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Szerencsétlenség a magyar-olasz meccsen

Bárddal leütött egy házaspárt, ki akarta ra
bolni a lakást, autón menekült, de elfogták

Vasárnap reggel cslkágól izü banditame
rénylet történt a Dob-utcában: egy elszánt 
fiatalember meg akart gyilkolni egy házas
párt, mikor a merénylet meghiúsult, autón 
menekült, de a rendőrség végül is bravúros 
nyomozással kézrekeritette.

A Dob-utca 9. számú ház negyedik eme
letén lakik háromszobás lakásban feleségé
vel Ungár Dezső rövidárukereskedő. A kö
zelben, a Dob-utca 5. számú házban van az 
üzletük. Ungár és felesége vasárnap reggel 
hat óra tájban a hálószobában arra ébred
tek, hogy

a szomszédos ebédlőből zaj hallatszik, 
valaki jár a szobában.

— Ki az? — kiáltották.
Ebben a pillanatban kivágódott az ajtó 

és egy fiatalember rontott be. Kalapja mé- 
Igen a szemébe volt huzva, úgy, hogy az 
arcát nem láthatták. A hajnali látogató

egyik kezében bárdot, a másikban 
sodrófát szorongatott

és fojtott hangon, de erélyesen szólt Ungá- 
rékra:

— Kezeket föl! Azonnal Ide az éksze
reket és a pénzt, mert különben halál

fiai vagytok.
Ungárné halálos rémületében kiugrott az 

ágyból és a fürdőszoba felé menekült. A 
bandita utána vetette magát és a sodrófá
val kétszer rávágott. Az asszonynak azon
ban

sikerült beugrania a fürdőszobába, 
magára zárta az ajtót, 

fölszakitotla a világitóudvarra nyíló abla
kot és torkaszakadtából kiáltozott:

— Segítség! Rablót Segitségl
A rabló ezalatt az ágyban fekvő Ungárra 

vetette magát és
a bárddal fcjbevágla úgy, hogy elön

tötte a vér
és elvesztette az eszméletét.

A vakmerő rabló ekkor az éjjeliszekrény 
fiókjában és Ungárné rétikuljében pénz 
után kutatott, de közben Ungár vissza
nyerte az eszméletét, mozogni kezdett és 
egyre hangosabban hallatszott az asszony 
segitségl iáhozása, ugv, hogy megijedt és 
anélkül, hogy valamit zsákmányolt volna,

eldobta a gvllkos szerszámokat, kisie
tett a lakásból, le az emeletről és ki

rohant az utcára.
Ungár, aki az ablakhoz vánszorgott, még 
látta, hogy a menekülő bandita megállított 
egg kéktaxit, fölugrott rá és clhajtatott a 
Károlg-könü irányába.

Közben már összecsődültek a házbelick 
és a mentőket hívták. A mentők a Rókus- 
kórháza vitték Ungárékat, itt bekötözték 
sérüléseiket és azután visszavitték őket a 
Dob-utcai lakásba, ahová már időközben 
megérkeztek a főkapitányság detektivjel és 
hozzáfogtak a nyomozáshoz.

Megállapították, hogy a rabló kihúzta az 
előszoba ajtajának riglijét, bement a kony
hába, ott magához vette a bárdot és a sod
rófát és így fölfegyverkezve támadta meg 
Ungárékat. Nyomban látták, hogy

■ rabló Ismerte a helyi viszonyokat, 
sőt gondoskodott arról is, nehogy megza
varják, kikapcsolta a villanycsengőt.

A detektívek nyomban arra gondoltak, 
hogy Ungárék valamelyik elbocsátott alkal
mazottja a tettes.

összeírták az utóbbi öt esztendőben 
elbocsátott üzleti alkalmazottak nevét 

és valamennyinek a lakását sorra járták, 
azonkívül tanukat is hallgattak ki. A vice
házmester azt mondotta, ő látta a menekü
lőt, aki hasonlított Ungárék egyik régebben 
elbocsátott segédjéhez, erről csak annyit 
tudott, hogy Karcsi a neve. A névsorból 
megállapították, hogy Ungáréknak valóban 

volt egy Várad! Károly nevű 28 éves 
segédjük,

aki a Bokréta-utca 4. számú házban lakik. 
Detektívek mentek ki a lakására, de nem

Vasárnap aláírták az uj magyar
török barátsági szerződést

Estély a magyar követségen — Gömbös és Kánya elutaztak Ankarából
Ankara, október 22.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefón- 
jelentése.) Gömbös Gyula miniszterelnök és 
Kánya Kálmán külügyminiszter ankarai 
tartózkodásuk alutt többizben megbeszélést 
folytattak Izmet pasa törölt miniszterelnök 
és Tevflk Rüdzsi bég török külügyminisz
terrel. E megbeszélések során megelégedés
sel állapították meg, hogy kölcsönös érde
keik teljes mértékben megfelelnek népeik , 
barátságpolitlkájának, melyet az 1929-ben 
kötött török-magyar szerződés óta követtek. 
Megállapították továbbá, hogy felfogásuk 
teljes egyöntetűsége, amely c látogatás fo
lyamán ügy a balkáni, mint a középeurópai 
kérdésekben kifejezésre jutott, Igazolta s 
megerősítette azokat az általános Irányelve
ket, amelyek a szerződés megkötésekor sze
mük előtt lebegtek. Ezek alapján

a török és a magyar miniszterek meg
hosszabbították a fenlemlltett semleges
ség!, egyeztető és döntőbírósági szerző

dési.
A testvéri barátság továbbfejlesztése érdeké
ben a török és magyar miniszterek megái 
lapították annak szükségességét. Iiogv a 
jövőben gyakran találkozzanak, nézeteiket i 
kicseréljék a politikai helyzetről a két or
szágot érdeklő kérdésekkel kapcsolatban. 
Ezenkívül elhatározták, hogy 

találták otthon. Az édesapja, aki szabómes
ter, azt mondotta, hajnalban elment ott
honról, kétóbb—visszajött, megmosakodott, 
átöltözött és újra elment.

A detektívek erre lesbeálltak a kapu 
alatt. Váradi Károly délben megérkezett, 
egy leánnyal jött. A detektívek eléje áll
tak:

— No, Karcsi, hol jártál hajnalban?
A fiatalember elsápadt, nem is tagadott, 

rögtön bevallotta, hogy ő követte el a 
rablógyilkos merényletet

Azonnal előállitották a főkapitányságra, 
ahol dr. Szrubián Dezső rendörtanácsos ki
hallgatta.

Az elvetemült fiatalember
cinikusan viselkedett, 

elmondotta, tudta, hogy Ungárék állan
dóan nagy összegű pénzt tartanak otthon, 
az volt a terve, hogy végez velük, meg
szerzi a pénzt és külföldre megy.

Az elfogott banditát délben a rendőrség 
mordaautóján a Dob-utcai házba vitték, 
ahol lejátszatták vele a merénylet történe

vegyes gazdasági bizottságot állítanak 
fel, azzal a céllal, hogy a két ország kö
zötti kereskedelmi forgalmat élénkítsék. 
Délután öt órakor történt meg a török 
külügyminisztériumban a török-magyar 
semlegesség!, egyeztető és barátsági 
szerződés meghosszabbításáról szóló 

okirat ünnepélyes aláírása.
Török részről Izmet pasa miniszterelnök és 
Tcvfik Rüzsdi bég belügyminiszter, magyar 
részről Gömbös Gyula miniszterelnök és 
Kánya Kálmán külügyminiszter írták alá a 
szerződést.

Estély a magyar 
küvetnél

Tahy László ankarai magyar követ és 
feleségének estélyén, melyet n magyar kö
vetség épületében adtak, a többszáz főnyi 
előkelő vendégsereg, nmelynek soraiban a 
legmagasabb politikai méltóságok és a dip
lomáciai kar tagjai Is megjelentek. Igen jól 
érezték magukat. A zenekar állandóan ma
gyar dalokét játszott s u hangulat mndvéglg 
a legkitűnőbb volt.

Az érdeklődés központjában Gömbös 
Gyula miniszterelnök állott, 

akit a legnagyobb szívélyességgel üdvözöltek 
a diplomutúk és a török közélet vezető 

tét. A helyszíni szemle alatt óriási tömeg 
verődött össze,

a fölháborodott emberek llncsdésre 
készültek

és a detektiveknek kellett megvédeni "ára*  
dit a publikum haragja elöl.

A ncgyedikemeleti lakásban a bandita 
szemtöl-szembe állt áldozataival. A keresi 
kedö a vérveszteségtől elgyöngülve, bepó
lyázott fejjel megkérdezte tőle:

— Mondd Karcsi, miért tetted ezt? Ezt 
érdemeltük tőled? Hiszen jól bántunk ve
led...

A legény nem válaszolt, 
konokul hallgatott és csak a vállát 

rántotta meg.
A szemle után Váradi Károlyt visszaki- 

sérték a főkapitányságra és letartóztatták,
A rendőrség Fazekas András 23 éves 

taxisoíTőrt vette gyanúba, 
hogy ö vitte a menekülő Váradit a Dob- 
utcába. Fazekast előállították, tagad, a 
rendőrség azonban őrizetben tartja.

férfiak Kánya Kálmán külügyminiszter egy- 
idelg Tcvk Rüzsdi külügyminiszterrel tár
gyalt, majd az ankarai bolgár követtel foly
tatott hosszú ideig tartó megbeszélést.

A magyar kolónia 
Giini bősnél

Vasárnap délelőtt 10 órakor Gömbös Gyula 
miniszterelnök n magyar követségen fogadta 
az ankarai magyar kolónia tisztelgését. Vonr/ra 
Béla főmérnök, a török munkaügyi miniszté
rium tisztviselője üdvözölte a miniszterelnököl, 
akit a közel száztagú küldöttség hosszantartó 
éljenzéssel fogadott. A miniszterelnök az üd
vözlésre válaszolva, első szavaiban megemléke- 
kezelt n kormányzó személyéről. A jelenvoltak 
a kormányzó nevének említésekor lelkes éljen
zésben törlek ki.

— Mint a kormányzó első munkatársa, — 
folytatta ezután — nagy örömmel fogadom a 
magyarok küldöttségét. Meg vagyok győződve 
arról, hogy itt a Keleten minden magyar több
szörösen álérzi velem együtt a magyar gondo
latot és testvériséget Önök a magyar-török 
testvériség clőbarcosal,

önök Itteni munkájukkal hozzájárulhatnak 
az egész megvár nemzet méltó értékelésé

hez és megbecsüléséhez.
Szomorú a hazától távol kenyeret keresni, da 
ebben a munkában megedződik a magyar: ne
künk nem szabad puháknak lennünk. A mi 
nemzetünk elhivatúsn a küzdelem.

A miniszterelnök a küldöttség valamennyi
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tagjával kését fogott ét érdeklődött foglalko- 
záauk ét élettorsuk irA.nt A fogadás végeztével 
a Jelenlévők elénekelték a Himnuszt, majd a 
követség megvendégelte a magyar kolónia tag
jait Gömbös Gyula uitniszierelnök pedig lemet 
parihoz hajtatott, akivel hosstabb megbeszé 
lést folytatóit.

Délben llehldj bég bndapeefl törők kftvet

Tiltakozik az ország!
Impozáns gyűléseket rendezett vasárnap országszerte 

a Revíziós Liga
Többezer főnyi közönség jelenlétében tar

totta meg a [leültlót Liga vasárnapi nagy
gyűlését, hogy tiltakozzék n csehszlovákiai 
magyarság elnyomatása ellen. Már a kora dél
előtti órákban

»UrU néptömegek lepték el a gyűlés szin- 
helét,

a Fővárosi Vigadó épületét, ahol díszbe öltö
zött frontharcosok és egyetemi ifjak vonlak 
kordont és tartottak rendet. Akiknek már nem 
jutott hely a Vigadó nagytermében, a Vgadó- 
térun és a Dunakorzóii hallgatták a hangszóró* * 
kori keresztül a nagygyűlés szónoklatait.

A gyűlésen minden számottevő közéleti em
ber és a magyar társadalom Valamennyi réte
gének képviselője rászívott.

A Budapesten tartózkodó angol képvise
lők családtagjaikkal együtt ugyancsak 

megjelentek ■ gyűlésen
a d díszpáholyban hallgatták a szónoklatokat.

Pontban tizenegy órakor a Magyar Hiszekegy 
utfóS

HERCZEG FERENC
nagyhatású beszéddel nyitotta meg a tiltakozó 
nagygyűlést.

— A inni nagygyűlést azért hívtuk egybe, 
hogy a magyar közvélemény állást foglalhas
son as irtóhadjárattal szemben , amelyet a 
csehszlovák kormány folytat a kisebbségek, 
elsősorban a magyar kisebbségek ellen. A cseh
szlovák kormányzat másfél évtized óta ugy 
bánt a Felvidék magyarságával,

mintha bűnéül róná fel, hogy magyarnak 
született.

Herczeg Ferenc ismertette a csehszlovák 
kormány magyarellenes intézkedéseit, meleg 
szárakkal üdvözölte az angol képviselőket, 
akiket egy boldogtalnn.de férfias nemzet tisz
telete és szeretető kisér magyar földön.

Ezután
KENÉZ BÉLA

•gyeteml tanár Ismertette a nagygyűlés határo
zati Javaslatát:

— A nagygyűlés az örök Igazság és emberi
ség nevében ünnepélyesen tiltakozik, hogy

Ilyen Igazságtalanul és embertelenül bán

Kitört omerlkáhan 
a larmersztráik

Roosevelt elnök kllelentette, hogy az Egyesült Államoknak 
nincs szűksűge diktatúrára

Newyork, október 22.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Négy 

amerikai államban kétmillió farmer sztrájk- 
balépett, hogy tilvtnkozzanak Roosevelt el 
nők gazdasági politikája ellen. A farmerek 
proklainációjukban felhívják a hatóságok 
figyelmét nyomorukra, kijelentik, hogy el 
vannak szánva arra, hogy megtagudják a 
jelzálogos adósságok visszafizetését, de 
hangsúlyozzák, hogy

egyelőre csak demonstratív Jellegű a 
sztrájk.

Kijelentik n fnrmerek, hogy nem hajlandók 
mezőgazdasági termékeiket a termelési költ
ség alatt eladni.

Sajtóhiba mentette meg Krausz Simont 
az elárverezéstől

A Közlöny téves hirdetése miatt nem tarthatták meg az árverést
Dr Menyhért Andor Járásblrósftgi végrehajtó 

október I9 re ujabb árverést tűzött ki Krausz 
Simon ellen azokra az ingóságokra, amelyeket 
a legutóbb megtartott árverés alkalmával míg 
nem adiak cl. Erre az árverésre már napok 
óla készültek ti hivatásos árverési vevők, az 
úgynevezett hiénák.

A bíróság megállapította, hogy az árverés 
jogerőre emelkedett és az érdekelt végrehajts- 
lók becsatolták a Budapesti Közlöny október 
17-lkl számát is. amelynek tanúsága szerint az 
árverés kellő Időben meghirdethető. így tehát 
•etnmi akadálya sem volt az árverés megtartá
sának.

Éppen ezért nagy érdeklődéssel kísérték azo
kat az egvosségi tárgyalásokat, amelyeket 
Krnust Simon megbízottai különböző hitele
zőkkel folytaink azért, hogy az árverést no 
tartsák meg Egész délelőtt folytak erek a meg
beszélések, de ezek nem vezettek eredményre. 
ugy hogv délután kőt órakor a Slcfánia-ul 2ft. 
szám alatti villában

pontosan megjelentek ar ftsSses hivatalos 
személyek.

