitó] a Hoísehildokig olyan Ut, nmeivel 
csak a színházak erős deszkái bírnak ki. Di
cséretére legyen mondva ,a színháznak, a sikert 
most a legfinomabb eszközökkel érte el. Mar 
los—Lajtai operettje, a Rotschildok a műfaj 
klasszikus szépségét hangsúlyozza. Zene nélkül 
is élvezhető, sőt jól élvezhető szövegét, höm
pölygő, melódikus és magasabb igényű mu- 
z.sikn teszi teljessé. Meg kelj dicsérni a jati- 
muzsikusnuk induló Lajtait komoly és tiszte
letreméltó szándékaiért. Az opcrcllelőadás 
clouja Medgvaszny Vilma rendkívül eredeti é» 
szimpatikus szereplése. A kis Raffay Erzsiből 
egész biztosan lesz valaki, llonlliy Hanna 
pompás és elragadó. Sziklat) József remek és 
humorbő szereplése az operettben hiánypótló 
volt. Somogyi Nusi magával ragadó gaminsógp 
és pompás jókedve, Kertész Gábor szimpatikus, 
leegyszerilsilclt honviván-flgurójn, Gó/ J)ez»ó 
és Szirmai a sikerből nagy részt kér.

ZSÁKBAMACSKA. Nem vitatható el n 
Pesti Színháztól, hogv a szezón első jazz- 
opereltsikerét hozta. Szilágyi László mai 
operettet irt, Eiscmann pedig n legmhíbi) 
muzsikát. Hakétubzerüen robbannak a vic
cek és egymásután kapjuk a legfülbemá
szóbb slágerokéi. Szabolcs Ernő rendezése 
mesteri együttesbe fogta az operett kerep
lőit. Rökk Marika, az operettszinpadok ra
kétaszerűén feltűnt, mindenkit magával 
ragadó tehetsége, Rátkai Márton ellenáll
hatatlan emberi humora. Gyergyai István 
<*gyre  jobban kibontakozó izmos tehetsége, 
mutatkozása, licitál Andor, Tímár Kató. 
Dénes György elegáns és úri bonvíváni be- 
Szőnyi Lenke kitűnő epizód figurái a legfel 
jesebb operettelőadást nyújtják. (s, z.)

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

Hát ei kétségtelenül n Fejős-film: a Tavaszi 
zápor. Hors concours az első a héten! Fejős, 
ez a zseniális és rendkívül kulturált rendező 
a hangosfilm kátyújából akarja kivezetni n 
film művészetét. Kevés beszédet, majdnem 
semmi, de annál többet bit a színészek mű
vészi munkájára. Az indulatok, az érzelmek 
intrrnacionális voltára számit és eblwn nem is 
csalódik. Fogadom, hogy bármilyen nemzeti
ségű üljön n Radius nézőterén, azt megköny- 
nyeztetl Annabella nemes művészeié, csodá
latba ejti a remek szereplők tömegének és ké
peknek kifejezőereje. Angyal László kongeniá- 
lis muzsikája briliáns. Szivbemarkoló.

Elmúlik minden...

Ha csoda BEX-et hásznaűa.
a Csodatormofor.

Kapható minden szaküzletben!
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A NAGY MECCS
derbi közül az idei volt a legizgalma- fi 9 fi 

JLyJ sabb s az egyetlen, amely góltalan U»
A Ferencváros heves ostromát a Hungária-védők sikerrel parí
rozták — Az Újpest biztos győzelmet aratott a Kispest csapata 
fölött — A soroksáriak sikertelen kiruccanása Óbudán — A 

Nemzeti Szegeden sem tudóit elkerülni az utolsó helyről
A ligabajnokság nyolcadik fordulója, bár 

csonka volt, mégis a szezon legnagyobb ese
ményét tartogatta: az „örökderbil". Az ősi 
rivális kék fehér és zöld-fehér legénység 
csapott ismét össze, hogy eldöntse a kér
dést. melyik momentán a jobbik. A derbi 
megfelelt annak a hatalmas várakozásnak, 
amellyel a sporlközvélemény eléje tekintett. 
Végig izgalmas küzdelem, váltakozó akciók 
tették fordulatossá a meccset, amely

« Ferencváros nagy fölénye ellenére Is 
gólnélküli döntetlen eéeduiényt hozott.
A derbi előtt az Újpest csapata a Kispest

tel játszott. A lilák ismét határozottan jál- 
Kzottak és mór az első félidő háromgólos 
előnyével maguk alá gyűrték a Kispest csa-1 
patát.

Óbudán a Soroksár csapata volt a Kerü
letiek vendége. Bár a 
játszó soroksári gárda 
volt a hazai csapatnak, . ______
hagyta el a küzdelem színterét, mert a kapu

nagy lelkesedéssel 
egyenlő ellenfele 

mégis vesztesként

Derbi: féktelen irammal, de csatártudomány nélkül
Ferencváros—Hungária 0:0

Baratky

Húszezer ember a tri
bünökön alig várja már. 
hogy a derbi megkez
dődjék. Izgalom kell a 
pénzért, egy derbi iz
galma, amely egyelőre n 
Ft rcncváros felé bólintja 
n győzelem pálmáját. A 
Hoover Roosewelt válasz
tási fogadás láza kis
miska ahhoz, ami itt dúl 
a Hungáriámon. Odaát 
dollárba megy*,  itt húsz- 
filléresekbe.

Két óra öt perckor a titkos bukmékerek 
jelentése szerint .1:1 arányban Ferencváros- 

győzelemre fogad a publikum.
Döntetlenről egy szó ion esik. Majdhogy 
Ferencváros megelégedne döntetlennel! . 
Hogyne! Csak Springer dr. pesszimista.

— Kétgólos Hungária győzelem! — mou<
A tömeg aztán elsodorja a megokolással együtt. 

Körben vita indul meg arról — Mórái Sán
dor cikkei nyomán —-, hogy hát a sport lény. 
Icg hillyil-e, vagy sem. Lázas tiltakozás. A 
..hülyék" tiltakoznak. Ma aligha szállhat perbe 
Marái a húszezer emberrel. Kivált, amikor n 
csapatok a pályára lépnek. Olyan tombolán 
tör ki, hogy a Márni-pórlink — összenéznek.

Kohut üget a középre, ö a Ferencváros do
yenje. Túloldalról Mandl baktat oda, közhiii 
pedig fíiró Sándor áll, a mérkőzés ve 
Szcmbenállnak egymással a csapatok, a 
r«l:cváros kezd.

FERENCVÁROS:
Háda — Korányi, Hungler — 
lázár — Tlncter. Toldi, Turay, Kovács, Kohut.

HUNGÁRIA:
Saabó 1. — Mandl, Kocsis — Barátky, Wéber, 
Szaniszló — Ottávl. Cseh, Kalmár, Ticska, 

Szabó III.

KEZDŐDIK * VALLATÁS. AMELYBŐL 
KIDERt'L, HOGV A CSATÁRSOROKAT 
A TALONBAN HAGYTÁK A DERBI- 

HÖS0K
Nekilendül a nngy küzdelem s tiz másod

perccel később mór Cseh kapum lő, amelyet 

takarékoskodik Ön helyett!

előtt nem voltak elég erélyesek a soroksári 
csatárok.

Szegeden a Nemzeti volt a Szeged FC ven
dége. Annak ellenére, hogy a fővárosi csa
pat uj összeállítással kísérletezett, az erősen 
följavult szegediek biztosan tartották a ke
zükben a meccs sorsát. A Nemzeti tehát 
nem

A
tudott elszabadulni az utolsó helyről.