Olt volt a végrehajtó, a bírósági becsŰA és ar 
összes ' lek, akik a ff.000 pengőre becsült 
bútorokat annakidején lefoglalták. Szép szám- 
mai ' képviselve a hiénák is, amikor 
Menyhért végrcnajló at árve ésl mcf kezdte.

villásreggelit adott a magyar és török kor- 
inányférfink tiszteletére, míg Ziua bég, az 
ujOiuian kinevezett ti.vök külügyi tajtöfőnök 
a magyar újságírókat lattá vendégül.

Gftnibftt ét Kánya a kíséretével ét a társasá
gában lévő újságírókkal elutazott Ankarából 
A pályaudvaron lelkesen ünnepelték a távozó 
magvar miniszterelnököt ét a külügyminisztert.

Ma este eldől a francia 
kormány sorsa 

Drámai fesxüHtégü ülést tartott vasárnap 
a francia kamara

janak a cseh uralom alá kényszerült ma
gyar néppel.

Ezért a nagygyűlés az európai hatalmakhoz 
fordul, amelyek a béke hivatott őrei.

Kenéz Béla hatalmas beszédben indokolta 
meg a határozati Javaslatot, majd

ECKHARDT TIBOR 
országgyűlési képviselő tartott nagy beszédet:

A Népszövetség nem bizonyult a nemzetközi 
jogok igazi őrzőjének, sokkal nagyobb tekin
télynek örvendene ma a Népszövetség,

ba ■ kisebbségek kegyetlen üldözésének 
gátat vetne.

A magyaroknak csak azt üzenem: Testvérek, 
ne csüggedjetek.

Sir Jolin Hasion
angol birodalmi képviselő is felszólalt óriási 
lelkesedés közben és kijelentette:

— Megértjük a magyarok törekvéseit, amit 
láttunk, mindenütt tolmácsolni fogjuk.

Crawer Ellla
Angol képviselő ugyancsak felszólalt:

— Meggyőződtem róla, hogy ezt a derék 
nemzetet valóban Igen nngv Igazságtalanság 
érte. A magyar revízió gondolatának aposto
lává leszek.

Dörgő taps fogadta ezt a beszédet Is, majd 
Stern Samu,

a Pesti Izraelita Hitközség elnöke szólalt fel 
és hangoztatta, hogy

■ magyar zsidóság, ugy mint a múltban,
■ Jövőben Is teljesíti hazafias kötelességét. 
Végül

Tobler János
országgyűlési képviselő mondott beszédet, 
majd a gyűlés a Himnusz hangjai mellett vé
get ért. Az egyetemi ifjak és frontharcosok a 
Szabadság-téren megkoszorúzták Észak szob
rát.

A pesti tiltakozó nagygyűléssel egyidejűén 
Impozáns nagygyűlést rendeztek vidéken 

is:
Debrecenben, Hódmezővásárhelyen, Hajdúszo
boszlón, Szekszárdon, Esztergomban, Szeren
csen, Miskolcon, Veszprémben, Kaposvárott, 
Nyíregyházán, Pécsett, Kőszegen, Szentesen.

Az infláció hivei a sztrájkinozgalómmal 
kapcsolatban azt hangoztatják, hogy a far
mertársadalom megsegítése érdekében

szaporítani kell a bankjegyforgalmat.
A kormány részéről nagy erőfeszítéseket 
tesznek, hogy megnyugtassák a farmereket. 
Roosevelt rádiószózatot intézett a mezőgaz
dákhoz és vasárnap Washingtonban beszé
det mondott, amelyben kijelentette, hogy 

az Egyesült Államoknak nincs szüksége 

diktatúrára.

Azt is hangoztatta, bogy a gazdasági hely 
zet javulását néhány hónapon belül nem le
het elérni.

Ekkor, az utolsó pillanatban, valóságos csoda 
történt. A nyomtatott belük pajkos ördöge 
incgtréfálta a hitelezőket és

megmentette a tönkrement bankár Ingóit
az elárverezéstől.

Az egyik hitelező ugyanis a végrehajtó iratai 
közölt heverő lappéldányt véletlenül a kezébe 
vette és olt nyomban figyelmeztette a végre
hajtót, hogy az árverést

nem lehet megtartani.
Kiderült ugyanis az, amit az összes hivata

los személyek és ügyvédek is elnéztek, hogy
aa árverési hirdetmény a hivatalos lapban 

sajtóhibával jelent meg.
Az október 19-ikl határnap helyett ugyanis 
október 29-ét szedett ki valahogyan n betű
szedő és így, mivel nz árverés határnapjának 
nem volt meg a kellő nyilvánossága, a hitele
zők ügyvédeinek nagy szomorúságára az ár- 
s érést nem lehetett megtartani.

A bírósági végrehajtó nyomban közölte a 
felekkel, hogy uz árverés megtartása szabályta- 
kin lenne, amit mindenki tudomásul vett. így 
azután az árverési eljárást befejezték anélkül, 
hagy egyáltalán megkezdették volna. A hiénák 

I és nz ügyvédek is cllávoztnk és pár percen be- 
I lül isméi csend honolt a Stcfánia-uli villában, '

Pária, október 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A Palals Bourbon egy évtized 
óla nem látott ilyen érdeklődést, ilyen 
drámai feszültségű ülést, mini amilyent va
sárnap tartott a francia kamara. A közvéle
mény a délelőtti órákban még ugy volt in
formálva, hogy a Datadier-kormány sorsa 
a vasárnap délutáni drámai kamarai ülésen 
dől el.

A karzatok az utók óhelyig zsúfolva 
voltak,

a palota előtt autók százai sorakoztak fel, 
rendőri, katonai csapatok kígyóztak az 
egész épület körül.

Btiisson elnök megnyitója után a pénz
ügyi bizottság előadója, majd a pénzügy-

Motorkerékpáros lakástolvaj 
garázdálkodik a pesímegyeí 
községekben Pénzt és zsebórát top

az elegáns úri betörd
Közel egy tucat följelentést tettek módos 

pestkörnyéki gazdák és kereskedők egy mo
torkerékpáros úri betörő ellen, aki rendesen 
ugyanazzal a trükkel férkőzik be a laká
sokba, ahonnan pénzt és értéktárgyakat 
visz magával.

A községek csendörségei erélyesen nyo
moznak

a motorkerékpáros fiatalember után,

aki végigrobog a falusi utcán és hirtelen, 
— mintha defektet kapott volna a gépe —, 
megáll, véletlenül mindig éppen egy jómódú 
gazda vagy kereskedő háza előtt.

A barna bőrkabátot viselő magas fekete 
fiatalember ekkor bemegy a lakásba és be
mutatkozik Szabó, Kovács, Nagy vagy más 
nagyon gyakori néven. Elmondja, hogy 
ceglédi gyümölcstermelő fia, tanulmányutat

POLITIKAI NAPLÓ
A képviselőház kedden tartja első ülését 

a hosszú nyári szünet után. Hire járt, hogy 
a keddi ülés után újból néhány heti szüne
tet kap a Ház a kormány által beterjesz
tendő törvényjavaslatok bizottsági tárgya
lása alatt. Mint jő forrásból értesülünk, 
a képviselőház nem szakítja meg kedden ta 
nácskozásait, hanem a bizottságok mun 
kája alatt is együtt marad.

♦
A gazdaadósságokról szóló rendelet kedden 

jelenik meg a hivatalos lapban. Előzőleg hét
főn délután 4 órakor a Nemzeti Egység Pártja 
gazdasági főcsoportja vitatja meg a kiadandó 
rendeletét.

♦
A képviselőház keddi ülésén a kormány

Zssldos lanintézel gass
. ..... „ . . tóa. liuszon hetedik tan-
óv. VII. kerület, Dohány-utea 84. Telefon 424—47

beterjeszti a nyugdijtörvényjavaslatot, a 
zugirászatról szóló törvényjavaslatot, sok 
más javaslattal együtt. Ezek között egy u 
gazdaadósságokra vonatkozó törvény ja vas
lat is szerepel, amely a gazdaadősságok bi
zonyos kategóriáját törvényhozási utón kí
vánja szabályozni.

*
A zugirászatról és az ügyvédi kamaráknál a 

küldött képviseleti rendszer bevezetéséről szóló 
törvényjavaslatot hétfőn délben tárgyalja n 
Nemzeti Egység Pártjónak Igazságügyi bizott
sága, amely Zsitvay Tibor elnöklésével ülést 
tart.

♦
Kánya Kálmán külügyminiszter ma, va

sárnap az ankarai látogatás befejezése után, 
hazaindul Budapestre és a rodostói ünnep
ségeken már nem vesz részt.

MEGFEJTÉSEK:
I. Sohasem szabad elárulni, hogy szivünket emészti forró vágy.

II. Siess ezt a hármat megtanulni: szeretni, gyűlölni, felejteni. 
-* ”1. Szerelemnek lobogója szivem. Száz alak|ln öltözik szerelmem.

.4 szívre mindig Is hallgassál, nzonban jedd, mit az ész diktál. 
V. Eszes férT prroncsol a nőnek eszes nő nem tesz eleget ennek.

VI. Tudod-e ezt, mla szabadság, Ifibb mint tíz jó házasaiig*
VII. Szerelmünk szárnyain lógunk szállanl az égbe, ha meghalunk. 

VIII. Akik Igazán szerelik egymást, azok a legszebbek Isten előtt.
A kir. közjegyzői sorsolás eredményét jövö héten közöljük.

I miniszer beszélt, utáne az állam hál ’-rtáz 
minisztere, majd az ellenzék szónoka, végül 

Daladier miniszterelnök mondotta el 
a költségvetés expozéjtá.

Az ülés este nyolc órakor ért véget.
Ma, hétfőn kilenc órakor folytatják ■ 

kamara ülését
' és a Dcr/adier-kormány sorsa, valamint a 
nagy fontosságú pénzügyi javaslatok, ame
lyekhez Franciaország hitcléleténe kalapja, 
a frank stabilitása fűződik, ma kerülnek 
ülés elé.

A ma| ülésen dől cl

tehát a világpolitikában is oly jelentős kér
dés: megbukik e a francia kormány, vagy 
helyén marad.

tesz az országban és
elromlott a motorkerékpárja.

Szerszámokat kér kölcsön, hogy kerékpár
ját megjavíthassa. Amig azután a lakás tu
lajdonosa szerszámokért megy, az idegen 
fiatalember gyorsan kinyitja a szekrényeket 
és ami értéktárgy vagy pénz a kezeügyébe 
kerül,

bőrkabátja alá rejti.
A kölcsönkapott szerszámokat udvariasan 

megköszöni és természetesen néhány perc
nyi műmunka után már ismét üzemképes a 
motorkerékpár. A „tanulmányutazó**  fiatal
ember elbúcsúzik a háztulajdonostól, aki 
csak akkor veszi észre, hogy meglopták, 
amikor

az urlbetörő már messze jár.
A motorkerékpáros fiatalembert körözik.

Hitler ismét 
békebeszédet mondott

Kelhetni, október 22.

Az itteni rohamosztagosok a Szabadság 
csarnokban tartott ünnepségén megjelent 
Hitler kancellár is, akit a százezernyi tömeg 
leírhatatlan lelkesedéssel fogadott. Hitler a 
rohamosztagosokhoz intézett beszédében 
többek között a következőket mondotta:

— A német nép nem vágyik a háborúra. 
A mi célunk az, hogy biztosítsuk számára 
a mindennapi kenyeret. Ez óriási munka és 
azért

nem akarunk egyebet, mint nyugalmat 
és békét, hogy dolgozhassunk.

Ha a világ azt akarja, hogy résztvegyünk a 
nemzetközi értekezleteken, hogy ott legyünk 
a Népszövetségben, akkor ismerje el a né
meteket egyenrangú népnek.

Csak elviselhető szerződéseket írunk alá, 
ránkkényszerltett parancsoknál nem mű

ködűnk közre.
Hitler azután további össztartásra buzdí

totta híveit.

— Mindenkire nagyon fontos az, hogy ahol 
kötöttárut vásárolunk, ott Igen nagy és lehető
leg teljes legyen a választás. A másik szem
pont, ami még az előbbinél is fontosabb talán, 
keressük meg azt a forrást, ahol mosl, az 
idény elején is olyan árakat talólunk, mintha 
legalább Is Idényvége volna. Végül pedig arra 
is kell gondolnunk, még pedig saját érdekünk
ben. hogy olyan cégnél vásároljunk, amelynek 
szolidsága és megbízhatósága ellen sohasem 
merült fel kifogás. Ha mindezeket a fontos 
szempontokat figyelembe vesszük, feltétlenül 
Hetiig kötött-áruházát válnsztjuk, Rákóczi- 
ut 26. sz. alatt Hatalmas, teljes választék, el
ismert szolidság és megbízhatóság s az árak 
kétségtelenül azl bizonyitjók, hogy már most, 
a főidény kezdetén is a legnlacsonynhbak, 
hogy mindenki könnyen tudjon vásárolni.

boldogtalnn.de


Budapest, 133.1 október 23, HÉTFŐI KAPl.Ö 8

Gyilkos tifuszjáruány pusztít 
Huldudorogsa

megölte a fáriíány az ormost is. aki űntsliltloztan gyó
gyította a oetagekat - Három halottja uan már a járványnak 

Kitör cigányok torlasz ik a gyims kűri
Debrecen, október 22.

(A HétfOi Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Borzalmas járvány tartja izga
lomban Hajdumegye lakosságát. Hajdu- 
dorog nagyközségben néhány nappal ezelőtt 
rendkívül nagyszabású

veszedelmes kiütéses tífuszjárvány 
tört ki.

Egymásután kapták meg a súlyos betegsé
get a község lakói és dr. Papp Ágoston, a 
község orvosa, amint önfeláldozó munká
val egyik kiütéses tifuszbetegtől a másikhoz 
sietett, maga is

megkapta a súlyos betegséget és rövid 
szenvedés után meghalt.

A vármegyei tisztifőorvos intézkedésére 
járványkórházat állítottak fel Hajdu- 

dorogon,
mert a betegek száma szinte óráról órára 
jiött. A tisztifőorvos jelentése szerint a 
községnek jelenleg húsz lakója fekszik sú
lyos betegen. Papp Ágoston dr. községi or
vossal együtt a néhány nap óta dühöngő 
rettenetes járványnak már eddig

három halálos áldozata van.

Természetesen a tisztifőorvos azonnal 
megindította a legerélyesebb vizsgálatot, 
hogy ki, vagy kik hurcolták be a kiütéses 
tífuszt a községbe és hogyan terjedt el a 
járvány. Az a gyanú merült fel, hogy a 
község határában tömegesen tanyázó

kóbor cigányok fertőzték meg Ilajdu- 
dorog lakosságát.

A tisztifőorvos intézkedésére a csendőrség a 
járvánnyal kapcsolatban Ilajdudorog ható 
rában nagyszabású razziát foganatosított, 

összefogdoslák a halár valamennyi 
kóbor cigányát,

akik zajos jelenetek között tiltakoztak elfo- 
gatásuk ellen. A kóbor cigányokat hatósá
gilag fertőtlenítették és hosszú, összefont 
hajukat levágták, ami ellen ismét hevesen 
tiltakoztak a cigányok, olyannyira, hogy 

erőszakkal kellett lefogni őket, hogy 
valamennyiüket kopaszra nyírhassák

és a levágott hajat az esetleg ott tanyázó 
bacillusokkal együtt elégessék.

Az újonnan felállított és berendezett 
hajdudorogi járványkórházban folyik a 
tifuszbetegek gyógyítása és ápolása.

Valamennyi betegnek állapota nagyon 
súlyos,

de az orvosok remélik, hogy valamennyiü
ket sikerül megmenteni az életnek.

A járgány terjedésének megakadályozá
sára természetesen a legszigorúbb intézke
déseket foganatosították, ugy, hogy minden 
remény megvan arra, hogy

sikerül megakadályozni, hogy a kiüté
ses tífusz tovább terjedjen

és azt is, hogy a község többi lakója meg
kapja a betegséget.
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Miskolc, október 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Megdöbbentő bűnügyben zárta 
le a nyomozást és tartóztatott le egy 22 éves 
fiatalembert a miskolci rendőrség.

A bűnügynek a letartóztatott fiatalembe
ren kívül

egy 13 éves kislány a szereplője.

Gyógyszertárakban kapható.

tabletták különösen jól beválnak 
meghűléses megbetegedések
nél és fájdalmaknál.

--“--'ton 4s tablettákon 
kárászt blztoiltékot 

gért 4i Jólégért.

'A leány szüleivel és őt testvérével Miskolc 
külvárosában lakott. Egyszerű munkásem- 
berpk a kislány szülei, akik néhány nappal 
ezelőtt olyan furcsa jelenségeket vettek 
és^re leányukon, hogy nyomban orvoshoz

Óriási sikert aratott
a Hétfői Napló kacagó 

rejtvénykabaréja
Két és félórás nevetőorkán a Zeneakadémián

Az a példátlan érdeklődés, amely a tegnapra 
hirdetett kacagó-kabarénkat megelőzte, arra en
gedett következtetni, hogy bizony
a Zeneakadémia nagyterme távolról sem elég
séges ahhoz, hogy mindenki olt lehessen, 
aki ezen párját ritkító fényes, vidám dél

utánon részt akar venni.
Sajnos, százával voltak kénytelenek jegy nél

kül távozni azok, akik idejében nem gondos
kodtak belépőről.

Fél hat után néhány perccel kezdődött meg 
a roskadáslg megtelt nézőtér előtt 

a Hétfőt Napló kacagó-kabaréja és bizony ne
gyed kilencet mutatott az óra. mikor a pazar 
műsor utolsó szórna is véget ért.

Mérték szerint,' 
rendelésre készítek kétszeri próbává 
remek szabású férfiöltönyt, átmeneti
vagy télikabátot 40 és 50 pengőért szabó
termemben összegyűlt szövetmaradé
kokból, csak amíg a készlet tart. „Divat 
uriszabóság", Erzsébet-körut 1, I. em. 
Cégem 40- éves múltja garancia.

vitték. Az orvos konstatálta, hogy
a 13 éves leány áldott állapotban van.

A szülők most már faggatni kezdték a 
leányt, aki azonban semmiről sem akart 
tudni, ugy hogy a kétségbeesett szülők a 
rendőrséghez fordultak.

A miskolci rendőrség azonnal megindí
totta a nyomozást a különös bejelentés 
ügyében és elsősorban vallatóra fogta a 
leányt, aki a rendőrtisztviselő előtt beis
merte, hogy tavasszal

megismerkedett Liptai Béla 22 éves 
szobafestővel, 

aki egy alkalommal fölcsalta a lakására. 
Ettől az időtől kezdve csaknem naponként 
találkozott Liptóival, benső barátságot tar
tott fenn vele s a fiatalember apró figyel
mességekkel kedveskedett neki.

A leány e vallomása után beidézték a 
rendőrségre Liptai Bélát, aki azt a meglepő 
vallomást tette, hogy

soha nem is látta a leányt.
Vasárnap szembesitették Liptait a leánnyal, 
aki izgalmas drámai külsőségek között mon
dotta szemébe csábítójának, hogyan ismer
kedett meg s hogyan keletkezett benső ba
rátság köztük. Liptait, aki a szembesítés 
után is tagadta bűnét,

a rendőrség letartóztatta
s átkisérle a miskolci ügyészség fogházába.

Nem lehet tudni, hogy mikor zugolt fel na
gyobb taps, amikor Góthék Az asszony c. vig 
játékban nyújtották művészetük legjavát, vagy 
pedig Rózsahegyi Kálmán brilliáns alakítása 
után, a „Mihály bácsit kihallgatják" c. brilliáns 
Rózsahegyi László tréfában. Kitűnő partnere 
volt Gaál Dezső. Bállá Licit és Feleky Kamiid 
a szó szór.is értelmében

nem akarták Iceiigedni a színpadról.
Nem csoda, hiszen olyan boszorkányos ügyes
ségű produkciókat végeztek, hogy akár hajna
lig el lehetett volna nézni őket. Békefft László 
és Kőváry Gyula mulatságos konferanszié isko
lát mulattak be, mig Szász lla rendkívül szelle
mes rádióiizeneteivel ért el nagy hatást. Gárdo
nyi és Vértes

Sült galamb
Budapest legnagyobb opero'tsikere. 
Minden este 8 órakor, pénteken, 
o tóber 27-én 2 !S-ö dazör.

KIRÁLY SZÍNHÁZ

könnyekig megkacnglatták 
a közönséget a „Halló! Halló!" c. kis rádiólré- 
fában. Mocsányi—Lakos kitűnő rejlvényesitell 
slágereket adtak elő. Sólyom Janka és Budai/ 
Dénes pedig a Ma sanzonjaival arattak őszintén 
megérdemelt sikert. Igen hatásos volt Vcrbőczy 
lla kedves kis dala is. No és nem utolsó sor
ban kell megemlékezni Borosa Gézáról sem, aki 
aktuális kupiéival percekig

kacagóorkánt Idézett elő.
Az előadást Szentiványi Kálmán konferálta öt
letesen végig. Várnay László egy nézőtéri mó
kával hatásosan szerepeit a műsoron. Faun 
humoros bűvészmutatványai is remekül szóra
koztatták a tapsokiból ki nem fogyó közönséget.

Az előadás érdekessége a teljesen újszerű 
rejtvény-verseny kísérletben összpontosult. Gál 
György, a Hétfői Napló nagyszerű rejlvényrovat 
szerkesztője végtelenül ötletes módon csaknem 
mindegyik tréfába és magánszámba egy-egy 
rejtvényt illesztett he, azonban olymódon, hogy 
a közönség első hallásra, mindenféle hosszú és 
nyakatokért számolási művelet nélkül megold
hatta őket.

A helyes megfejtők között a Hétfői Napló 
100 pompás nyereményt sorsol ki királyi 

közjegyző jelenlétében.

Diplomáciai utón keresik 
Windischgraetz Latos herceget, 
hogy vagyontalansági esküt tegyen

Windischgraetz Lajos herceg ellen már 
régebben Ciődnvitási kérelmet adlak be a 
bírósághoz hitelezői. A herceg hitelezői 
nem valami fantasztikusan nagy összegei 
követelnek,

mindössze néhány ezer pengőt.
Dr. Sikorszky Sándor törvényszéki bíró 

elé került a csődügy s a biró legutóbb fel
hívta Windischgraetzet, hogy álljon a bíró
ság elé és

tegye le a vagyontalenságl esküt.
Windischgraetz azonban külföldön tartóz
kodik s orvosi bizonyítvánnyal igazolta, 
hogy betegsége miatt nem tud a bíróság ren
delkezésére állni. Egyes türelmetlenebb hi
telezők u herceg letartóztatását követelték, a 
bitó azonban ezt nz indítványt elutasította 
s ugy döntött, hogy

diplomáciai utón keresi meg n Berlin
ben tartózkodó herceget.

Ilyen előzmények után tűztek ki tárgya 
lást holnapra, október 24-ére nz érdekes 
csődügyben. Mivel azonban n diplomáciai el
járás hosszabb időt vesz igénybe s keddig 
aligha sikerül Windischgraetzet megidézni, 

a holnapi tárgyalást valószínűleg ismét 
el kell halasztani

HARISNYAHÁZA

nmczitn
A megfejtéseket szombaton esti 0 óráig kell 
szerkesztőségünkbe eljuttatni. A pályázatokhoz 
okvetlenül mellékelni kell a belépőjegyet, amely 
igazolásul szolgál arra, hogy a rejtvényverse*  
nyen csak illetékes vesz részt.

A rejtvények megfejtését november 6-án, a 
sorsolás eredményét pedig november 13-ón 
megjelenő számunkban fogjuk közölni

A Hétfői Napló, a tegnapi kacagó-kabaré 
tiszta jövedelmét a Főméltóságu Kor- 
mányzóné nyomorenyhltő akciójának ne

mes céljaira ajánlja fel.
Olvasóink szives tudomására hozzuk, hogy a 

Hétfői Napló a közel jövőben megismétli ka- 
cagó-kabaréját és akik most nem juthattak 
inár jegyhez, azok annak idején jóelőre gon
doskodjanak arról, hogy egy felejthetetlenül 
szép és szórakozásban gazdag vidám vasárnap 
délutánban részük lehessen.

Bálin Licit, aki lábtörése óta először lépett 
fel a közönség

tombolva ünnepelte.
A J49-ig tnrtó műsor után ülve várta a kö

zönség a továbbiakat és a rendezőnek kellett 
bejelenteni hogy n műsor véget ért. Ez jel
it mzi lcgjoLban kacagó kabarénk óriási sike
rűt.

s Windischgraetz csak e hó végén idézhető 
meg újabb tárgyalásra, illetve a vagyonta
lansági eskü letételére.

ASTORIA 
felső termében 

minden este 
debreceni 

KISS LAJOS 
és cigányzenekara.

A

TAVERNÁBAN 
minden délután és este 

a budapesti közönség kedvencei 
SMíí.HVG l.fHS .JAZZ
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Hesl-fa&t millió óv9 meg- 
titksa Mást jel&nt 

sjJ nyugciijfásrvóny
ElfSkészüleíben a köxsxoltálafl 

altiatmaxottak pragmatikáiéi
k közalkalmazottakra vonatkozó nyugdijtör- 

vényjavaalat eddig nyilvánosságra került ren- 
delkiZi'aei nagy crdcklődéd kellettek, különö
sed az érdekeli tiszlvi clőtarsnduloin körében

A Nátnzcti Egység P árijának közigazgatási, 
Jógiiéi és pénzügyi l.izollsága szombaton tár- 
gyíliá tárt ajtók mögött a törvényjavaslatot, 
airtclynek csupúu egyes részletei kerültek nyíl- 
vúnossé.gra.

A Hétfői Napló Informórlói szerint a bizott
sági ülésen szó cselt arról is. hogy n kormány 
miéit nem szünteti meg a régebbi és az uj 
nyugdíjasok illetményei közöli fennálló kü
lönbségeket. Különösen Görgey Jutván, Farkas 
Elavné r és /■’. Szabó Géz.u hangoztatták ezt a ki- 
vábságot, amelyre

IMItEDY BÉLA pénzügyminiszter 
válástól! részletesen.

A pénzügyminiszter kifejtette, hogy a most 
fennálló különbség megszüntetése azt jelen
tené, hogy a nyugdíjasok egv részénél

fel kellene emelni,
a másik részénél pedig 

ralikkéntcnl kellene
a járulékokul, hogy igy a két kategória illet- 
ingnyei összhangba hozhatók legyenek, ha 
csak — amiről szó sem lehet — nz óllamhák- 
tarlás terhelt nem akarják szaporítani. Ehhez 
pedig c kormány elvi szempontból sem Já
rulhat hozzá.

A VI, fizetési osztálytól kezdődőleg felfelé a 
hármas, illetőleg ötös bizottságon kivül még 
egy alkotmányjogi biztosíték van a törvényja
vaslatban a tisztviselőkre vonatkozólag és pe
dig az, hogy

•sokat a tisztviselőket, akiket az államfő 
•evez ki, ugyuucsak államfői kézirattal le

het kényszemyiigdljuzás alá vonni.
Az uj nyugdljjnvnslat egyébként a megej

tett számítások szerint
bat-hélmlllió pengő évi megtakarítást 

Jelent nz ólLamháztarlásrn, bár a nyugdíjaknál, 
illetve a nyugdíjasok lakbérénél a csökkentés 

csupán két százalék nz eredeti lukbér alán, 
de a jelentékeny megtakarítások tulajdonkép
pen nz adminisztráció racionalizálásából és 

az álldshalinozások megszüntetéséből ered
nek.

Természetes, hogy a különböző tisztviselő
szervezetek máris megmozdultak a törvényja
vaslat egyes — reájuk nézve — sérelmes ren
delkezései ellen.

A uszí .iselőkre vonatkozó sérelmes rendel
kezésekről sok szó 'esdtr a szombati bizottsági 
értekezleten is. De u vita folyamán felülkere
kedett az a felfogás, — amiről a Hétfői Napló 
beavatott helyről szerzett információk alapján 
már hirt adott — hogy a tisztviselők, illetőleg 
a közulkülinnzot-lak elsősorban közjogi viszony
ban vannak az állammal szemben és igy a kor
mány meghallgatja a tisztviselők kívánságait.

de minden nagyobb, vagy nyugtalanságot 
előidéző akciót mellŐKcndűnck tart, mert 
annak nem kívánatos kötetkesményci len

nének a közalkalmazottak szervezeteire.
i Az ilyen akcióknl annál súlyosabban ítélnék 

meg és annál kevésbé tűrnék el, mert a kor
mánynak kötelessége gondolni a szabad foglal
kozásnak nagy tömegeire is, amely osztályok 
n mostani időkben a legnagyobb küzdelmet 
folytatjuk a mindennapi kenyérért és ezektől 
újabb áldozatokul követelni u tisztviselőkért, 
a köznlkalmazollnkért nem volna sem -méltá
nyos, sem igazságos. Már pedig minden több
letet ezeknek a heroikus küzdelmet folytató 
osztályoknak: gazdáknak, iparotoknak, magán- 
alkalmazottaknak, munkásoknak és a szabad 
pályán lévő diplomásoknak kellene megílzet- 
nlök. kéty Könnj 

A tisztviselői pragmatika Is szóba került az | hctne érni.

A magyar cipő- és bőripar ma nagy
gyűlésen tiltakozik a Bata-invázió 
ellen Nagy felzúdulás kétszázezer csehszlovák cipő 

tervezett behozatala miatt
k Magyar Cipőkereskedők Országos Egyéni- 

lett Jókai-iilcai helyiségének nagytermében ma 
este */«7  órakor viharosnak és elkeseredettnek 
Ígérkező tanácskozásra jönnek összo

ii magyar bőr- és cipőgyároaoh, 
valamint emuk a szakmának kis- és nagykr- i 
rőkedŐi. Megjelenik az értekezleten a buda
pesti Kereskedelmi és Iparkamara képviselője

MAGYAR SZÍNHÁZ
KEDDEN ELŐSZÖR:

A TIZEKHHTEDIK

EL&ETfíai
IRTA:

ZILAH/ LAJOS

•lök pragma- 
idők sürgős 

ennek a kii 
a megoldó-

poli-ismert
javaslatról:

értekezleten egyes képviselők részétől és hivat
kozás történt a kormány nemzeti munkatér- 
vére ezzel kapcsolatban.