1.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
Játék

7 29:1
8 34:
7 16:
7 20:
7 II:
7 15:
8 14:
7 12:1
7 10:5
7 9::
8 15:!
8 10:1

Ferencváros 
Hungária

3. Budai „11"
4. Újpest
3. 111. kér. FC
6. Szeged FC
7. Bocskai
8. Kispest
9. Attila

10. Somogy 
ti. Soroksár 
12. Nemzeti

Háda fog. Egv perc múlva Sárost kornerre 
kénytelen menteni, ami azt jelentené, hogy 

a Hungária komoly rohamokkal kísérlete
zik.

Látszatra. Nem sokkal később már a Ferenc-

KOHUT CENTEREZESE KÖRÜL KÉZITI SA DÚL ÉS SZABÓ 
SAN OLDJA .MEG A KÉKFEHÉREK GONDJAIT.

váróit nyújtogatja oroszlánkörmeit s Kölnit be
adása körül óriási ..rumli" keletkezik. Lövések 
pattognak s már-már góllal fenyeget a komoly 
ferencvárosi ostrom,

■ Hungárla-védclcm azonban, amely ezen n 
vasárnapon minden derbik legnagyobb 
munkáját s ennek legtökéletesebb megol

dását produkálja, ment.
Cseh szép testcsele, majd egy jó Turay-szökés 
szórakoztatja most a futball rajongóit, akik a 
nüanszokbnn gyönyörködni tudnak, hogy

Nagy fényerő 
Kis áramköltség 
Tökéletes minőség

IZZÓLÁMPA

azután a 10. percben egy Kalmár—Ticska— 
Cseh akció dermessze meg a vért a ferenc
városiak ereiben s hozzon ideiglenes dicsősé
get a kék-fehér tábornak. Cseh ugyanis a szép 
passzjáték poentjeként ügyesen ugrik ki s fut
tában a tizenhatosról lő s a ravasz labda már- 
már a hálában táncol, mikor Háda egy dopp
leres vetődéssel eléri. Derék dolog volt mind 
a két részről! A Hungária ebben a periódus
ban helyenként egészen magasnivóju játékkal 
folytatja támadásait s velük szemben nz tűnik 
fel, hogy a ferencvárosiak halfsora — leg
alább egyelőre — rosszul passzol. A 14. perc
ben ez sem akadályozza meg, 
tiszta helyzetben irtó bombát 
amelyet Szabó, métereket úszva 
ragyogó stílussal véd. Tribünszerte cseltintgel- 
nek a nyelvekkel, hát igen! ez egyelőre ko
moly futball. De utána Ticska akármilyen re
mek stílusban hagyja is faképnél Hunglert, a 
beadása olyan rossz, hogv egy időre lerontja 
az előző szépségek emlékeit. Most jön aztán 
a 20. pere, amely Laka beadásával kezdődik, 
folytatódik Szabó kiök főzésével, nki Turav elől 
ment és bevégződik Toldi magas lövésével, 
amely nz üres kapu fölött száll el. Helyzet 
volt. A Ferencváros most egyre többet támad, 
míg a Hungária támadásai Ottávi gyámoltal *»•  
ságán véreinek el.

A hangulat egyre izzóbb, ez alól Toldi sem 
tudja mentesíteni magát s igy történik azután, 
hogy egy csúnya faultolásért kap bírói feddést, 
amely ncir sikerül, mert Mandl már régi flu 
ezen a pályán. A kölcsönt Tfínczercn hajtják 
be, nki hosszabb ideig gurul a földön éltől a 
„fizetési meghagyástól", a biró azonban mit 
sem vesz észre és a nagy gurulósnak az a vége, 
hogy egy ragyogó Hungárla-támadás indul be
lőle. amelyet Kalmár estében lő a kapu mellé. 
Ezzel nzután vége is van erre a félidőre a 
Hungária átülő erejének, egészen az utolsó 
percig. Ugyanis tisztán látható, hogy a rendszer 
megbomlik s hogy

■ Ferencváros egyre komolyabb fölénnyel 
dobja csapatát ■ tiizbe.

Csakhogy ennek a csapatnak a csatársora már 
nem a régi! Hiányzik az erő és a találékony
ság s legfőképpen hiányzanak a lövések, ame
lyek nélkül gól mégis csak nehezen lehet. A .'18.

hogy Kohut 
ne cresszeu, 
a levegőben,

perchen azért ugy látszik, hogy a Ferencváros 
góllal zárja le a félidőt.

Tural beadását ngyanls Mandl kézzel üti le. 
A tizenegyes nem vitás, de az sem vitás, 
hogy Biró Sáudor vezeti a mérkőzést. Így 
aztán természetes, hogy Ideges hedonászás 
után tizenegyes nélkül folytatják tovább ■ 

játékot.
A 45. percben még — a küzdelem hevességére 
jellemzően — Kalmár—Ottávi—Cseh-uMő kö
vetkezik és Cseh tiz méterről helyezett lövéssel 
küldi a labdát a kapuba, lláda azonban mesteri 
védéssel kitolja. Most kél korner következik a 
zöld-fehérek ellen, majd közvetlenül lefújás 
előtt. Hja, az a tizenegyes... A 10. percben Ko- 
jelenlétei parírozni

A FRANZSTADTI INKVIZÍCIÓ NÉGY- 
VEN’OTPERCES ---------

Szilnél után nz első 
percekben még a Hungá
ria dirigálja a játékot. 
Körben Cseh lövését 
Háda kiejti, de baj nin
csen. mert még idejében 
uinnnkap. Ezzel azután 
befejeződött a Hungária 
támadó kedve ar egész 
félidőre s kezdetét veszi 
ar

■ példátlanul Izgal
mas harc, amelyből 
egy a tanulság: oa- ........
tárok nélkül, jó védcl *inroe|  szemben még 

a fölény sem boldogít.
A 7. perctől kezdve szakadatlan a ferencvárosi 
fölény. A kornerek mérkőzése ez. amelynél 
számológéppel kell nyilvántartani azt a kor
ner :u halogat. amely a Hungáriára nehezedik. 
Bevezetésként egymásután három Is esik, majd 
a 7. perchni Kovács kiugrik és négy méterrel 
a kapu elölt nknrjft megvágni a labdát. Szabó 
azonban beledobja magát a lövésbe, ottmarad, 
a labda Kohuthoz kerül, aki az iircs kapu fölött

TORTÚRÁJA

Háda

a

FLOTTATl’NTETÉS A HUNGÁRIA KA- 
I’UJA ELŐTT. A ZOLD-FEHÉR ÁGYUK 
TÜZÉT A KÉKFEI1ÉR VASBETONVÉDE- 

LEM SZILÁRDAN ÁLLJA.

bombáz*el.  Sárost később egy fejeléstől elszédtil 
és összerogy. „Civilek" lódulnak be a pályára • 
biró csak akkor veszi ezt észre, amikor kórus
ban zug a tömeg:

— Mi azf Kabátban is lehet játszani?
Sárosit fölmossák s nzulán a ferencvárosi 

centerhalf valóban ugy játszik, mint aki nagy- 
mosáson ment keresztül. Kicsit gőzösen és pu
hán. De ez nem akadály, mert a helyzet egyre 
tnclegszik, érik a gól s a „rumlik" tömege teszi 
próbára a Hungária-védelem tagjait, akik 
szinte pánikszerűen védekeznek.

— Félrebillen a pályát — hall mii most ■ 
gúnyos közbekiáltást, ami azt jelentené, hogy*  
a másik fele kiadó.