Erre vonatkozólag a kormány részéről az a 
kijelent's hangzott el, hogy a tisztviselők prag
matikájának előkészitő munkálatai folyamat
ban vannak s a kormány változatlanul kitint 
programja mellett, hogy u tiszlvisi 
tikájút is rendezi, de a mostani 
bujái és teendői kissé hátráltatják 
lönbon nagyjelentőségű kérdésnek 
sót.

A Hétfői Napló munkatársának 
likusok igy nyilatkoztak a

FRIEDRICH ISTVÁN
— A törvényjavaslatot teljes szövegében még 

nem ismerem. De azt a tendenciát, hogy nz 
állninháztartús racionalizálása érdekében, a 
törvény módot ad a felesleges tisztviselők ren
des utón és módon való leépítésére —

helyeslem.
A Javaslatnak azt a részét is helyeslem, amely 
az álláshalmozások megszüntetéséről Intéz
kedik.

— A Javaslat szociális részéhez csak akkor 
szólhatok majd hozzá, ha a törvényjavaslat 
teljes szövegéből megállapíthatom, hogy annak 
Intézkedései mennyire felelnek meg az Igaz
ságnak és méltányosságnak.

HOMONNAY TIVADAR
— Nagy megütközéssel vette tudomásul a 

javaslatot az egész tisztviselőtársadalom
Csodálkoznom kell

azon, hogy a kormány állal beígért jogokat 
biztosító pragmatika helyett jogokat elvonó 
nyugdijnovellával jön a Kormány a Ház elé. 
Az egységesített nyugdíjtörvény helyett, a tény
leges szolgálatban lévőket még inkább érintő 

uj B-lista
megteremtését célzó novelláris tervezet kerül a 
Ház elé. Nern tudom megérteni, hogy a kor
mány állal koncodéit időszerűtlen novellába, 
miként lehet a tényleges közszolgálatban le
vőknek jogait — veszélyesen előre nem látva 
— csorbítani. Csak az a kérdés, hogy

a kormány programját a munkanélküliség 
csökkentését, hogy éri el ezzel a novellá

val,
amikor ismét a közalkalmazottak százait és 
százait fogja nyugdíjba küldeni. A nyugdijter- 
bek csökkentetésére alkalmas időt ez a kor
mány is elmulasztotta. Maradna tehát annak 
nr. Ígéretnek a beváltása, hogy az ifjúság el- 
1 lyezé?ét kívánja biztosítani. Ezen a téren le
helne #«y«tikmit tenni — ezt a parlamentben 
számon is fogom kérni —

Súlyos aggodalmaim vannak
nz uj novella kihatásait illetőleg azért Is, mert 
ismét egy novella, amely egy jelentős társa
dalmi osztály helyzetét nemcsak hogy nem Ja
vítja, hanem súlyosan rontja.

PETROVACZ gyula
— Csak a magam nevében beszélők, de biz

tosra veszem, hogy h Keresztény Gazdasági 
Párt

■ javaslat ellen
foglal állást, mert méltánytalanságnak tartom, 
hogy az eddig túlzottan igénybevett tisztviselő
társadalom illetményeit, most már ötödször is 
megcsonkítsák. A javaslatnak azt a részét, 
amely

a politikai üldözés lehetőségét viszi bele a 
törvénybe,

nem élezem ki, csupán a szerzett Jogok és a 
kétoldalú szerződés elvének dlszkredilálását 
kifogásolom.

— A tisztlvselőfársadalom nem érdemelte 
meg ezt az elbánást

a kormánytól. Az államháztartásnak ezt a cse- 
1 kély könnyítését, más módszerekkel Is el le-

Is és meghívták n kereskedelmi minisztérium, 
valamint a többi illetékes hatóság megbízottját.

A nagysznhásu értekezlet . ............ ..
ndolt okot, hogy n mngyar-csohszlovák

összehívására az 
áru-

Akarta Ausztriát, suálcot és egész 
Olaszországot megismerni ?

ülőét van alkalma rá, hogy sxaksaertt vnvotAs, ni tdő legkellemesebb klhaeankKteaval, rövid 
idő alatt megtekintse t

uiíenl, Salzöuraot, zűr csel. üanouá?, Uiaregqiot. 
Hűmet, fláíotyf, Firenzét. Boiomái. itsiancóti

Av ulntás n Wien- ssb.burg-Zfl rl«h útvonalon, továbbá a Rzent (totthard ataeuton r Como tó méltóit vIm keroratQI, mindenütt 
m leipzskértőbb vszeiók kalatizolázávnl o aseo/es városokban elsőrendű szállodákban tata elhelyező sel és étkezéssel, I

Az utazás indul november 11-én és végződik 27-én. |
A rendkívüli siker miatt változatlan programmal 

mogismetsiiuk rendkívül Kedvezményos olaszországi utunkat 
Indulás november 5-én, vtssanérkez's november 18-án.

Rsen Idő nlntt Velencében másfél nap. Rómában né»ry nnp, Nápolyban két és fél rep,Firenzében másfél nap áll a csoport 
rende kelésére, mely i<IO Hált raaksaertl vezetés mellett minden lá'nivalót nwekinienr'c hz utasok, akikot mindenütt 

elsőrendű szállodákban rzAlláooiunk el. n kg'obb ••liátássai. |
Ke aa utaván lehetővé teást w leg«vrrényebb nénvlrtrcrt’ nk fa. hogy- a gyönyört! Olaszország 

legnlrMftbb városait megtekintsél
Prospektusok, falvüagoaltátok kaphatók ML taaásl és Menetjegy iroda'*  üudaptat, Aadrásay-nt 10, Tj Xl-1-48, Xö-5 25

Ha úgy érzed magad, hogy nehéz az élet, 

Fél pohár s kedved újra éledi

csere-tárgyalásokkal kapcsolatban állítólag Mt 
akarjuk keresztülvinni a csehszlovák delegátu
sok, hogy

jelentékeny vámkedvezménnyel 150—200 
ezer pár bőrcipőt hozhassanak be Magyar

országba.
Mindenki tudja, hogy a liata-féle cipőkről 

van szó és éppen ezért nemcsak a magyar hbr- 
és cipőgyárcsok, de u cipőkcrcskedok közüli 
is nagy a felzúdulás a terv miatt. A cschsz - 
víkiai Hala cipőgyárnak ugyan ts az a mód
szere, hogy nem a maglévő cipőkeresked a 
utján árusittntja cipőit, hanem

saját fióküzleteket állít fel
ás Igy — vámkedvezménnyel importált árujá
val — olyan konkurrenclát csinálna a súlyos 
gazdasági helyzet következtében amúgy is ne
héz helyzetben I. vő magyar bőr- és cipőipar 
nak és kereskedelemnek, hogy azt 

30 régi, hű munkást tüntettek ki 
a kereskedelmi és iparkamarában

Fölemelő ünnepség volt vasárnap délelőtt a 
Kereskedelmi és Iparkamarában. Az ipari iog- 
lalkozások legkülönbözőfcb ágaiból

harminc olyan munkást tüntettek ki elis
merő oklevéllel, akik 85—40 éve dolgoz

nak ugyanannál a munkaadónál.
A rekordot n 30 kitüntetett közölt Theimer 

Henrik porcellánfcstő tartja, ötvenegy éve dol
gozik Láng M. porcellán- és üvegkereskedőnél. 
Utána Sachs János, a Ganz és Társa rt. fénye
zője következik 48 szolgálati évvel, továbbá 47 
esztendős állandó szolgálatával .Schnekta Péter 
acssegéd, aki özvegy Horváth Józsefné épllő- 
vállaíatának alkalmazottja.

Egyik kitüntetett, Kirchmeyer Ferenc 
nyomó nemrég meghalt és

három árvája jelent meg, hogy átvegyék az 
oklevelet.

A gyönyörű aktust Éber Antalnak, a Keres
kedelmi és Iparkamara elnökének megnyitó
beszédé vezette be.

A munkás és gazda összeforrásának nagy 
jelentőségéről szólt

— Ez vezet — mondotta Éber — a gazda
sági viszonyok megjavulásáhox.

Nagy Antal, a Kamara iparosztályának el
nöke a munkaadók nevében szólt. Moór Jenő 
kamarai titkár üdvözlő szaval után

Éber kiosztotta az okleveleket a kitüntetett 
munkásoknak.

Nyolcszor tört be a Kisfaludy-iilcai szövőuzembe
Piilíoverrel és kötött kabáttal a|ánőékozta mey az utcai lányokat

féri. Pár nap

A főkapitányság betörési ügyeiben dolgozó i 
detektivjel három hete nyomoztak egy titokza
tos betörő után, aki rövid idő alatt

nyolc esetben látogatta meg a Kisfaludy- 
utca 28. alatt lévő sUívŐüzem telepét*  

Munkájuk most eredményre veactctt, kézre' 
került a vakmerő betörő.

Szeptember végén érkezett az első bejelentés 
a rendőrségre, hogy a szövőüzemben nagyobb 
lopásra jöttek rá. Bizalmas nyomozás indult 
akkor, mert az volt az első gyanú, hogy vala
melyik megtévedt alkalmazott a tettes. Az első 
esetnél nem tudták ugyanis határozottan meg
állapítani: betörés, vagy lopás tdrfént-ef A 
detektívek puhatolódzása nem vezetett ered
ményre. As üzem alkalmazottai ellen a legki
sebb terhelő adat sem merült fel, tisztességük
höz a gyanú legkisebb árnya sem " ‘ 
múlva

újból hiányt fedeztek
a raktárban és megállapították, 

betörés történt.
Az egyik ablakot nyomta be és azon keresztül 
ment be az éjszakai látogató. A többi eseteknél 
álkulccsal vagy ismét az ablakon keresztül 
ment be a betörő. Ujjlenyomatokat h talál
tak, de

a bűnügyi nyilvántartóban nem azerepclt a 
tettes ujjlenyomata.

Uj embert kellett tehát hajszolnia a rendőrség
nek, aki ügyességében a régi betörőkkel ve
tekszik.

Hiába álltak azonban lesben éjszakákon ke
resztül a ház elölt, a betörő ezeken az éjszaká
kon nem jelentkezett, de a szövöüzem pullover

fel
hogy

t i v <!

aligha heverhetné KI.,
Ez ellen a magyar iparra és kereskedelemre 

nézve «l.lve.zélye, cscbzzlovík clpöimporl el
len fog jMSre liiUlkozni a m»l nagygyűlés A 

nel■ IhzvéiZí dr. Vúyé fiyuln ilgyvíd a nagy- 
gyűlés ^Wadója. de íelszólnln.k a többi érdek- 
képviseletek megbízottjai is Az értekezlet aun- 
den valószínűség szerinti

egyhangúlag fogj® elfogadni
ti 150 - 200.000 Bata-cipő vámkedvezményes be
hozatala ellen tiltakozó határozati javaslatot, 
amelyet valószínűleg

memorandum formájában fognak átnyúj
tani az illetékeseknek.

Nemcsak az érdekeltek, de az egész magyar 
ipar és kereskedelem nagy figyelemmel kíséri 
az ügy fejleményeit. ______ ______

Éber Antal kamarai elnök átadja kitüntetését 
és elismerő oklevelét Csermák Pál , hengerész- 
gépmunkásnak, akt 38 éve dolgozik ugyanazon 

a helyen.

Megható volt, mikor a zsúfolásig megtelt te
rem közönsége egyperces néma felállással ál
dozott az elhunyt K'rchmeyer emlékének

A kitüntetettek neveben Kiss Ferenc tapétás- 
segéd köszönte meg a gyönyörű megtisztelte-

és kötÖttkaLát készlete közben mégis alaposan 
megfogyatkozott.

A detektívek szombaton délben megtudták, 
hogy egy Virág Károly nevű 21 esztendős állás
nélküli fiatalember nagy mulatozásokat rendez 
és nagyszámú barátnőit, akik között több szép 
cigányleány is szerepel, ruhancmückkel látja 
el. Gyanúsnak tiint a fiatalember viselkedése. 
Figyelni kezdték, majd érdeklődtek nála, hogy 
miből él. Azt mondotta, hogy édesapja tartja 
el, aki házfelügyelő n Józsefvárosban. Az apa 
tisztességes, becsületes ember, aki elkeseredve 
mondta el, hogy fia rossz társaságba került, éj
szakánként elmaradozik hazulról é» nem haj
landó közölni odahaza, hogy merre jár.

Újból vállalóra fogták Virágot, aki eleinte 
tr gadott, később azonban beismerte, hogy

ő követte el a szövőtlzcinbcn a betöréseket 
Azzal védekezett, hogy szerelme vitte a bűnre 
és az volt a terve, hogy kimegy az idegen 
légióba.

Virág Károlyt előzetes letartóztatásba he
lyezték és átkisórlék a markóutcui fogházba.

MA FILHARMÓNIAI ÜNNEPI EST
Megnyitó iubilóris hangverseny az Operában. 

Lelkes közönség ünnepelte a 80 éves filhar
móniát, nagyszerű elnökknrnagyát Dohnányi 
Ernőt, ki mint zongoraművész is remekelt, to
vábbá nz ünnepi műsor bárom illusztris kom
ponistáján Kodályt, Bartókot és Dohnányit. A 
mai hangverseny igazi konzert páré lesz. 
Jegyek és főzetek nz Operában és Koncertnél.

Wü 3 napig 
a ftoyal Orfeum 
bécsi revü/e: 

Csókoljatok 
bécsi nőket!

Ne

Amióta híre ment hogy 
milyen szenzációs a revü, 
minden nap tábla!

m la'sza el megnézni az utolsó 
óvek legnagyobb sikeréi a

ROYAL ORFEUMBAN
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ayil93 taamMi
a tattia Bschwindt-gytraan 
A feíroMani szesztuzán mellett haittraggett egy munkás

Vasárnap reggel az uzsokiutcai kórház
ban meghalt Szép István 32 éves lakatos, 
akit szombaton égési sebekkel vittek a kór
házba. A kórház igazgatósága jelentést tett 
a halálestről a rendőrsége

Szép István a Gscl:u)indt-fé\e. szesz- és 
éleszlögyár budafoki telepének alkalma
zottja volt. Szombaton a desztillálóhelyiség
ben dolgozott egy szesszel teli kazán mel 
lett.

A kazán ismeretlen ok miatt fölrobban! 
és a kizúduló forró szesz szörnyű mó

az 1$wvásii kamara épületében
Tegnap reggel megjelent a főkapitánysá

gon Balázs Endre, az állami képzőművé
szeti nyugdíjas tanára és egy példátlan vak
merő szélhámosság ügyében tett följe
lentést.

A hetvenhatéves öreg urnák régen folyik

H3LMP VÉ3RE.. 
mflOfifiüi. ESSZÉLUHK!

Gartl Franciska

Hörbi-íer Pál

Szőke Szakáll
Itazorep'éflével: 

PBfiBON - 
TOBBTOI 

Egy leány, nkl mert Vlízjrttek ötlete <»«An« 
Irta: Nótl l;á n.y. Re-deze. rir.ékely István 

Múvéezetl tanácsadó; Bolváry Géza 
Gyúrtál vezető: Joe l’uHtcrniik.

IJnlveroal film!

FŐM p”-X-r. DcCSI
Jegyok enóit hétre elöro vú.thutók !

don összeégette Szép Istvánt.
A szerencsétlen ember egész testét elborítot
ták az égési sebek A budafoki mentőket 
hívták, akik az uzsokiutcai kórházba vit 
lék, de már nem lehetett rajta segíteni és 

vasárnap reggel meghalt.
A főkapitányság a budafoki kapitányság

gal együtt megindította a nyomozást, 
igyekeznek tisztázni,

hogyan történt a szerencsétlenség 
és terhel-e érte valakit felelősség.

Halálos kutyaharapás
Felboncolják a rejtélyes 
módon meghalt ember 
holttestét

Vasárnap délelőtt megjelent a főkapitányság 
sérülési osztályán özv. Nagy Józsefné háztar
tásbeli asszony, aki a Szabóky-utca 10. alatt 
lakik és tegnapelőtt elhunyt férje holttestének 
törvényszéki boncolását kérte. Az asszony sze
rint férje

nem természetes halállal halt meg, hanem 
egy régebbi kutyaharapás következtében. 

Nagyné jegyzőkönyvbe mondotta, hogy június 
elején férje a ház előtt sétált, amikor egyik 
szomszédjuk kutyája ráugrott és több helyen 
megmarta. Nagy József attól kezdve beteges
kedni kezdett,

jobbkarja teljesen megbénult
és állandó kezelés alatt állott a Pasteur-'mlé- 
zelben.

A rendőrség intézkedett, hogy a holttestet 
felboncolják és a boncolás fogja megállapítani, 
hogy tényleg az ebmarós következtében állott-e

egy peres ügye. Az ügy elhúzódott, nem 
tudta befejezni és végül elhatározta, hogy 
elmegy az ügyvédi Kamarába, hogy jogi 
tanácsot kérjen. Az ügyvédi Kamara Szalav- 
utcai épületében a folyosón érdeklődött, 
hol intézhetnék el az ügyét. Érdeklődés 
közben odalépett hozzá egy jól öltözött 
férfi és bemutatkozott:

— Vécsey Zoltán dr. ügyvéd vagyok — 
mondotta —. ha jogi tanácsot óhajt,

szívesen rendelkezésére állok.
— Hol van az ügyvéd ur irodája, mikor 

mehetek oda — kérdezte a tanár.
— A Vilma királynőkul 42. számú villá

ban lakom. Ott van az irodám is. De látom, 
ön idősebb ember,

ne fáradjon hozzám, majd én inkább 
elmegyek a lakására.

Az „ügyvéd” végül is megállapodott Ba
lázs tanár úrral, hogy felkeresi őt Hungá- 
rm-körut 180. számú házban lévő lakásán.

A tanár hazament. Pár óra múlva meg
érkezett Vécsey Zoltán dr. Megnézte a pe
res iratokat és biztatta az öreg urat:

— Semmi baj, egész biztos, hogy meg
nyerjük a port. Tesséki holnap az összes 
iratokat elhozni az irodámba, majd be
adom a keresetet és pár hét alatt készek 
leszünk.

Balázs Endre nagy örömmel hallotta a 
jó fellépésű, kitűnő modorú „ügyvéd” biz
tatását, aki nagy udvariasan elbúcsúzott 
tőle és

a lelkére kötötte, hogy pontosan jöjjön 
el az irodájába

a megbeszélt időben.
— Pontos megjelenést kérek — mon

dotta —, mert hál’ Istennek jól megy az 
irodám, rengeteg kliensem van, be kell osz
tanom az időmet.

Az „ügyvéd” ezzel elment. Kis idő múlva 
Balázs Endre összecsomagolta az iratait és 
meg akarta nézni, hány óra és ekkor ré
mülten vette észre, hogy

hatszáz pengő értékű aranyórája eltűnt 
és más értéktárgyak Ls hiányoznak a 

lakásból.
Percekig nem tudott magához térni a meg
lepetéstől, nem tudta elképzelni, mi történt, 
pontosan emlékezett rá, hogy az aranyóra 
és a többi holmi még félórával ezelőtt meg
volt,

az aranyóra Is a zsebében volt, mielőtt 
az „ügyvéd” megérkezett volna.

Nem tudta mire vélni a dolgot, de végül is 
elment a Vilma királyné-uli villába, hogy 
érdeklődjék az ügyvéd után. Itt azután 
megtudta, hogy Vécsey Zoltán dr. nem la
kik a házban, ilyen nevű embert nem isme
rek:

az ügyvédi Kamara folyosóján vadászó 
elegáns férfi ál-ügyvéd volt, közönséges 

szélhámos,
aki ügyvédi tanácsadás ürügye alatt kifosz
totta öt.

A tanár ezekután a főknpitányságra ment 
és följelentést tett az ismeretlen szélhámos 
ellen. Személvleirást is adott róla: az ál- 
ügyvéd 35—40 év körüli férfi. 1G5 cm. ma
gas, szürke ruhát viselt. A detektívek kere
sik a vakmerő szélhámost.

Éjszakai botrány 
a Zöldfában

Szombaton éjszaka Budán, a Zöldfa-ven- 
déglöben botrányos jelenetek játszódtak le.

A késő éjszaka három szemmellátható- 
lag ittas állapotban lévő férfi tért be a sön- 
tésbe, ahol tovább akartak mulatozni. 
A pincér nem akarta őket kiszolgálni, mert 
inár a belépéskor zajosan viselkedtek. Ud
variasan felszólította őket, hogy

menjenek haza, mert már eleget ittak.
A személyzet, miután szépszerével nem 

tudta eltávolítani a garázda embereket,
rendőrt hívott, de azzal is szembeszáll- 

tak
és a társaság egyik tagja mellbevágta 

Mindhármukat clöálliloilák a főkapitány-1 
ságra, ahol igazoltatták őket. Meszes János”

A pesti Népszállóban telt el Hock János 
vasárnanja a táblai ítélet után is. Fivére 
Hock László, a Népszálló igazgatója és né
hány meghitt barát, ismerős vette körül a 
75 esztendős fötisztclendő urat, aki nem 
veit szótlanabb, de nem volt vidámabb sem 
24 órával a táblai ítélethirdetés után. Dél
előtt csendes mise, délben szerény ebéd, 
délután egy kis terefere: igy lelt el Ilock Já
nos vasárnapja.

A Hétfői Napló munkatársa alkalmat ta
lált, hogy

beszélgessen Hock Jánossal, 
miután a táblai Ítélet elhangzott felelte.

— Mi a legközelebbi terve főtisztelendő 
urnák? — igy hangzott az első kérdésünk.

— Hát lakást keresek — 
válaszolja szélesre tárt karokkal, moso
lyogva. — Még sem lakhatom állandóan a 
Népszállodában. Illik már lakás után nézni.

— Hogyan viselkednek a régi barátok, 
ismerősök? — kérdeztük ezután.

— Minden régi barát és ismerős a leg
nagyobb szeretettel fogadott. Ugv éreztem 
eddig, hogy nemcsak haza érkeztél’’, ha
nem a szivükbe jöttem. Politikai körökkel 
semmiféle összeköttetésben nem állok.

Rám nézve a politika pretcreált dolog.
— Igaz, hogy emlékiratain dolgozik és 

közel jövőben megjelenteti memoárjait?
— Ez nem igaz. Én naplót vezettem éle

tem dolgairól.

28 esztendős kovácssegéd volt a rendőr tá
madója, ellene

hatósági közeg elleni erőszak 
címén indult meg az eljárás, másik két 
társa ellen pedig botrányokozás címén.

Sokkal Jobb

V " . ' 1

eíart Követelje

be a halál és ha igen, akkor a rendőrség meg
indítja a vizsgálatot annak megállapítására, 
hogy kit terhel a felelősség.

Beszélgetés Hock Jánossal 
a régi barátokról, az u j nemzedékről 

és naplójáról, melyet „bűn lenne 
sírba vinni“

Hiba és bűn volna sírba vinni nap
lóimat.

Ezért úgy határoztam, hogy naplóm csak 
akkor kerülhet nyilvánosságra, ha én már 
nem leszek ezen a világon. Amíg élek, nem 
jelenhet meg.

— Egy nagy vallás filozófiai munkán dol
gozom jelenleg. Tiz évi munkássággal gyűj
töttem össze mindazt, ami ebben lesz.

A modern tudományt akarom össz
hangba hozni az evangéliumi igazsággal.

Néhány percig elgondolkozik aztán igy, 
folytatja:

— Egy uj nemzedék született körülöt
tem. l’gy látom,

az uj generáció emberei gyorsabban 
emelkednek és gyorsabban süllyednek, 

mint a mi korunkban.
Ezekbe az időkbe én már nem folyók bele. 
Amikor az ember sziszifiuszi munkát vég
zett azzal, hogy felhengeritetle a csúcsra a 
magyar függetlenséget, amelyért az egész 
ország évtizedekig lázban égett és odatette 
a nemzet ölébe Kossuth eszméinek száz 
százalékos megvalósítását, akkor úgy ér-, 
zeni,

bevégeztem a magam munkáját.
Ila ezt visszalökték, én többé újra fel nem 
hengeritem, hengeritsék mások.

— Csak ezt akartam még mondani —- 
fejezi he az interjút kemény kézszoritással, 
mosolygós arccal Hock János.

Kiállítás
háziasszonyok számára

Ne csak vasárnap és ünnepnapokon s ha „vendég 
jön" legyen az asztal különös gonddal és szere
tettel megterítve — a hétköznapi asztal is lehet 
„ünnepi asztal''!
Az asztalterítés művészete könnyű és hamar el
sajátítható. Nem az a fontos, hogy mivel, hanem 
hogy hogyan van az asztal megterítve... s azt, 
hogy miképen terítsünk, kiállításunk számos 
példán szemlélteti.
Nem díszítéstől roskadozó fantázia-asztalokat 
állítunk ki, hanem olyanokat, melyek egyszerű, 
néha ugyancsak szerény eszközökkel varázsol
talak széppé.
Látogassa meg ezen valóban érdekes kiállítást, 
mellyel kapcsolatban pályázatot írtunk ki. A pá
lyázat során összesen

P1725.-
értékben kerülnek díjak kiosztásra.
A pályázati feltételek áruházunk összes pénz
táránál rendelkezésre állanak.
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Maghalt a
„banditák menyessxonya ffff

Egy szép leány útja Oroszországból New York alvilágáig — 
Tizennégy gengszter volt a vőlegénye New York éjszakai király' 
nőjének — A szép orosz nő az ámen ikai banditaháboruk köz 
pontjában

Miami, 1933. október
éA Hétfői Napló különtudosltóiától) 

rika legelegánsabb fürdőhelyén, a 
Miamiban, 38 éves ' 
Asszony: Olgn Novikov Hogv ki voll, mi volt, 
honnan Jött, kevesen tudják. Az amerikai rend- 
őr«ég, nmely nngvonis tisztában van- iizok- 
k-<, akikkel szembenáll, szintén nagyon keve
set tud róla mondani, de annál jobban ismer
ték New York alvilágában, ahol egyszerűen

a baudllúk menyasszonyának nevezték.
Véres knlnndokkal teli élet ért véget Olgn 

Novikov halálával. Miami egyik legszebb és 
pazar fényűzéssel berendezett villájában 
nuhyln le szemeit és halálos ágyát busz inna 
és szobalány állta korül Gazdátlan vachlja 
ott ál) a kikötőben, hogy kié lesz, senki sem 
tudja.

Félelmetes és rejtélyes asszony volt, 
akit a körülmények sodortak a bűn útjára -.

hó.
Ame- 

fürdőhclyén, a floridai 
korúban meghall egy szép

A vakmerő 
katona-orvosnő

Olgn Novikov orosz nő volt. Apja taniló egy 
kis faluban, aki keservesen kuporgottá össze n 
rubeleket, hogy leányából urinöt nevelhessen 
Olga rendkívül eszes és .szorgalmas leány voll 
és ezért később

a szentpétervári tudományegyetem legki
válóbb hallgatói közé tartozott. 

Orvosnőnek készült és egyetemi tanulmányai
nak befejezése után n háború utolsó évében a 
frontra ment. Katona-orvosnő lett. Hónapo
kon át az első vonalban dolgozott. Éjjel-nap
pal fáradhatatlanul gyógyította a sebesülteket, 
operált, kötözött és a katonák szinte szentként 
tisztelték.

Férüruhában Járt, törékeny alakjáról néha 
hetekig nem került le a plazkos, véres zub

bony, apró lábáról a szöges bakancs.
Száz és száz orosz katonának mentette meg 

nz életét. Fényes karriert jósollak neki és ak
kor ....................................." ...
tört

egyszer váratlan fordulat következett: ki- 
az orosz forradalom.

A londoni nyomor
karcsú, szép, fekelchaju leány Szentpéter-

Jrrn ment, de a Néva parti Metropolisban fel
fordult világot tnlált, ahol gyilkollak, raboltak 
és ahol nagyon sok embert Üldöztek. Olga 
Novikov nem is bírta sokáig ezt az almoszfé- 
lól, Összeszedett egv kis pénzt ét diplomájával 
a táskájában, London felé vette útját. Arra 
gondolt, bogv az angol fővárosban könnyen 
bejut egy kórházba és mivel kitűnő sebésznek 
tartotta magát, azt hitte, hogy nem lesznek 
gondjai.

Londonban
Sehol sem 

folytathatott,

A

azonban nagy csalódás érte, 
alkalmazhatták, prakszist nem 

....................... mert diplomáját noszlrifikúl- 
inliiia kellett volna. Ehhez azonban sok pénzre 
és még több kitartásra bit volna szüksége. 

•Egyikkel sem rendelkezett. Három éven át élt 
Londonban, a

legsötétebb nyomorban.
Először ciinirással keresel! néhány shillinget. 

aztán éttermi alkalmazott lelt és később közel 
másfél éven át vasalónő volt egy thztitóinlé- 
zetben. Rettenetes lelkivilágon eshetett át a 
nyomor évei alatt. Tanulni, fejlődni, dolgozni 
akart, segítségére szeretett volna lenni ember 
társainak és ehelyett durva, fárasztó fizikai 
munkál kelleti végeznie s ezért a munkáért 
alig kapott annyit, amennyiből eltengődhetett.

Egy kedves hajóinas
Végül elhatározta, hogy uj életet kezd Ame

rikában, ezért egy napon flunihábnn elment 
egy hajóskapitányhoz, akinek addig könyör- 
götl. amíg

felvette New Yorkba Induló hajójára — 
inasnak.

fényen fekelchaju inast nn-
Sziute kedven-

A feketeszemii, 
gyón megszerették az utasok..........
ciik lelt az utón. Persze, senki som sejtette, hogy 
a mosolygóképp inas álruhás leány.

Az első 
bandita-vőlegény

New Yorkot ugy fogadta Olga Novikov. mint 
minden más ember, aki először látja az Újvilág 
szédületes, < mbcinyelő bábeljél. .Meghatott
sága és kiváncsi érdeklődése azonban huszon
négy óráig tarlóit, mert korgó gyomra arra 
ílgyolniezlette, hogy állás után kell néznie.