A zöldfehér drukkolók óriási hajrázásba 
kezdenek, öntik a csapatba az erőt, de ebbe 
aztán önthetik, itt ma semmi sem sikerűi. Ár. 
egyik komorból például Túrni jut lövéshez, 
Szabó az orra előtt vetődik, fígrátki jyeg a 

. kapuban, de felesleges, mert a labda mellémegy. 
Később Túrni kézzel szökteti a labdát cs ma
gát. Megteheti mindezt büntetlenül a biró szeme 
előtt. Hja, az tizenegyes... A 10. percben Ko
hut rohama és keresztlabdája fenyegeti a Hun
gáriát és csak centiméterekkel süvít el a kapu 
előtt.

Évek óta ez a legnagyobb küzdelem, ame
lyet derbi hozott.

Négy ember tartja fel n szakadatlan rohamo
kat, Szabó, Mandl, Kocsis, cs Barátid. Az a 
Barátid, nki ezen a mérkőzésen a mezőny leg
jobb játékosa volt A Hungária csak szórvá
nyosan jut labdához s akkor ez rendszerint a 
„munkanélkülieken" vész kárba. Ezzel a név
vel illeti ugyanis a közönség a Hungária két 
szélsőjét és Kalmárt, akik bizony alig dolgoz
nak valamit. A 28. percben Túrái szökése hoz 
izgalmat, majd bosszúságot a fölé lőtt labda. 
Megismétli ezt pár perc, múlva, hogy azután 
Cseh rohama és Háda vetődése bizo'nyitsa, hogy 
n nagy ferencvárosi ostromnak immár vége és 
hogy

a csapatok kezdenek belenyugodni a dön
tetlenbe.

Mellesleg Toldi huszniélercs labdája okoz gon
dot Szabónak, aki éppenhogy kitolja. Néhány 
korner következik, majd a ferencvárosiaknál 
ismétlődik meg. Aztán a 40. pert!

Cseh oflszájdról Indul, hatalmas Iramban, 
amelyen nz látszik, hogy a Cseh-csaIád tag
jai valóban vigyáztuk a Matylra a hét utolsó 
napjain. Tarthatatlan a futás, már a hatos 
tájun jár, amikor Korányt valahogy beéri 
és gurít rajta egyet. Ez is tizenegyes. De ez 
sem végződik másként, mint a Ferencvá
rosé. n biró továbbot Int s a dermedt játé
kosok közül egy sincs, aki a hálóba vágná 

a labdát.
Pedig ezen a bírói ténykedésen könnyen eldől
hetett volna a mérkőzés, persze, az igazságnak 
nem egészen megfelelően. A további percek 
njár a letargia jegyében zajlanak le, taccsok és 
időhúzások, a Ferencváros részéről pedig le
mondó játék, amely belenyugvás a mcgváltor- 
t»thnlatlanbn. a O:O-ós derbibe, amely az első, 
mióta pénzért rúgják a labdát.

A jobb csatársor döntötte el a 
szegedi meccs sorsát 

Szeged -Nemzeti 3:1 (2:1)
' ............ Sr.rgtd, nov. 6.

<.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
lése.) A folyton javuló helyi csapat a borongós, 
esőre hajló idő ellenére is közel

kélezcrfőnyl publikumot
csalt ki az ujszcgcdl pályára. A lelkes és szépen 
játszó szegediek teljes mértékben ró is szolgál
lak a közönség előlegezett bizalmára, mert a 
csapat kitűnő technikás csalárjátékával és biz
tos, szilárd védelmével teljesen megérdemelt 
győzelmet aratott a fővárosi csapat felett, mely
ben csak a közvetlen védelem nyújtott kifogás
talant. v

A mérkőzés első félórájában a Nemzeti ját- 
szott domináló szerepet, majd változatos játék 
alakult ki Korányi H. cgy jóhikerült beadását 
Szendrö a tizenhatoson belül kézzel tartóz
tatta fel.

Klug Frigyes bíró természetesen tizenegyest



Budapest, 1032 november 7, HÉTFŐI NAPLÓ
Ítélt, amelyből Hava*  szerelte meg a Terelő 

gólt 1:0.
Ekkor már Szeged csapata volt frontban, s 
Weinhardt több esetben nehezen mentette meg 
kapuját a góltól. A 42. percben Scbmidt faul
tolta Bihámlt s a megítélt tizenegyest Bihámi 
juttatta a szegedi kapuba. |:1. Az utolsó percben 

Lukács lövése a tömörülő védelemről a ré
sen álló Korányi Il.höz jutott, aki a kava
rodásban Is megtalálta a labda helyes útját.

A följauult Újpestnek egy félidő is elég volt a Kispest legyőzéséhez
Újpest—Kispest 3:0 (3:0)

Kt ..örökderbi**  előjá
téka a meglepetésekre 
számitó közönség szómé
ra némi pikantériát igórt, 
amennyiben a mérkőző 
felek egyike a Hungáriá
val szemben kitünően 
játszó Kispest csapata 
volt, mig a másik részt
vevő a III. kér. FC ellen 
vesztes Illa-fehérek. Akik 
azonban arra számítot
tak, hogy a mérkőzés 
ilyformán ismét meglepe- 

dódtak, mert
az erősen feljavult újpestiek biztosan győz

ték le a Kispest csapatát.
Pedig a lilák nem állhatlak föl kompletten, de 
a beállított három tartalék teljes mértékben 
megfelelő helyettesnek bizonyult.

Az első félidőben a lilák azonnal támadásba 
mennek, s a közönség csakhamar megállapít- 
halja, hogy

a mérkőző felek között nagy a klasazlskü-

A csatárjáték paródiáját adták Óbudán
III. kér. FC-Soroksár 2:1 (1:1)

Kiéber

Óbuda vasárnap dél
utáni csendjét szokatlan 
..idegenforgalom" zaja 
verte fel. A nagyszombat
utcai pálya köré csopor
tosult sok-sok teherautó, 
amely Soroksárról hozta 
a lelkes drukkerhadat, 
árulja el, hogy itt fut
ballmeccs lesz ...

A borongós idő nem 
riasztotta el a közönsé
get. Háromezer néző. So 
kan Kiéberre, a Hungá

ria, régebben a „Kerület'' sokszoros válogatott
jára is kiváncsiak.

Jelenleg Soroksár tengelyében ...
Meccs előtt ünneplés, virágcsokor, zászlócsere. 
Az óbudai drukker nem híve az ily kedveske
désnek.

—r. ióíiíoW adjanak nekik, ne virágcsokrot.*  
A játék izgalmas bemelegítéssel, a gólhelyze

tek sorozatos paccolásával kezdődik. Soroksár 
meglepő jó. Kiéber esze és nyugodtsága sokat 
ér. Do még többet

Kautzky isarkos gólja a 8. percben. 0:1.
— Tyü, mi lesz itt... Ilyen szégyen! Újpestet 

legyőztük, Soroksártól meg kikapunk ...
Az aggodalom teljesen jogos. A JH. ker.-nek 

nincs egv jó csatára sem, Bírónak, a válogatott 
hátvédnek pedig ugy látszik a fejébe szállt a 
válogatottság dicsősége... Partnere, Király 
Tibi annál jobb. Gyenge játék, sok hibás passz. 
Nincs egy tapsra ingerlő helyzet. Óbuda fö
lénybe kerül, de kiéli m igát a szimpla mezőny
játékban Kármán fejese a kapu tetején táncol

Amatőr nem védhet a ligetben tizenegyest!
Az amatőr zsűri, amely már sok Ítéletével 

keltett derültséget a közönség körében, ez
úttal ismét egy kedélyes tilalomfát ültetett 
el. Éspedig a Városligetben, amelyet a pesti 
argó — Lizsének keresztelt. Az egyik egye
sület beadványára elvként kimondotta, hogy

■ játékon ama ténykedése, amellyel 
játéktudását, a ligeti árusok és kikiál

KÜLFÖLDI SPORTHDPLÓ
A budaiak Itália földjén igazolták, 
hogy érdemesek a harmadik helyre 

Budai „11" FC Spezia 1:0 (0:0)
Spezia. nov.