A hajón borravalókból nyolcvan dollárt sze
lei! össze. ezen női ruhát és néhány égetően 
'Zilk'égcs cikket vásárolt magának, beköltözött 
egy honrding-hotise-ba és állás után nézett. 
Napok múllak el. de nem tudott elhelyezkedni. 
Egy este a Broadwny-n sétált. Az egyik hatal
mas mozipalofa elölt megállt és akkor melléje 
lépett egv

nagyon elegáns, jóképű, eslélylruhás ur.
Megismerkedtek egymással. A férfi moziba 

vitte. Utána pedig egy éjjeli klubba mentek. 
Olga Novikov egész élete történetét elmesélte 
n férfiunk, aki nagy részvéttel hallgatta és aki

megígérte neki, hogy segíteni fog rajta.
— Mit gondol, mi a foglalkozásom? — kér

dezte éjféltájban u férfi.
— ügyvéd, vagy tözsdés — találgatta a 

leány.
— Egyik sem — nevetett jóízűen a férfi. — 

Én Jack Irving vagyok és ha amerikai lenne, 
nem is kellene többet mondanom. Sajnos, min
denki ismer. Még a rendőrség is ... Bandita 
vagyokI

Ha még egy ut lett volna a szép orosz leány 
előtt, akkor talán ezt választotta volna, de 
Olga Novikov jól emlékezeti még a londoni 
nyomorra és már sejtette, hogy New Yorkban 
sem tud könnyen exisztepciát teremteni magá
nak. Talán ez voll az oka annak, hogy

elfogadta Jack Irving, a hírhedt és félclme- 
tcsliirü bandita barátságát

és ezzel a lépéssel megindult azon az utón, 
amelyen nem egyszer hangzóit el revolverlövés 
és amelyen igen gyakran kopogtak a gépfegy
vergolyók.

Az éjszaka királynője
Olga Nou/ícou-ot egv esztendő mulva éppen 

ugy ismerték New Yorkban, mint Jack Ir- 
ving-et.

1 Az éjszaka királynője lett.
I Pazar estélyi ruhájában, széditően ragyogó

ékszereivel minden éjszaka feltűnt a legeié 
gánsabb éjjeli lokálokban, dancingokban és 
speak-ensy-kben. Orvosok ügyvédek, politiku
sok és banditák tartoztak a társaságába, de 
igazi nagy életét csak akkor kezdte élni, ami
kor nz egyik csendes mellékutcában megnyi
totta mulatóját. Ehhez valószínűig Jack Irving 
adta a pénzt.

Ettől kezdve szinte
szellemi vezére lett az Jrvlng-bnndának, 

amely nemcsak a rendőrséggel állt állandó 
harcban, hanem a konkurrens bandával is. A 
konkurrens bandának pedig Síim Wendoiver 
volt a vezére. Síimnek hívták, mert több, mint 
két méter magas volt. A szemüveges, tanáros 
külsejű férfiban senkisem sejtette a félelmetes 
italcsempészt és banditát. Wendoiver régi ellen
fele volt Irvingnek és ezzel magyarázható azj 
hogy egy este megüzente nz elegáns monoklis 
gangszternek, hogy végezni fog vele.

Asszony
a gépfegyver mellett

Síim Wendoiver be is tartotta a szavát. Egy 
este hat elegáns bandita érkezett luxusautón 
Olga Novikov mulatója elé. Fütyörészve lépték 
ót a küszöböt, de abban a pillanatban, amint 
bent voltak, revolver került elő a zsebükből.

— Jack-ért jöttünk! — mondták.
Jack Irving sápadtan felállt asztala mellől, 

majd visszavonult irodájába, de csak azért, 
hogy két perc mulva

az Iroda küszöbére gépfegyvert állítson, 
amellyel golyót szórt a bejáratnál álló 

frakkos banditákra.

A hat gangstér közül öt meghalt, de közben 
nz egyik rálőtt Jack Irvlngre. A bandita halá
los sebet kapott és amikor a szép orosz nő 
látta, hogy vőlegényének vége, a hatodik és 
élctbenmaradt banditának azt mondta:

— Menj 
neki, hogy

vissza Síimhez és mondd meg 
sajátkezüleg fogom őt megölni 

kivégeztette Jack-et!

Édes a bosszú I
Olga Novikov nem öltözött gyászba. A par

kettről felmosták a vért és másnap este már 
újra szólt a jazz a mulatóban. A szép orosz 
nő mosolyogva járt a vendégek között, de mo
solya mögött rettenetes fenyegetés volt.

Hetek teltek el és nemsokára uj vőlegénye 
volt a leánynak. A neve: JefT Bath és már elég 
tekintélye volt Newvork alvilágában. Átvette 
az Irving-banda vezetését és megkezdte a har
cot Wendoiver ellen.

Wendomcr-l ebben az időben Igen sok kel
lemetlenség érte. Egyszer besúgták titkos ital
raktárát, máskor elvitték „kocsikázni" három 
emberét, akik a ..halálrájdról" sohasem jöttek 
haza. Az egyik tűzharcban maga a bandita
vezér is megsebesült, de felgyógyulása után 
érzékeny csapást mért Olga Novikovra: agyon
lövette második vőlegényét, Jeff Bath-ot is.

Egy sereg „vőlegény”
A harmadik „vőlegény" Sam Peel volt. A 

ragyásképii, alacsony férfit azért szerette meg 
a szép orosz lány, mert

nem Ismerte a félelmet és mert kitünően 
kezelte a revolvert. 

Villámgyorsan tudta előrántani nadrágzsebéböl

és ha lőtt, nem tévesztett célt. Három hónap 
mulva azonban a Wendotver banda egyik tagja 
mégis gyorsabb voll és golyója Peel homlokába 
fúródott.

Olga Novikov öt Is illően eltemette és 
máris uj vőlegény után nézett.

Ez életfogytiglani fegyházat kapott. Az utána 
következő véres harcban meghalt, sőt akadt 
vőlegényei között olyan is, aki nagyon gyorsan 
a villamosszékbe került.

Bailey is hamar „elment". És ő utána egy 
egész sereg vőlegény következett. Az egyiket 
egyszerűen Herby-nek nevezték, a másikat 
Bcdford-nak, de mindegyik hétpróbás, sok tűz
harcon átesett alvilági volt. Olga Novikov bosz- 
szuja mind magasabb forrpontra hágott Min
den gondolatát Síim Wendoiver töltötte ki. 
Amikor a hosszú bandita egyszer egyik barát
jával azt üzente a leánynak, hogy hagyja abba 
az ostobaságot és jöjjön inkább hozzá, a leány 
ezl üzente vissza:

— Mondd meg Síimnek, hogy ez a vita-
szom ...

Vll.'ánigyoroan előkapta kis gyöngyhdr- 
nyclű revolverét és átlőtte vele • hírhozó

karját.

Ezután Wendoiver elhatározta, hogy minden 
körülmények között vég?z a leánnyal, össze
szedte bandájának legfélelmetesebb revolvere*  
seit, akiket egy éjszaka személyesen vezetett 
Olga Novikov mulatójába. A leányt azonban 
nem érte váratlanul a támadás. Felvette a 
harcot és formális csata kezdődött a parketten. 
Négyen hallak meg ebben a harcban, heten 
megsebesültek és a halottak között volt Síim 
Wendoiver is. Tizenegy golyó fúrta át elegáns 
frakkját.

Egy bolond golyó...
Egy golyó azonban a banditák menyasszo

nyát is elérte. A mellébe hatolt és átfúrta a 
tüdejét. Amikor a szanatóriumba szállították, 
nagy fájdalmai ellenére, mosolyogva ezt 
mondta:

— Ez a bolond golyó éppen akkor talált, 
amikor ünnepelnem kellett volna... Ilyen az 
(let!

Három hónapig volt a szanatóriumban és 
amikor ágyát elhagyta, már tudta, hogy soha
sem lesz egészséges. Egészségét azonban nem 
bánta, sokkal jobban fájt neki, hogy el kel
lett hagynia New Yorkot, az izgalmas harcok 
színhelyét. Már semmi sem érdekelte. Flori
dába ment, ahol pazarul berendezett villája 
volt. Szebb, mint a milliomos bankároknak.

Néha nagy vendégsereget hivott meg házába, 
akik között nagyon sok gazdag és előkelő em
ber volt. Ezek

beleszeretett
között nem egy
a sápadtarcu szépasszonyba.

Ax utolsó felvonás
Eltűnő életének azonban volt még egy nagy 

szerelme. Egyik vendége, egy fiatal tengerész
tiszt szintén beleszeretett. Á férfi valósággal 
könyörgött a szépasszony szerelméért, aki vé
gül szintén lángralobbant. A férfi boldogsága 
nem ismert határt, azonnal meg akarta tar
tani az eljegyzést, de Olga Novikov folyton 
húzta és halasztotta a dolgot. Végül aztán, 
amikor már semmiféle kifogást nem tudott fel
hozni, igy szólt a férfihoz:

— Nem lehelek a feleséged... a múltam 
miatti

A férfi erre kijelentette, hogy nem törődik 
a múltjával, de Olga tovább makacskodott:

— Borzalmas életet éltem, banditák meny
asszonya voltam, emberi öltem és ezt sohasem 
felejtenéd el nekem ...

A férfi megrendültén hallgatta az asszony 
elbeszélését, harcait, üzleteit és gyilkosságait, 
aztán szó nélkül megfordult és elment.

Még aznap este agyonlőtte magák
És Olga Novikov talán életében most először 

gyászolt.
Harmincnyolcéves volt, amikor meghalt, de 

annyit élt, mintha százéves kordban hunyta 
volna le örökre szemeit...

fi 0 ’ B fel * tegnapi, vasárnapi számában 
kezdte meg

MÁRA1 SÁNIMtR u| regényének

naponkénti folytatásokban való közlését.
A „Bébi, vagy az első saerelem", a „Zendülők". az „Idegen 
emberek" és a „Csutora" írójának pályafutásában további 
emelkedés és nagy irodalmi meglepetés uj regénye, amely a 
modern társadalom egyik legérdekesebb és legtöbbet emlege
tett problémáját veszi bonckés alá. Az uj Márai-regény címe: 
...\ SZI<sKT“
s bizonyos, hogy a kiváló iró uj miivé a magyar irodalom nagy 
szenzációja lesz. Minden újonnan belépő előfizető díjmentesen 
kapja meg az eddig meglelem regényfolytatásokat. Mutatvány
számot küld az Újság kiadóhivatala, Budapest. VI, Aradi-ti i'l 
és fiókkiadóhivatala, VII., Erzsébet-körut 43. (Royal-épület). 

Későbben belépő előfizetők a már megjelent folytatá
sokat díjmentesen kapják meí. ‘
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Országhatár - a föLd a.att

A St. Germaln-1 bé,'eMer,íö‘1‘!9bpn megállapított német-lengyel határ kercsztülhuzódlk az észak- 
sziléziai Beütheti városka egjik bányáján, pinrlynck a lengyel területre vezető egyik tár 

náját határként befalazták.

Felielentettets ew ormtan-
hsllgatdt, hagy aiwsiewálá 
gyárat rasdezett bealakásán 

vasárnap házkutatást tartottak nata és orvost műszereket 
foglaltak lo — neitáiyes hölgyek. elegáns urak ihokzatos 
éjszakai látogatásai - Haiáüosuűgü műtét titkát kutatják

Mialatt a debreceni tiltott műtét ügyében 
az ottani hatóságok nagy eréllyel folytatják 
a nyomozást, azalatt

a budapesti főkapitányságon is szen
zációsnak Ígérkező tiltott műtéti ügyek
ben folyik nagy aparátussal a nyo

mozás.
A közönség az események hatása alatt sze
mélyesen és levelek tömegével keresi föl a 
főkapitányság illetékes osztályát és érdekes 
eseteket igyekszik a rendőrség tudomására 
hozni.

A sérülési osztály detektivjei minden 
egyes bejelentést lelkiismeretesen kivizs
gálnak és ahol a legkisebb gyanú merül 
fél, nyomban megindítják az eljárást. Igaz 
ugyan, hogy

wk esetben bosszú vezeti a bejelentőt 
és följelentése minden komolyabb alapot 
nélkülöz, de két esetben máris szenzációs 
adatokat produkált az eddigi vizsgálat.

A rendőrség bizalmasan arról értesült, 
hogy 

családból származó fiatal orvos
tanhallgató főbérleti lakásán sorozatos 
tiltott műtéteket végez, magas honorá

rium fejében.

A detektívek először puhatolózó munkát 
végeztek és a házbeliek vallomásából csak
hamar kiderült, hogy

Napfényre kerülnek 
a mohácsi kórház titkai

A volt betegek sorra Jelentkeznek és jegyző
könyvbe mondják a megdöbbentő adatokat

Mohács, október 22.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Fischer 

Béla, Baranyamcgye alispánja szünet nél
kül nagy eréllyel folytatja a vizsgálatot a 
mohácsi közkórház felfüggesztett vezetői : 
Neymayer József. Mihály fi József és Ep- 
stein Pál főorvosok ellen.

Sorra jelentkeznek kihallgatásra azok 
a betegek, akiket a kórházban valóság

gal megsarcoltak.
Többek között egy Ismert mohácsi keres

kedő azt vallotta, hogy
■ főorvosok inkább kuncsaftoknak,
mint pácienseknek tekintették a bele- 

Keket.

éttermi és Materrén helyiségei

újonnan renoválva
M e n ü r • n d « sen Polgári árak.

Kisebb A* nagyobb Mraarágok rú^te külön termeli

az orvostanhallgató lakásán sűrűn for
dulnak meg fiatal hölgyek, 

jól öltözött férfiak társaságában.
Vasárnap délelőtt detektívek jelentek meg 

a lakásban,
házkutatást tartottak és több orvosi 
műszert és egyéb tárgyakat foglal

tak le, 
köztük olyanokat, amelyek tiltott műtét 
végrehajtásához szükségesek. Ezeket a szer
számokat a rendőrségre vitték. Az orvostan
hallgatót hétfőre beidézték a főkapitány
ságra és akkor kezdik meg részletes kihall
gatását.

Vasárnap egyébként egy másik tiltott 
műtéti esetből kifolyóan is megbeszélték a 
szükséges teendőket. Vasárnap kapta meg 
a sérülési osztály vezetője a boncolási 
jegyzőkönyvet

Peitl Jánosné soroksári asszony rejté
lyes elhalálozása ügyében.

A boncolás megállapította, hogy a Szent 
István-kórházban elhunyt asszony halálá
nak közvetlen oka hashártyagyulladás volt, 
amely a méh átfuródása után állott be. A 
boncoló orvosoknak az a véleménye, hogy 
Peitlné kórházba szállítása előtt

tiltott műtéten esett keresztül.
Ebben az irányban most széleskörű nyomo
zás folyik.

A kereskedő öccsét helyezte el a kórház
ban. Külön orvosi kezelés címén 198 pen
gőt számítottak fel neki, majd 240 pengőre 
bepörölték. Az árverés már ki volt tűzve, 
mikor a kereskedő kénytelen vol tűzetni.

Egyik mohácsi iparosmester felesége el
törte a lábát.

A röntgenezésért lő pengőt számítot
tak fel neki 4 pengő 50 fillér helyett.

A röntgenezések után a főorvosok soha 
nyugtát nem adtak, de a bevett nagy össze
gek

a kórház könyveiben sem szerepelnek.
A legsúlyosabb vád az, hogy az egészen 

szegény betegekkel a főorvosok alig álltak 
szóba, hanem rábízták azokat az ápolókra, 
így például a közös kórteremben egy fia- 
talembernek

megtagadták a tUdőtöltést, mert nem 
tudott 15 pengőt fizetni.

A beteg megfenyegette Neymayer igaz
gató-főorvost, hogy fel fogja jelenteni a 
vármegyei hatóságnál.

A főorvos erre megijedt és nyomban 
elrendelte a kezelést.

A fiatalember meg is gyógyult. Ilyen és 
hasonló esetek egész tömegét mondják a 
kórház volt betegei jegyzőkönyvbe.

Rx
Rj VI D • kö^ É P O SS z

Rádió
Európa két legveszedelmesebb 
és legelegánsabb zsebtolvaj
nője a Markó-uicai fogházban

Izgalmas hajsza a bécsi Ringlói a pesti Rákoczi-utig
A budapesti rendőrség detektivjei kitűnő I európai nagyvárosokban is. A bécsi bíróság 

fogást csináltak legutóbb: Európa két lég- nyomban el is Ítélte, majd később feltétele
den szabadlábra helyezte a zsebtolvajnőket. 
Iloffmanné és Szabóné ezekután még né' 
hányszor ..végigsétáltak" a bécsi Belváro
son, majd eltűntek az osztrák fővárosból.

A bécsi rendőrigazgatóság

veszedelmesebb és legelegánsabb zsebtolvaj
nőjét kerítették kézre.

A két pesti asszony körülbelül három 
esztendővel ezelőtt utazott Bécsbe és nem 
sokkal megérkezésük utón

seregestül érkeztek följelentések a 
rendőrségre.

Valamennyi följelentő elmondotta, hogy a 
Ringen vagy a Ring környékén ellopták 
pénztárcájukat A bécsi Belváros rémei 
nemsokára rendőrkézre kerültek.

Két választékos eleganciával öltözött 
hölgyet figyeltek meg a detektívek 

és sikerült tettenémi őket, amikor egy idő
sebb hölgy pénztárcáját emelték ki. Az iga
zoltatás során kiderült, hogy Hoffmann
1.ászióné 34 éves és Szabó Kálmánné 36 éves 
pesti illetőségű asszonyok fosztogatták a 
bécsi járókelőket. De kiderült az is, hogy 
mindketten gyakran fordultak meg más

A cigányzenészekre akarta ráfogni 
a lakodalmi gyilkosságot

Az egyik hamis tanút azonnal letartóztatták
Nyíregyháza, október 22.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A pestvidéki 
gyüjtöfogházban kezdte meg bünetését Dorog 
házi Gyula nyirmadai birtokos, akit két és fél
évi fegyházra ítéltek azért, mert

Vaakez József gazdát lakodalmi mulatság
ban késsel halálra sebezte.

Dorogházi annakidején belenyugodott az Íté
letbe. A faluban azonban csakhamar

suttogni kezdték, hogy Dorogházi ártatla
nul ül a fogházban.

Állítólag csak azért vállalta magára a bűnt, I 
mert a gyilkosság igazi tettesei, a Samu-cigé.ny- 
zenész család megfélemlítette. Dorogházi ké
sőbb

nyomban körözvényt adott ki a zseb
tolvajnők ellen,

akik néhány jólsikerult zsebtolvajlás utón 
szöktek meg Bécsből. A budapesti rendőr
ségre is megérkezett a körözőlevél és 

fölismerték n Rákóezi-ut járókelői kö
zött Hoffmannét és Szabónét.

Izgalmas üldözés után sikerült csak elfogni 
a veszedelmes tolvajnőket, akiket beszállí
tottak a Markó-utcai fogházba. Az osztrák 
hatóságokkal történt megállapodás után 

már ma, hétfőn a budapesti törvényszék 
elé kerülnek a zsebtolvajnők.

Horváth Géza dr. törvényszéki tanácselnök 
tanácsa tárgyalja ma bűnügyüket.

perújítást kért a fogházból, amelyet el is 
rendeltek.

Most a perujitási tárgyaláson a nyíregyházi 
törvényszék több mint hatvan tanút hallgatott 
ki az érdekes bünpörben. A tanuk zavarosan 
vallottak, látszott, hogy nem nagy meggyőző
déssel védik Dorogházit. Az egyik, Tolnay 
István nevű tanú

inegcskcfése után beismerte hogy hamisan 
vallott a vádlott mellett és ott sem volt a 

gyilkos-sági esetnél.
A törvényszék elnöke erre

elrendelte azonnali letartóztatását
és az ügyész felszólalása után jóváhagyta Do
rogházi két és féléves fegyházbüntetését.
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HU KEK
Fabinyi kereskedelmi 

miniszter választói között

Erkölcsbotrány
e Tömeges tiltottSopronban műtétek miatt

őrizetbe vettek 
egy szülésznőt - Öngyilkos kísérlet a rendőrségen

Kistelek, október 22.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon/elen- 

tése.) Fabinyi Tihamér kereskedelmi miniszter 
a vasárnapot választókerületének egyik legna
gyobb községében, Kisteleken töltötte.

A miniszter dr. Dorner Aurél miniszteri 
tanácsos kíséretében a kora délelőtti órákban 
érkezett a községbe, ahol nagy szeretettel és 
lelkesedéssel fogadták a választói.

A község határánál dr. Farkas Béla főispán 
vezetésével nagy küldöttség várta a minisztert. 
• ki

lovasbandérium kíséretében vonult be • 
községbe,

•hol már mintegy ezerötszáz főnyi tömeg 
várta. Szentmise után az összegyűlt tömeg fel
vonult elölte, majd a népiskola udvarán nagy
gyűlés volt, melyen

Iablnyl Tihamér hoMzabb beszédet mon
dott.

Különösen a kormánynak az utkérdés rende
zése körül folytatott tevékenységét ismertette 
és hangsúlyozta, hogy az utak kiépítése nagy 
[ele nt őség ü az idegenforgalomra. Beszélt a 
Tisza hajózás ügyéről is.

Kijelentette, hogy
három héten belül már ■ tárházak kér

désében is döntő lépés történik.
A gabonaértékesítésről szólva. egyszersmind I
felemlítette n gazdnadősságok rendezésének
ügyét is, amelyet a legnehezebb kérdések egyl- | 
kének jelentett ki, de hangsúlyozta, hogy a ■ 
kormány meg

csak túlzott
fogja oldani,

Igényeket nem szabad tá
masztani.

A kisiparosok és kiskereskedők — mondotta 
talán a gazdánál is rosszabb helyzetben van
nak, de az utóbbi években a kisipar és kiske
reskedelem érdekében is sok intézkedés történt.

A miniszter, akit nz ülés végén lelkesen ün
nepeltek, n sokgyermekes anyáknak pénzt és 
ruhaneműt tartalmazó ajándékcsomagokat osz
tott ki. Délben társasebéd volt, amelyen szá
mos felköszönlő hangzott cl.

Fővárosi tanár
telelönségael leKolcBÓbban előkészít egyénileg rnagAn- 
vIzwAkrn erettnéi'lre. Vidékieknek, hölgyeknek 
■peclAlla módBzor. Vili., .lómef-utca 26,1. em. 2.

— Derüli idő, éjszakai lehűlés. Kellemes, 
derűs idő volt vasárnap Budapesten. A Me
teorológiai Intézet jelentése szerint észak
nyugati légáramlás várható erősebb éjsza
kai lehűléssel. Helyenként erős ködképző- 
dcí, eső csak délnyugaton valószínű.

— Ma hirdeti ki az OKlSz kereskedelmi Is
kolai tehelségvcrsenyénck eredményét. Ma 
délután f>'/i órakor tartják meg nz Országos 
Kereskedő és Iparos Szövetség állal rendezet! 
Kereskedelmi Iskolai Tanulók IV. Orzságos 
Tanulmányi Versenye credménykihirdetését. 
A bírálóbizottság jelentése megelégedéssel fog 
beszámolni arról, hogy a versenyzők teljesít
ménye évenként figyelemreméltó haladást mu 
tat s igy nz ezévi versenyzők közül negyvenen 
részesülnek az alkalmazásra elsősorban minő
sítő elismerő oklevélben. A győztesek számára 
felajánlott 25 állás betöltése részben meg fog 
történni » ezért az állásra ajánlott vidéki pá
lyázók nngyrésze nz OKlSz meghívására már a 
vasárnapi nap folyamán a fővárosba érkezeti.

— Kállay Tibor beszámolója. Nagykani
zsáról jelentik: Kállay Tibor, n város kép
viselője, vasárnap tartotta beszámoló beszé
dét, amelyet a legitimisták nagykanizsai 
zászlóbontásával kapcsoltak össze. Az ipar
testület nagytermében tartott ülésen Mol
nár ferencesrendi plébános elnökölt. Kállay 
kijelentette, hogy a kormány külpolitikájá
val és adózási rendszerével nem ért egyet, 
a nemzet hatalmi pozíciójának biztosítása 
érdekében kívánja a restaurációt. Azután 
Ernszt Sándor szólt a legitimizmusról, kije
lentve, hogy kifelé való tekintélyének érde
kében s^lárd alapot kell teremteni. Minden
kinek az esze kell ide, nem egy ember esze , 
— mondta nagy derültségei keltve. A gyű
lésen még Farkas Tibor, Eszlerházy Móric 
gróf, Csekonics Iván gróf, llódossy Gedeon 
és Kray Iván báró is felszólallak.

No menjen poloskáé 
lakásba I DITRICHSTEIN

Telefon: 416—55. 54, 6S.

— Magyar korcsolya teljesen kiszorítja a 
külföldi korcsolyákat. Lápócsy József, a híres 
magyar korcsolyabajnok, tiki már 15 év óin a 
Garay-ulea 5. szám alatt gyártja legkitűnőbb 
szakértelemmel n magyar korcsolyákat, ez év
ben ismét kibővítette gyárát, úgyhogy minden 
fajtájú korcsolyát készít. A Yápócsy József 
Első Mngvnr Korcsolyagyár gyártmányai olyan 
népszerűségnek örvendenek országunkban mi
nőségüknél fogva, hogy bármely külföldi kor
csolyával felveszi n versenyt.

— Férfitéllkiibát vagy őszi öltöny rendelhető 
mérték után kétszeri próbával 35 és 40 pen
gőért. Ruhnkcrcskedclmi Vállalat, Ferenc- 
kő Mit 39. 1. cm

— Csak három napon, hétfőn, kedden és
szerdán. Mérték szerint divatos szövctinarndé- 
kokból, mindenféle színekben, remek szabás 
sál. kétszeri próbával 30 pengőért készítünk 
férfiöltönyt, felöltőt léltknbátot. Verscnv-
sralióság, Roltenbilli nagy győzőit.

Sopron, október 22. I odaadták a szülésznőnek,
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- csakhogy megszabaduljanak a szégyenük- 

jelentése.) A soproni rendőrség vasárnap | löl. 
délelőtt sorozatosan elkövetett tiltott műté
tek gyanúja miatt

őrlzetbcvettbe Horváth Pólné negyven
éves soproni szülésznőt,

akit azzal gyanúsítanak, hogy hosszú idők 
óta folytatja nz angyalcsinálást.

A szülésznő üzelmeire névtelen feljelen
tés hívta fel a rendőrség figyelmét. A meg
indított nyomozás olyan adatok kerültek a 
rendőrség kezébe, melyek alapján alaposan 
gyanúsítható Horváth Pálné, hogy valóság
gal iparsz.crüleg űzi a magzatelhajtásokat.

Kliensei főleg a szegényebb osztály köré
ből kerültek ki és

különösen cselédleányok vették Igény
be, akik azután utolsó garasukat is

I Csak három napon : hSHÖft, KQŐtdCII áS Szerdán
I mertSK szerln! divatos szouetmaradeKainSboi
| mindenféle színekbe , remek szabással, kétszeri próbával
MIM. M8IIÖ!Ml 30 F-4rt Mllfi 
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— Starhemberg herceg feltűnő németba
rát beszéde, fíécsből jelentik: Feltűnést 
keltő politikai beszédet mondott vasárnap 
Starhemberg herceg Hofgasteinban. Kije
lentette, hogy Ausztria nem akar a porosz 
Berlin gyarmatává lenni, de még kevésbé 
hajlandó eltűrni bármiféle prágni gyámko
dást. Aztán éles hangon kelt ki azok ellen 
a lapok ellen, amelyek Németországot 
Európa békéjének megzavarójaként állít
ják be.

— Tltulescu holnap Belgrádba utazik. 
Rclgrádból jelentik: Politikai körökben 
úgy tudják, hogy Titulescu román külügy
miniszter holnap, kedden Belgrádba uta
zik. Utazásának célja az, hogy a balkáni 
szövetség számára előkészítse a terepet. 
Arra azonban nem számítanak, hogy Albá
nia és Bulgária csatlakozik a szövetséghez. 
Titulescut fogadni fogia a jugoszláv király 
is.

— Vasárnap letartóztattak Bécsbeu egy fia
tal budapesti kereskedőt. Bécsi tudósítónk te
lefonálja: Rab. Ferenc 24 éves budapesti ke
reskedőt vasárnap abban a pillanatban tartóz- , 
látott le a bécsi rendőrség, amikor egy hatul*  
más túraautón Budapestre akart utazni. Az 
eddigi nyomozás eredménye szerint Rab bécsi 
és párisi cégekkel gyanús üzleteket bonyolí
tott le s egy párisi bankot hatezer dollárral 
megkárosított.

— Vasárnap indult a magyar küldöttség 
Rodostóba. A rodostói f?ríÁóc.-i-házat ünne
pélyes külsőségek között október 24-én, 
kedden avatják fel és utána a török köz
társaság tizedik évfordulója alkalmából 
nagy nemzeti ünnepségek lesznek. A rodos- 
lói és az ankarai ünnepségekre a felsőház, 
a képviselőház és a TESz vezetőségének 
tagjaiból, továbbá a magyar társadalom 
minden rétegéből mintegy 150 tagú küldött
ség utazott el hét kocsiból álló különvona- 
ton. A különvonat vasárnap hajnalban 6 
óra 20 perckor indult el a Keleti pályaud
varról

— Menyasszonyi kép Rozgonyltól 3 drb 8
— A Nemzeti Munkahét programja. 

TESz vezetősége végleg megállapította 
november 11-én kezdődő 
gramját. A munkahetet Gömbös Gyula mi
niszterelnök fogja ünnepélyes kiáltvánnyal 
megnyitni. A program gazdag, változatos 
és a magyar munka minden ágazatát fel
öleli

— Pestkörnyéki háztulajdonosok gyűlése. 
A fővároskörnyéki háztulajdonosok Mester 
István elnöklésével vasárnap Kispesten gyűlést 
tartottak. Német Béla dr., a Háztulajdonosok 
Országos Szövetségének elnöke is résztvett a 
gyűlésen. A vidéki kiküldöttek felszólalása után 
egyhangúlag kimondották, hogy a házadó 
rendkívüli pótlékának megszüntetését, r köz
üzemi költségek leszállítását, a házbirtok ter
heinek rendezését követelik.

— Ha úgy érzed magad, hogy nehéz nz élet. 
Fél pohár IGMÁNDI s kedved újra éled!
— Rcmckszabásn férfi téliknbát vagy őszi 

öltöny rendelhető mérték után 40 és 50 pen
gőért. „Divat uriszabóság", Erzsébet körút 1, 
I. cm.

— Lányok az intézetben ___
használnak, mert ez kiváló minősége 
csak 48 fillér.

— A közvéleménynek Igaza van. 
muzsikaszó melleit csakis étteremben 
rázzunk. A közkedvelt szabadkai Kurina Sírni 
hozza cigányzenekara élén a szebbnél szebb 
magyar nótákat a jó konyhájáról híres Ková- 
esemcs étteremben, Rákóczi ut 2.9. Különter
mek. Szolid árak. Társa*

P.
A 
a 

munkahét nro-

Dinna-fogkrémet
dacára

A rendőrség ma délben a lakásáról elő
állította a rendőrségre a szülésznőt, majd 
házkutatást tartott, melynek során külön
böző műszereket és egyéb bűnjeleket talál
tak.