(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) A 
Budai „11“ csapata vasárnap Spcziában nagy
szerű játék után 1:0 (0:0) arányú értékes győ
zelmet aratott az olasz bajnokság egyik repre
zentáns éllovasával, »» FC, Spezlával szemben. 
As első félidőben Is fölényben volt a magyar 
együttes, de a Jól védekező olosa csapat kapu
ját nem sikerült bevennie. Szünet ulán még 

VILÁGSZEMLE
SVÁJC LEGYŐZTE SVÉDORSZÁGOT

Bázelből jelentik: A Svájc—Svédország váló- 
gatott labdarugőmérkőzést a svájciak 2:1 (01) 
arányban megnyerték. Svájc B-csnpnla Luxem
burgban vendégszerepelt s nz ottani váloga
tottat" szemben 2:2 (2:1) arányú döntetlen ered
ményt ért cl.

KIKAPOTT A WAC AZ ADMIRÁTÓL
Bécsből jelenük: A vasárnapi elsöosztályu 

ligabajnoki mérkőzések során két érdekes 
eredmény alakult ki: döntetlenül végződött 
a Sportklub-Vienna mérkőzés, amelynek 
eredménye 1:1 volt. Meglepetést keltett a 
favorit IV A C veresége az Ad ml rátái. Az 5:1 
arányban végződő meccs az Admiik íölé*

A második félidő eleje is változatos játékkal 
telt el. A 17 percben dőlt el végleg a meccs 
sorsa, amikor is

Harmath beadásából Lukács rsép gólt fe
jelt. 3:1.

A szegedi csapat ezután mind erőteljesebb fö
lénybe került. A 34. percben a biró a feleselő 
Somogyit kizárta a játékból majd az atol só per
cekben Bihámi inhuzódát miatt elhagyta a pá
lyát. A Nemzeti ekkor azemmelláthatóan bele
nyugodott már » megérdemelt vereségbe.

lönbség.
A gól mégis sokáig várat magára, amennyiben 
csak a 2ő. percben eredményes az Újpest, ami
kor is

Kovács beadását Steiner góllá értékesíti. 1:0.
-- Na, ma győzünk, — állapítja meg egy új

pesti drukker. És tényleg. Az ujpeslick támadá
sai egyre veszélyesebbek a a 32. percben

a belsők szén összjútékából Auer ujabb gólt 
rúg, majd négy perc múlva ugyanő beállítja 

a félidő eredményét. 3:0.
— Még lehet itt is 3:3 az eredmény, — mondja 

egy túl optimista kispesti, akinek ez az óhaja, 
azonban szünetig nem válik valóra, sőt azután 
sem. Mert bár a helycsere után a Kispest job
ban tartja magát, sőt. több veszélyes támadási 
is vezet ,de néhány eredménytelen korneren és 
Steiner kapufáján kivül más eredményt nem ér 
el. Később

a Illáknak Is akad több kitűnő gólhely
zetük,

de ezek sem hoznak eredményt és igy a félidő 
eredménye a végeredmény lett.

végig.
A 33 percet mutatja az óramutató, amikor 
Kármán, a volt újpesti krekk kiegyenlít. 

1:1.
Az óbudai közönség verejtéke*  homlokától ek
kor az aggodalom redöi is eltűntek.

— Tempó, Kerület! Gyerünk a többivel...
De a biztatás nem használ. Mintha ólom

lábon járna az egész társaság. Szünet után a 
7. percben

Túri hetidsze miatt 11-es. Bíró gyengén 
lövi, Augusztinovles kapus kivédi...

Oda minden remény. Gólképtelenség, csatár
csőd ... Kármán, Győri és Blaskó a lövő
csatárt parodizálják...

Félórás tehetetlen vergődésnek vet véget
Fenyvesl gólja a 34- percben. 2:1.

Soroksár belenyugszik sorsába.
A 40. percben Viczenik biró tévesen a meccs

végét jelezte, összefut a nép ölelgetik győz
teseket. Az ünneplés közepette derül ki a téve
dés. Viczenik visszatereli a •
sokat egyaránt. Immel- 
ómmal folytatják. Az 
utolsó percben Soroksár 
csaknem kiegyenlít... 
így szerencsés pontokat 
könyvelhetett el az ezút
tal feltűnő indiszponáit
III. kerület. De íö a győ
zelem. A Soroksári Ke
nyérgyár teherautója is 
megindul hazafelé. A szo
morú arcok már a ta
vaszi revánsról álmod
nak ...

közönséget játéko-

Fenyvesi

tók között, mint tizenegyest védő kapus
— áruba bocsátja, az amatőrszabályok*  

ba Ütközik.

Ezentúl tehát amatőr nem védhet a liget
ben tizenegyest. .4 profikapusok azonban 
nyugodtan megtehetik. Több gólt olt sem 
kapnak, mint a ligameccseken.

jobban állandósult a budaiak fölénve, a Sztan- 
esik ügyes akcióból szerzett gólja bebiztosí
totta a magyarok győzelmét A budai csapat 
egyik legszebb sikeréi aratta ezúttal. Helyen
ként valóságom Iskolajátékkal gyönyörködtette 
a közönséget ■ kitűnő formában lévő csapat. 
A közönség a budaiakat a meccs befejeztével 
meleg ünneplésben részesítette. A csapat hét
főn este érkezik meg Budapestre.

nyét juttatta kifejezésre. A többi mérkőzé
sek eredményei: Rapid—Hakoah 5:2, Ni- 
cholson—W’acker 4:1, Briglttenau—Libertás 
1:0. — A vasárnapi eredmények alapján a 
Rapid vezet IS ponttál a Vienna és a 1VSC 
előtt. Utóbbiaknak egyformán 13—13 pont
juk van. A nepvedik helyet az Austria fog
lalja el 12 ponttal.

VASÁRNAPI LIGAFUTBALL PRÁGÁBAN
Prágából jelentik: A vasárnapi mérkőzé

sek a következő eredményekkel végződtek: 
I. liga: Teplitz—Liben 3:1, Viktória Pilsen 
— Boheniians 4:1, Viktória Ziskov -SK Pil
sen 4:1. — Serlegmérkőzés: Slavia—Sparty 
2:1. — Amatőrbajnokság: SK Kolin—Sparln 
Kolin 5:3. — Barátságos: SK Kladno— -DFC 
6&

Minden cipész szakszerűen 
ráerőslt cipőjére

OKMA
gumitalpat

Ezt kérje cipészétől, mert az 
OKMA talp rugalmas, könnyű,

korlátlanul tartós,
nem csúszik és nem ázik át.

Magyar uszósikerek Bécsben.
A proii Arne Borg még mindig nagy íiu

Bécs, november 6.
(A Hétfői Napló tudósilójának telefonjelen 

tése.) A Hakoah kétnapos nemzetközi uszó. 
versenyének második napi programmját nagy
számú közönség elölt bonyolította 1c a Diana 
Bad medencéjében. A versenyen magyar részről 
Halasi, Mészöly és Szép Klári vett részt. Mé
szöly és Halasi fölényesen nyerték verseny

számaikat, mig Szép Klári csak negyedik lehe
tett a nagy hölgykonkurrenciában. A verseny 
külön érdekessége a svéd

Arne Borg, a többszörös Európahajnok és 
rekorder vendégszereplése,

aki jó idővel úszta végig a 100 yardos távot, 
ellenfél nélkül. A világhíres úszó, aki nemrégen 
professzionista Jelt, egy igen jólsikerült vízi
kabaré keretében is sok derűs percet szerzett 
a humorra hajlamos bécsi közönségnek. Arnw

Tóth Ilonka kitűnő formában 
győzött a BBTE-BEAC 

uszóversenyen
A közelgő nagyszabású 

téli uszószezon bevezető
je volt a BBTE-BEAC 
verseny, amely tömegei
vel jó propagndája volt 
az uszósportnak. A leg
jobb eredményt kétség
kívül

a kiválóan diszpo
nált Tóth Ilonka
(MUE) érte el a 100 
m-es hölgy gyors-

úszásban.
Annál kellemetlenebb Tóth Ilonka

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

X A luduvikások nyerték a Földváry- 
emlékversenyt. Vasárnap a hármas junior 
csapatok részére kiirt Föidváry-emlékver- 
sennyel megindult a vivóévad. Az első vívó- 
versenyt a BEAC rendezte Semmelweis 
utcai vívótermében. A délelőtti selejtező 
során tizenhét csapat vívott nagy küzdelmei 
a döntőbe jutásért. Négy csapat jutott a 
döntőbe; a Ludovika Akadémia első csa
pata, a MAC, a BEAC és a Szombathelyi 
Vivő Club csapnia. Győztes a Ludovika 
.4 kadémia első csapata (Ujfalussy, Perczdly, 
Bedő, l’nlócz. II.) 4 ponttal és 18 egyéni 
győzelemmel. Második a Szombathelyi VG 
4 ponttal cs 15 egyéni győzelemmel, barma 
dik a BEAC 2 ponttal és 12 egyéni győze
lemmel, negyedik a MAC 2 ponttá) és 9 
egyéni győzelemmel.

X Az uj il'jiisági hoxolóbajnokok. A Ma
gyar Ökölvívó Szövetség háromnapos verse
nyének keretében vasárnap este eldőltek az 
ifjúsági bajnokságok. Feltűnő jelenség vöd 
a vidékiek kitűnő szereplése, amennyiben a 
vidéki városok ifjai egyenrangúaknak bízó 
nyúltak a fővárosiakkal. Az uj ifjúsági 
bajnokok a következők: bantamtuly: Éne-

át logoé diai át,
A aranyat, ertstW, bitllltaaot hibe'eUtn maffM Árun 

I W ««mk. iriuoatoa tkmrOrivt. RUöcxJ-v teás

Borg különben jövő vasárnap Budapesten at 
fedettuszodában is bemutatja vizikabaré.művé
szetét. A verseny eredményei a következők! 
100 yardos gyorsuszás: 1. Mészöly Tibor, Buda
pest, 57.2 mp. 2. Adler, Bécs, 57.fi mp. 3. Wiel- 
láng, Jugoszlávia, 57.8 mp. A verseny után a 
svéd Arne Borg egyedül úszta végig a távot * 
ideje 56.4 mp. volt. Borg még mindig kitűnői 
800 méteres gyorsuszás: 1. Halasi Olivér, Buda
pest, 11 p. 16.8 mp. 2. Stumpf, Bécs, 11 p. 29 
mp. — 200 méteres hölgy meltúszás: 1. Se»- 
böck kisasszony, Bécs, 3 p. 24 mp. Szép Klárf 
negyedik lett 3 p. 31 mp.-es idővel.

A TILDÉN TENNISZCIRKUSZ SVÉDORSZÁG-*  
BÁN

Göteborgból jelentik: A Tildén tennisztársa- 
súg skandináv túrája során Göteborgban ven. 
dégszerepelt. Tildén 6:3, 5:7, 11:9 arányban 
győzött Thoren ellen, a párosban pedig Barncs- 
sel együtt 2:6, 6:4, 6:4 arányban győzött * 
Thoren testvétek ellen.

SCHEERENS NYERTE A BELGA KIRÁLY !
SERLEGÉT

Brüsszelből jelentik: A belga király serlegéért 
lebonyolított hivatásos flyerversenyzők döntő 
futamában Schcercns belga világbajnok gjö- 
zött.
A BERLINT JÉGHOKKIZÖK LEGYŐZTÉK AZ 

ANGOL VÁLOGATOTTAT
Birminghamből jelentik: A Berliner Schliti-> 

schuhkhib jéghokki-csapala angliai túrája so
rán az angol válogatott együttest 4:2 arányban 
legyőzte.

volt viszont, hogy a 100 m-es férfi gyorsuszás-1 
bán a hat benevezett közül mindössze egyetlen 
versenyző startolt és igen gyenge idejével szinte 
komikussá tette a számot.

Az Indokolatlanul távolmaradt Székelyt, , 
Szabadost, Nagyot, Zentait és Borost a MUSz 

fegyelmi bizottsága elé állítják.
.4 verseny főbb eredményei a kővetkezők: 200 
m-es mellúszás: 1. Forrni FTC 3 p. 03.fi mp„ 2. 
Csik BEAC 3 p. 04.8 mp., 3. Zahorán MUE 3 p. 
09.8 mp. 100 m es hölgygyorsuszá*:  1, Tóth 
Ilonka. MUE I p. 14.8 mp., 2. Magasházy Rózsi 
Tatabányai SC 1 p. 15.6 mp.. 3. Mailász Gitta 
FTC 1 p. 17.8 mp. — í0X66’/» m es melluszó 
staféta: 1. FTC 8 p. 59 mp., 2. III. kér. TVE 9 p. 
40.4 mp., 3. MAFC 10 p. 58.2 mp. — 100 ní-es 
hölgy mellúszás: 1. Szamosi Magda UTE 1 p. 
35.8 mp., 2. Somogyi Vali FTC 1 p. 38-6 mp., 3. 
Schnitzler Sári MTE 1 p. 44 mp. — 15X66’ » 
m-es gyorszuszó staféta: I. UTE 10 p. 40.2 mp., 
2. MTK 10 p. 416 mp., 3. FTC li p. 02-4 mp.

kés II. B-Vasutas, légsuly: Tóth BTK, pe
helysúly: Utász, Dombóvár, könnyüsuly. 
Márton, BSE, weltersuly: Kiss, MAC, kö- 
zépsuly: Kutassy, MAC, kisnehézsuly:
Koncz, MÁV, nehézsúly: Takács, FTC.

X Nyugat győzött Délnyugat ellen. Székes
fehérvárról jelentik: Nyugat válogatottjai 4:2 
(0:0) arányban legyőzték többezer főnyi közön
ség előtt Délnyugat válogatottjait. A gólokat < 
következő sorrendben lőtték: Keleti, SoAkó, 
Nagy tizenegyesből, Sonkó, Keleti és közvetlen 
a befejezés elölt Nagy fejelte a negyedik gólt.

X A bajnokjelölt Vnsaa győzött Buda
fokon Is, még pedig 3 1 (0:0) arányban. .< 
II. ligában ezenkívül a következő eredmé
nyek voltak: VÁC—Rákospalota 7:0 (l;0‘. 
Taxi—Szcnllőrinc 0:0, Phöbus—Shell 1:0 
(0:0), Dmguisták- Drasehe 3:0 (2:0), ETC 
—Csepel .3:0 (1:0). Az EMTK a BAK-ol ba
rátságos meccs kérdőben 3:0 arányban le
győzte.

X Az I. osztályú ainatőrhajnokl fronton 
vasárnap nehéz küzdelmek voltak. Nagy 
ineglepetésszámba megy az URAK döntet- 
lenje a BS.'A’RT-tal szemben s n Törekvés 
nehéz győzelme a W.ÍV felett. Az eredmé
nyek a következők; FTC—UTE 2.0 (t:Oj, 
Törekvés—MÁV 3:2 (2:1), Postás—VI. kér. 
FC 3:1 (3:1), URAK—BSzKRT 2 2 (t:f\ 
33 FC—MTK 1:0 (0:0), Elektromos—BEAC 
2:0 (1:0), BSE—Fér. Vasutas 1:1 (1:1).

nn FÍNVF9 szakorvos
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Kéthetes „kaszárnYafogságot" kap 
az osztrák „Wundermannschaft"

Meisl Hugó tizennégynapos lelki tréninget tart a csapattal az angol 
mérkőzés előtt — Történelemórák a labdarúgásból

„Nincs még huszonnégy ilyen játékos Európában,, — 
mondja büszkén Meisl vezér

Bécs nov. 0.
<1 Hétfő! Napló bécsi szerkesztőségétől) 

’ Meg egy teljes hónap választ el december he 
tcdikétőí. az angol- -osztrák mérkőzés napjától, 
mégis mór ma ez a ktdvmc témája az európai 
sporlsajtónak és n hangjukból azt lehet meg- 
éllapitnui, hogy a brit Góliáttal szemben min
denki nz osztrák Dávidnak drukkol.

Az osztrák labdariigószövel!ég ... mint isme-
.reles Meisl Hugó tanácsára pár bélre lesz.nr- 
^rddteti a híres Jimmy Hogunt, a párizsi Ra- 
\rhvj (Juh jelenlegi trénerét, akit a budapesti 
Közönségnek mm Kell külön bemutatni, ö ne
velte naggyá qz MIK hires „aranycsapatát". 
Bogán végzi majd <1 az utolsó simításokat a 
Wundcrmannschafton. Előzőleg azonban Meisl 
Húgéi dolgoztatja meg őket így erre a célra 
összeállított saját külön szisztéma szerint.

November második felében, kétheti ka- 
szárnynfogságot kap az osztrák válogatott, 
salamelslk bécakürnyékl penzióban. A cku- 
patknpliány kísérete nélkül cgy lépést sem 
távozhatnak onnan. Iát>'gutókal nem fogad
hatnak, még a legszűkebb családtagokat 

sem.
Búcsú nem lesz. Innen egyenesen a pálya

udvarra mennek.
A szokásos pálya- és tornatermi tréning 

r.icllell Meisl szellemi tréningben is részesíti 
ji csapatot. Előadásokat fog ni kik tartani az 
t rigai labdarugót történetéből, ismerteti velük 
j. •mcsak az angol játélunodor és stílus fejlő
dését és annak minden apró pontját, hanem nz 
p igol ember, de különösen az angol sportember 
i ezé: világát, gondolkodásmódját sió. Meisl azt 
akarja, hogy az. osztrák játékosok ellenfeleiket 
piinl embereket is nvHisinerjek és igy kony- 
jiyi I n vegyék fel velük a harcot. Különös 
HjllJ helye: a kapitány a testi tréninggel arra, 
fogy a: osztrákok megállják a helyüket az 
e tolok remplizésével szemben is, amit azok 
testiére jük teljes kihasználásával folytatnak 
anélkül, hogy ott azt durvaságnak minősítenék.

Nlnrs még huszonnégy olyan játékos 
Európában

mondta legutóbb egy alkalommal az osztrák

Évröl-évre fogynak a „mezei hadak“
Nem ü ötté meg a mórlékel a budapesti kerület meze, 

bajnoki versenye, amelyet Szabó Miklós nyert meg
A megszokott terepen; Rákosmező síkján fű

tőink le vasárnap délelőtt Budapest mezei futó- 
1 -ajnokságát. Amint a start elölt vógigteklntct- 
t tnk a csenevész. bajnoki mezőnyön, konstatál
hattuk, hogy

■ bnjnokl cím az atlétáknál Is elveszítette 
vonzóerejét.

Az egyesületek nem fejtetlek ki különös erő
feszítési, hogy legjobbjaik starthoz állításával n 
®>aguk részére harcolják ki n bajnokságot, uj 
tehetségek nem tűntek fel és mintha a szövet- 
fég vezetőinek arcán sem mutatkozott volna 
az izgalomnak legcsekélyebb j'le sem. Igaz, 
bogy az igazi cross-country bajnokság tavasszal 
dőlt el Megyeien, de inár akkor is megállapít
ható volt, hogy

a bajnoki mezőny sorai évröl-évre ritkul
nak.

Hogy ml az okn ennek? Talán a KISOK ren
dlet, talán az általános közömbösség, esetleg a 
versenyző fiatalság súlyos helyzete — nem tar
tozik c hasábokra. A krónikás azonban szomo
rúan állapítja meg, hogy néhány elsőklasszisu 
versenyző lávollélcbcn

asszony ifitóíja a medencét 
a világrekordéi kislánya pedsg 

idősík a vásfol, < -
„Tőlem ugyan nem örökölhette!..." — mentegetőzik Arne 
Borg - A japán uszóstilus legjobb a világon, de a magyar 
vizipólózóknak sokáig nem kell félni a sárga veszedelemtől

(Bécsi szerkesztőségünktől.) Arne Borg, a 
nmgaloinbn vonult c»odnuszó, akinek pár 
világrekordját valószínűleg még sokáig nem 
fogják megjavítani -- mint ismeretes —- az cl- 
D'uít kél napon a Haknah versenyén mutatott 
b' tréfás viziknbnrét. Sz unhat reggeli tréning- 
liirdörés közben csípjük r| Borgot a Diana 
búdban, ö maga is újságíró, nem nehéz meg
interjúvolni, rögtön tollbamondja a * kész 
riportot.

Először a japánokról beszélgetünk. A jnpa- 
If’k olimpiai sikereit már 1020-ba.í megjósol- 
|tm - mondja Arne Bőig . mikor Amster
damban láttam őket. Szenzációs eredmenvük, 
jtun a véletlen müve és nem egy két individiia- 

tehetség felbukkanása, hamm egy egész 
auónemzedéknek tervszerű felnevelése, ke- 
fpény tréninggel. Igazi japán szorgalommal és 
Spártai szigorít ságit szolid életmóddal. Kétség 
t< len. CZ utóbbi imponál ■■ b t'■ hl an \rnc 
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szövetségi kapitány —, akik megfelelnének 
azoknak a követelményeknek, amiket felállí
tok azokkal szemben, akiket az angol meccsen 
játszatni fogok. Meisl Hugó bízik a Wunder- 
mrmnsc.haft győzelmében, ezt a nézetet azonban 
nem osztja teljesen vele az. egész osztrák 
sportközvélemény. Kollisch, az ismert bécsi 
menedzser, aki nemrég tért vissza Angliából és 
Párizsban a múlt héten végignézte a jelenleg 
legjobb angol csapatnak, az Arscnalnak mér
kőzését a Racing Clubbal, mór sölétebbnek 
látja a jövőt. Szerinte

vezető llgacsapatok, amelyekből az angol 
válogatott tagjai kikerülnek ma, mind 
olyan formában vannak, hogy bizonyára 

megvernék bármelyik európai együttest.
Kivétel nélkül mindegyik csapat a „W“ játék
modorban harcol és a legjclletnzőbb, hogy 
a drlbllr.g teljesen ismeretlen. A labdát egy 
pillanatnál sem tartják tovább maguknál, mint 
ameddig okvetlen szükséges, félelmetes lövők 
és mind gyorsabbak, mint nz osztrák játéko
sok. Kollisch különösen az angolok fizikai fölé
li j étöl fél.

A válogatottba kiszemelt játékosok között 
egy sincs, ukl könnyebb volna, mint 84) 

kiló,
mindannyian magastermetüek, ami a fej
játéknál máris az ő javukra billenti a mérle
get, a reinplinél pedig, ami Angliában sokkal 
messzebbinenően megengedhető, mint a konti
nensen, egész bizonyos, hogy alulmaradnak a 
könnyűsúlyú osztrák csatárok. Az angol csapat 
jofib.szélsöje. Hűlnie (Arsenal) állítólag olyan 
játékos, amilyet Európában még nem is láttak. 
Utolérhetetlenül gyors és centerezései millimé
ter pontosságunk.

Mindent összegezve tehát az osztrák csapat 
győzelmi esélyeit illetők g megoszlanak a véle
mények .. . december hetedikéig ... amikor 
majd a, Wembley Stadion gyepén eldől, bog) 
tényleg e.l kell-e már parcntálni az angol 1 ' d:i 
rúgást. Dacára Meisl Húgéi történetér, .iák 
valószínűleg meg ... nem.

Andor L^on

a vasárnapi bajnoki verseny színvonalon 
alul mozgott.

A szeniorok versenyének finisében erős küz
delem volt Szabó Miklós és Görög Lászflló kö
zött és végül

az utolsó métereken megszökött Szabó Mik
lós szakította ót a célszalagot.

A szenior csapatbajnokságot az UTE nyerte 
meg fölényesen a MAC, a Törekvés és az ESC 
előtt.

Az ifjúsági egyéni bajnokság győztese Végh 
Károly (Vasas) és a munkáscsapat győzött a 
csiipníbajnok.ságon is

Ifjúsági bajnokság. Kerületi bajnak: Végh Ká
roly (Vasas) 13 p. 32 mp., 2. Izsói (MTK), 3. 
Csiky IFTC). Csapatbajnok: a Vasas 63 ponttal.
2. a BBTE 6.6 ponttal, 3. az MTE 66 ponttal, 4. 
áz UTE 83 ponttal, 5 az. MTK 81 ponttal.

Szenior-bajnokság. Kerületi bajnok: Szabó 
Miklós (MAC) 26 p 02.6 mp.. 2. Görög László 
(UTE) 26 p. 07 mp., 3. Hermann (Törekvés) 
26 p. 24.0 mp. Csapatbajnok: az UTE 35 pont
tal, 2. n MAC 71 ponttal, 3. a Törekvés 83 pont
tal, 4. az ESC 1)4 ponttal.

Borgnak, akiről köztudomású, hogy szereti az 
éjszakát és az italt sem veti meg.) Stílusuk a 
leghelyesebb és legtökéletesebb az. egész vilá
gon, különösen a kéztempójuk és lestmunká- 
juk. Azt hiszem hamarosan magukhoz ragad
ják a hegemóniát az. úszásnak azokban a váll- 
fajaiban is, amikben Los-Angclesbcn még nem 
jutottak diadalra,

egyedül a külön világklasszist képviselő 
magyar vlzlpólónak nem kell még sokáig 

félni a sárga veszedelemtől.
Dacára, hogy nem vagyok amatőr, még min

dig rendszeresen trenírozik és nz úszómedence 
megmarad régi szerelmemnek (Arne Borg cgy 
fllmvóllalat európai képviselője és sporthirlap- 
iró.)

Legutóbb Berlinben és most azt hiszem, hogv- 
Bégben is szép sikere voll sixlkabnrémnnk. 
tm ívnek egyedüli szereplője én vagyok és régi 

uszónagyságokat paródizálok. Itt tulajdon
képpen régi barátomat, Jonny Weissmüllert 
követem, aki most a filmen fut be csodálatos 
karriert. Látla már a „Tarzan-'-Vl

Okvetlen nézze meg! Amit ebben Jonny 
művel, az a lehetetlenséggel páros. Nem
csak a legjobb úszó, de a legjobb tornász 
is a világon. És nemsokára u leghíresebb 

filmszínész.
Egyébként most hallottam, hogy elvált a fe

leségétől, aki maga is fllmszinésznő volt. Ugy
látszik, a családi élete nem sikerült szegény 
Jonnynak. Én jobban találtam cl és boldog 
házaséletei élek. Csak egy baj van... — az 
arca tréfás grimaszra húzódik —

a feleségein utálja a versenymedencét és

„JEGENYE",
a Párisba ,, szippantott" magyar játékos 
az ARSENAL ellent meccsen arrivé lett

Beszélgetés Berkessy Elemérrel, c
Párizs, november 6.

(A Hétfői Napló párizsi szerkesztőségétől) 
Szinte már nem is csodálkozunk azon, ha kül
földi futballcsapatban magyar játékossal ta
lálkozunk. És mégis jóleső örömmel könyveljük 
el, ha teljesítményével nemcsak igazolja a

Berkessy Elemér
beléhelyezett várakozást, de ezenfelül a magyar 
futballisták presztízsét még növeli is.

Így Berkessy Elemér, a Ferencvárosból, három 
hónap előtt a Racingba szippantott centerhalf. 
A napokban lefolyt szenzációs „Arsenal— 
Racing" mérkőzésen oly nagyszerűen szere
pelt, hogv a párisi sportsajtó egyértelmű kriti
kája valóságos „sztori" rangba emelte és

Csaba a négy világtáj felé szórja szét fiait 
Összeházasodott a két nagy csabai futballcsapat, de a játékosok 

elhagyták az alföldi futballvárost
Békéscsaba, nov. 6.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelén- 
tése.) Jánossy Gyula csabai polgármester azt a 
táviratot adta a Bohn SC vezetőségének, hogy 
az országos amatörbajnokcsapat fuzionáljon a 
Csabai Atlétikai Clubbal, amely most ismét ki
tűnő formában van. A bajnokcsapat vezetősége 
eleinte idegenkedett ettől az ideától, végű) azon
ban beadta n derekát és

szombaton a két klub vezetősége kimondotta 
a fúziót.

A Bohn Sport Club tehát beolvad a CsAK-ha 
és átadja játékosait.

Illetve... csak részben, mert n csapat tagjai 
közül

Szabó kapus Soroksárra, Mágorl, a váloga
tott hátvéd a Hungáriába, K'lmenl Kecske
métre. Gottre Franciaországba, Szaniszló 
szintén Kecskemétre, Engelhardt és Ball

íáposztásmegr’cri versenyei
Jelentősebb esemény nélkül, de mégis válto- 

zalos és izgalmas küzdelmekkel folytak le a 
vasárnapi megveri versenyek. Az akadály
versenyben sokáig Rondino látszott nyerőnek, 
»> finisben azonban már nem birt ellenállni 
Álmos és Sanyi támadásánnk. Kolompos II. 
megvált lovasától. A hadseregi gátversenyt 
Balek könnyen nyerte. A gátversenyben Einöm 
felbukolt az utolsó gátnál, honnan loi-asát, 
Singert, a nx ütőknek kellett behozni, mert sú
lyosabb sérüléseket szenvedett. A versenyt iz
galmas harc után Fitykc nyerte meg Mimi és 
llerill ellen Ugyancsak erős küzdelem után 
verte a Kísérleti verseny ben Fonólány Szebb 
jövőt és a finisben kissé megkésett Palit A 
Hondicap pompás finiséből Hárem került ki 
győztesen. A hatodik futamban Reménység az 
utolsó métereken ütötte el a győzelemtől 
Papucshősf, s ugyanígy nyert a Wclter hun 
dicap-ben Rebecca Gyöngyike és a favorit Bona 
ellen. Részletez eredmény a kővetkező:

I. FUTAM. 1. Turcsyn Gy. Almás (1%) Mé
száros. 2. Sanyi (8) Blazsek. F in.: Rondino, 
Kolompos II. Tol-: 10:24. Befutó: 5:37..)O. — 

azt nem hajlandó odaadni egy kényelmet 
fürdőkádért. És ami a legérdekesebb, ■ 

kislányom is irtózik a vlztőL
Tőlem nem örökölte, annyi szent. Nekem kell 
tehát elvégezni á: egész Arne Borg család üsző- 
penzumát — mondja nevelve, hirtelen fejest 
ugrik és lesprinlel cgy hosszat. Időt nem mér
tem, de látszólag még mindig u régi Borg mo
torozott ott lenn a vízben ...

Lerázza magáról a vizet. Bő fehér köpenybe 
burkolózik. Vége a tréningnek és az intervju- 
nak. Innen Budapestre megyek, mondja bucsu- 
zásul.. a világ legjobb vizipólózólnak váro
sába .. A viszontlátásra, maguknál otthoni És 
hórihorgas, komikusán szögletes alakja már el 
is tűnik a forgó üvegajtóban... L. A.

párisi Racing legújabb sztárjával
a legkívül’bb angol játékosok mellett Ber

kessy működését méltatták hosszabban.
Ugy a L'Auto, mint az Echo de Sport hasábo
kat szentel Berkcssynek.

Érdekesnek véltük a nevezetes meccs után 
Berkessy impresszióit is hallani A „Racing” 
uj attrakciója Paris egyik kapujánál, egy szép, 
uj ház hetedik emeletén lakik. Néha a magas
ság is előny. Innen talán még gyöngyin') z- 
fétiyübb n párisi ég és vidámabban talál be a 
napsugár, hogy beragyogja azt a bájos kis ott
hont, ahol a kanárimadaras kalitka se hiány
zik és melyet Berkessy húga, a kékszemű, 
babnarcu Irénke tart takaros rendben. A fala
kon furákon készült felvételek tanúskodnak 
Berkessy patinás játékosmulljáről.

Rögtön a nevezetes meccsről beszélünk:
— Így futballozni, ily csodás- technikával még 

sose láttam — lelkesedik Berkessy. — Külö
nös, hogy hosszú passzokkal váltják a szárnyu
kat. A két összekötő lemegy a két halfnak se
gíteni. Onnan indul a támadás. Es ami szin
tén meglepő, a két szélső szökteti egymást. A 
kekkekre alig kerül a sor. Velünk ellentétben, 
ahol a center és a centerhalf szinte dominál, 
itt a center egész szürke szerepű. A két főten
gely az összekötő. Ezen van a hangsúly.

Telve csodálattal az angol bajnoki proficsa
pat iráni beszél Berkessy. De bennünket érde
kel ö xnaga is; beleillcszkedelt-e már az itteni 
éleibe.

— Nagyon gyorsan. Talán azért Is — feleli 
—, mert hihetetlen kollegialitással vettek be itt 
maguk közé. Esküszöm, egy percig nem érez
tetik velem, hogy idegen vagyok. Talán első
sorban azt nézik, ki mit tud. Rendszeres tré
ninget folytatunk; háromszor hetenként kint 
Colomlicsban. Ugv érzem, sose voltam még ilyen 
jó kpndíc.iöbí>n. És ménnél többet trenírozom, 
annál biztosabbnak érzem a formáinál; nem 
vagyok fáradt. Öröm itt dolgozni. Jó érzés, 
hogy megbecsülnek, elismernek. Már jelezték 
is, hogv Paris válogatottjában, mely december
ben játszik Brüsszelben, engem jelöltek center- 
halfnak.

Berkessy, amint kikisér, még hozzáteszi:
— Biztosra mondom, ha nem jöttem volna 

ki Párisba, mindörökre elvesztem volna a fut
ball számára.

Ami talán a magyar sportdicsőség szem
pontjából kár lett volnál Mándy Ilona

a Hungáriához távozik,
Szaniszló, aki most megházasodott. Kecske

méten trafikot kapott. Engelhardtal, Mágorival 
és Balivtd (az utóbbi az aradi Glória CFR csa
tára volt) sokat nyer a csatárinségben szenvedő 
Hungária.

A BSC—CsAK-fuzló folytán bajnok jelöltté 
avanzsált Csabai Előre két kerületi válogatott 
játékosát veszítette el: Kucsmlk, a kapus nz 
Újpesthez, Szpeoár centerhalf pedig Pozsonyba, 
a Bratlslavához szerződőit.

KtH'thdrttl Budapestre erkeaett 

asztrológus 
(6elltH"jóH szenzációs analízist vagy prognózist ad 
Ingyen. >Sa|Atkezüicix in rz iknexeH futatok. Szü e é*i  beiy, 
idő és óra. írás «« p >rtAköli»éB P 2.-*.  — Fo«>ui naponta 

lt—I lg óh 3 -ú órálz. Moater utca 9. földszint 2.

II. FUTAM. 1. Klapka-tüzérek Balek (pari) 
Valkó fh. 2. Loncika (2>á) Soóváry hdgv. F. m.: 
Pimpóka, Okos. Tol.: 10:20. Befutó: 5:29.
HL FUTAM. 1. gr. Nádasdv F. Fltyke (6) Ko
vács M. 2. Mimi (10) Dósai. 3. Berril (2) Raj
esik. F. ni.: Happy End, Finom, P.’rta, Ftoilc 
Fllanle. Tol.: 10:78, 19, 20. 19. — IV. FUTAM. 
1. Mélik A. Fonólány i2'/t) Tamási. 2. Szebb 
iövö (8) Wolbert. 3. Pali (8) Vrabel. F. m.: 
Mírjam, Bnksls, Lidó, Módos. Legyez, Africa- 
nus. Százszorszép. Tót.: 10:62, 21, 26. 34. — 
V. FUTAM. 1. Gede I. Hárem (A) Gosztonyi. 2. 
Áibóc (4) Ilalschcr. 3. Madár (3) Slmics. F. in.: 
Verity, Tanrózsa, Bonyodalom. Móramnros. Add 
oda, Hotty, Grácia, Arme Gredl, Goodluek, 
Ahogy akar. Pervokfctes. Tót.: 10:80, 25, 10, 17. 
— VT. FUTAM. 1. Miss Vera Reménység (10) 
Kaszián T. 2. Papucehős (6) Vrabel. 3. Babám 
(4) Hntscher. F. m.: Tücsök, Coruna, SiHy 
Salv, Rih, Robinson. Budán Torv, Atropos, 
Kolibri, Besrie. Tót : 10:134, 44,’26, 39. — 
VII. FUTAM. 1. Knbnv I. Rebecca (5) Gosz- 
lonyl. 2. Gyöngyike 16) Tóth A. 3. Bonn (1%) 
llnjscher. F. m.: Kilábiázás, Tnl’y hó, Allegro, 
Splendid. Babv II.. Galiba, Bakfisch. ToL: 
10:51, 15, 17, 15.

A szerkesztésért és kiadásért feleli
Dr. ELEK HUGÓ