Előállítottak két fiatal cselédleányt is, 
akik a nyomozás eddigi adatai szerint mint 
felhajtok szerepeltek.

Az egyik fiatal leány
u rendőrség előszobájában öngyilkos

sági kísérletet akart elkövetni, 

de megakadályozták. A nyomozás adatai 
szerint az egész megyére kiterjedő bűnszö
vetkezet szállította az áldozatokat a szü
lésznőnek.

— Eltűnt egy tlzenkilencévea leány. Ro- 
senberg Adolf rákosszentmihályi könyvkötő 
bejelentette a főkapitányságon, hogy 19 
éves Ella leánya eltűnt rákosszentmihályi 
Diófa-utca 43. szám alatti lakásáról. A 
rendőrség keresi.

— Megnyílt n székesfehérvári baromfiklálll- 
tás. Székesfehérvárról jelentik: Ma nyilt meg 
ünnepélyes keretek között a székesfehérvári 
országos baromfi-, házinyul-, galamb-, gyü
mölcs és háziipari kiállítás. Ott volt gróf Szé
chenyi Viktor székesfehérvári és dr. Kenessey 
Pongrác veszprémi főispán is. Beszédet tartot
tak: Grűnfcld Gézán, a Baromfitenyésztők Szö
vetségének elnöke és dr. Ormándy János, a Me
zőgazdasági Kamara igazgatója.

— Zászlóavatás a Frontharcos szövetségben. 
Az Országos Frontharcos Szövetség nagy vi
déki főcsoportja vasárnap délelőtt tartotta 
zászlóavató ünnepségét. Az ünnepély kora reg
gel diszfelvonulással kezdődött. Déltlőtt az 
Attíla-utcai iskolában vitéz Mándoky Sándor 
tábori főesperei felavatta az uj zászlót, ame
lyet vitéz Horváth Gyula tábornok, főcsoport 
elnök vett át. Az Országos Elnökség nevében 
Kertész Elemér mondott beszédet, amely után 
Keéky István alkalmi ódáját dr. Demeter Já
nos adta elő. A magyar Hiszekegy eléneklé- 
sével fejeződött be az ünnepség.

Vlt.. RAkóczl-ut 44

ujoswan átalakítva
TárBRrAttok részére kfltön termek. — OIcbó árak.

Menürendszer. — UtcAnAti menü P 1.50

— Rendkívül kedvezményes luxusautocar- 
utazást rendez modern fütött kocsikkal Buda
pestről Aradra, Temesvárra, Nagyváradra és 
Kolozsvárra az Utazási és Menetjegyiroda és a 
,,Románia**  utazási és idegenforgalmi iroda. 
Az utazás részvételi dija 24, 34, illetve 40 P. 
Vizumkcdvezmény. Útlevél nem szükséges. 
Mindennemű felvilágosítás „Románia**,  An- 
drássy-ul 29 és Utazási és Menet jegyiroda, An- 
drássy-ut 19. Telefonok: 281-48, 270—70.

Un FtHVEQ SZAKORVOS lf}| _ | ■ K_U *ép-» bí,r’ nem'.betegek
ZÍÍrÍmJbiiÍbbSXbiLbiZbiZ Dek rendel «Réra n“P 

— Az arcbőr zsírosságának hatékony ellen
szere a szabadalmazott eljárással készült Sul- 
famyl kénes krém, melyet nemcsak a női arc
nál alkalmaznak eredménnyel, hanem a férfiak 
is előszeretettel használják különösen borot
válkozás után. A bőrt edzi, normálissá teszi 
és megszünteti az arcbőr pörsenéseit.

O A Rlmamurány-Salgótarjánl Vasmű Rész
vénytársaság igazgatósága most megtartott ülé
sén az eléje terjesztett 1932—33. üzletév mér
legét megvizsgálta és jóváhagyta. A vállalat 
forgalma az általános gazdasági viszonyok kö
vetkeztében még az előző üzletév szűk keretei
vel szemben is lényegesen lecsökkent. Az üze
mek teljesítőképességüknek alig egynegyedével 
voltak foglalkoztatva, ami a termelési költsé
geket larmészelszerülcg erősen megdrágította. 
Uv körülmények közödt a társaság erre az üz
letévre som tud nyereséget felmutatni. — A 
mutatkozó 1.467.540.98 P bruttó felesleg 
(in. év 1,508 400.94 P) ezidén is egészben ér
tékcsökkenési leírásokra fordi Itatott s osztalék 
erre az évre sem fizethető. A társsaág rendes 
közgyűlését f. é. november 8-óra fogja össze
hívni. Az igazgatóság Schulz György főllszlvi- 
selől cégvezetővé kinevezte.

O Az Eh 3 Magyar Gyapjumosó és Finom 
posztógyár Rt. e hónap 17-én tartotta meg 64 
évi rendes közgyűlését A társaság megfelelő 
tartalékolások és az értékcsökkenési nlap
109.000 pengős javadalmazása mellett 11.407.201 meg Pauly Hnrtmnnnéval szemben, az Olyr niai 
pengő nyereséget mutatott ki, mely jövő évi Idíjugratásban pedig Schaurek Ottinár 
számlára vitetett át. ' ........

jubiláris 
magyar 
erre az 
Zoltán:

Konzervatív Kodály, 
duzzogó Bartók, 
vidám Dohnányi 

a Filharmonikusok ju- 
biláris hangversenyén

A fennállásának 80-lk évól ünneplő FUhar. 
móniai Társaság vasárnap tartotta 
első hangversenyének főpróbáját. A 
zeneélet három kimagasló alakja irt 
alkalomra uj kompozíciót. Kodály 
„Galantai táncok" című müvében majdnem tel
jesen szakított zeneforradalmi elvetve! Szelíd, 
konzervativen jól hangzó muzsika Kodály uj 
müve, amely melódiái vonalvezetésében, ritmi
kájában, hangszerelésében alapos jobbrakanya- 
rodást jelent a Psalmus komponistájának pá
lyáján. Nem igy Bartók,-oki öt zeneknrkiséreties 
magyar népdallal lép a közönség elé. Ezekhez 
a strofikus szerkezetű dalokhoz Bartók talán 
még az eddigieknél is fanyurabbizű zenekart 
használ. Különleges, egyéni szin- és ízkeverése 
nem a tömegek Ízlése, amit a közönség tartóz
kodása eléggé megmutat. Basilides Mária énekli 
a dalokat páratlan művészettel és önfeláldozó 
szókimondással. Ez különösen az utolsó dalra 
vonatkozik, amelynek szövegében lehetetlen 
nem észrevenni Bartóknak a hivatalos zene
élettől való mellőzöttsége fölött érzett és itt 
jelképesen érzékeltetett duzzogását. Dolmányt 
Ernő uj müve, a „Szimfonikus percek**  csupa 
üde frissesség, pezsdülő vidámság. Virtuóz mü, 
melynek Capriccio-tétele a schumanní és 
brahmsi iskola kis remekműve. Liszt „Magyar 
fantáziája" — Dohnányi mesteri zongora játé
kával — és Beethoven első szimfóniája zárja 
le a Firharmonikusok jubiláris hangversenyé
nek érdekes műsorát. (gregor)

mérték után tetszés- O rHl lilllililtl!! Merlntl követekbőlI Ül llUIIUIiyi pen g ő«rt kéiilttink. 
SCHINELLER, Dohány-utca 77. II. em. 18.

— Piaci árusok a helybérek leszállításáért. 
A Magyar Kereskedők Egyesületének Csarnoki, 
Piaci és Élelmiszer szakosztálya vasárnap dél
után nyilvános nagygyűlést tartott. Határozati 
javaslatot fogadtak el, amelyben a helybérek 
radikális csökkentését, olcsó kölcsönt köve
tellek.

KÁposzlásaiegyeri versenyed
L FUTAM: 1. Árpád huszárok Helga (3) 

Kovács S„ 2. Rondino (1%) Frosch. Fm.: Ig
nác. Maros. Tót.: 10:62. Befutó 5:56. — II. 
FUTAM: 1. Pauly H. Máramaros (3) Balázs
II, 2. Tücsök (1K) Blassk, 3. Napfény (16) 
Gál. Fm.: Bakter, Garuda, Etoile Filante, Bok
ros, Bonnetable, Csendőr, Robinson, Leila, 
Vakmerő, Missio. Tót.: 10:40, 18, 16, 189. —
III. FUTAM: 1. Erdödy R. gr. Picrette (8:10) 
Fetting, 2. Csoda (2) Rojik. Fm.: Kis Alag, 
Szelindek, Csalóka. Tót.: 10:20, 14, 14. Befutó 
5:18.50. — IV. FUTAM: 1. Pejacsevich J. gróf 
Parancs (2z4>) Tulajdonos, 2. Vicispán (12) 
Gede szds., 3. Allegra (10) Benárd fhd. Fm.: 
Baksis, Mai nap. Szittya, Szelin Pasa, Fegye
lem, Africanus, Brassó,' Galiba. Tót.: 10:43, 21, 
91, 50. — V. FUTAM: 1. Hajdú D. Példás 
(8:10) Szentgyörgyl, 2. Ibikus (5) Vrabel. Fm.: 
Livorno, Algír, Csibész. Tót.: 10:20, 15, 23. Be
futó 5:87.50. — VI. FUTAM: 1. Gede I. Bolívia 
(6) Vasas, 2. Legenda (10) Siinics, 3. Rubicon 
(12) Szentgyörgyi. Fm.: Minek?, Gav Mnrika, 
Forrás, Léva, Ostoba. Dánia, Vicomte, Reelle, 
Poetica, No most, Csillagom, Bártfa, Vérszopó, 
Toló, Tót.: 10:158, 53, 43. 44. — VII. FUTAM:
1. Gede I. szds. Hárem (12 Tulajdonos, 2. Bo
nyodalom (10) Szentgyörgyi, 3. Hetly (2). Wol- 
bert. Fm.: Keszkenő, Swectheart, Bon ne, Tú
zok, Biri, Sylva, Róna, Martinsbcrg^ Balzsam, 
Madár, Kolibri, Csalfa. Tót.: 10:411, 71, 57, 20.

Bécsi lóversenyek
L FUTAM: 1. Orplngtnn (pari) Esch, 2. Anu- 

bis (2) Szilágyi. Fin.: Corvus, Csempész, Nord- 
wind. Tót.: 10:19, 12, 12. — II. FUTAM: 1.
Vilja (pari) Sojbal, 2. Kinoprinz (1 %) Bálig. 
Fm.: Suzy, Maximum II, Cascadc. Tót.: 10:22, 
16, 17. — III. FUTAM: 1. Ltglit I'cllow (12) 
Tuss, 2. Helios (pari) Kóllár, 3. Nicolas (3) 
Klimscha. Fm.: Életke, Nergal, Georgsritier. 
Tammuz, Jock, Ruth, Edith. Tót.: 10:72, 22, 
15, 18. — IV. FUTAM: 1. Siker (1%) Gutái. 2. 
Laotse (6:10) Varga. Fm.: Adagio, Fokos, Stftr. 
Tót.: 10:38, 12, 11. — V. FUTAM: 1. Happy 
horse (12) Kovács M., 2. Vermoulh (5) Kraus 
fbd. Fm.: Kamerád, Parsifal, Tizian, Buccola. 
Tót.: 10:92, 42, 19. — VI. FUTAM: 1. Bellator 
(5) Weckermann, 2. Valerland (1%) Klimscha, 
3. Beaurivage (1%) Teltschik. Fm.: Kapilön S., 
San Martino, Bonnv Boy, Szeles III., lJlue boy. 
Tót.: 10:58, 14, 12, 12.

)( Az őszt lovasmérkőzések befejezése. Va
sárnap volt a Nemzeti Lovarda állal rendezett 
őszi lovnsmérkőzések befejező napja, melynek 
az idő is nagyon kedvezett és az őszi napsü
tésben zsúfolásig megtelt a concourspálya 
nagytribünje. Feltűnő nagyszámban jelent ideg 
a honvédség tisztikara abból az alkalomból, 
hogy ma kerüli eldöntésre a Csapaltcst.ck ván
dordíja. E versenyben mindvégig izgató küzde
lem utón a M. kir. 1. Ferenc József 1. honvéd*  
huszárezred került ki győztesként. Az Urlovas- 
nők bajnoki diját Széchenyi Irma gróf nyerte

V-
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majd nyugat fdil filhőjodú,

íi úw {.mópa, felei- áiónt Idí-& iav íu-ivpa. feleit a rotsz CcK 
ideát Hífhcdaetf A cMetpaOvh.,

Budapesten hajszciják
a Felvidék rémét

Maga terjesztette a halála hírét, 
hogy félrevezesse a csendSrséget

Miskolc*  október 22.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) A miskolci rendőrség erélyes 
nyomozást és lázas hajszát indítóit a város 
legveszedelmesebb betörőjének: Hancsák 
Péternek kézrekeritésére. Hancsák az el
múlt hónapok alatt mintegy

húsz betörést követelt el
Miskolcon és környékén, azután megszö
kött. A rendőrség mindenütt koreste a ve
szedelmes gonosztevőt, de nem akndt nyo
mára.

Néhány nappal ezelőtt olyan értesítés ér
kezett a miskolci hatóságokhoz, hogy Han
csák át akart szökni Csehszlovákiába, de

a csehszlovák határörök, akiknek fel

— Letartóztatott sztrájkoló épltőmunká- 
sok. Az építőipari sztrájk változatlanul tart 
tovább. A rendőrség szerint a sztrájkolók 
közül sokan visszatérnek munkahelyeikre 
és szombaton már 475 épületen 6000 mun
kás dolgozott. A rendőrség a még sztrájkoló 
munkások számát kétezerre becsüli. A fő
kapitányságon letartóztatták Török Vince, 
Ziegler Vince, Kovács János, Krivdnszkg 
József és Krivánszky István épitőmunkáso 
kát, akik szombaton az István-ut 3. szám 
alatti építkezésnél dolgozó társaikat erősza
koskodással akarták a munka abbahagyá
sára rávenni. Magánosok elleni erőszak el
mén folytatják ellenük az eljárást.

— Nyilvános gyűlést tartanak a főpincérek. 
Kedden, október 24-én, délelőtt 10 órakor a 
Kovács-kávéház különtermében nyilvános gyű
lést tartanak a főpincérek. A gyűlésen gazda
sági helyzetűket és a borravaló-kérdést vitatják 
meg.

^a^rnernia
van a családban; férj 
és feleség megegyez
nek abban, hogy leg
jobb a Diana fog
krém és ami fontos: 
csak 48 fillérbe kerül

— Aotógázolás ■■ Andrátssyuton. Vasárnap 
délután az Andrássg-ut és Vörósmnrf y-utca sar
kán lzsmati Mihály sofTőr autójával elütötte 
Herzfeld Katalin 23 éves kereskedőnőt. A men
tők beszállították a Szent /studn-kórházba.

— Kifosztották a Rókus-kápolna perselyeit. 
Vasárnap délben, mikor senki sem volt a Ró- 
kus-kápolnában, ismeretlen tettesek fölfeszitet- 
lék az összes perselyeket és azoknak tartalmát 
elrabolták. A templomrablók kézrekeritésére 
megindult a nyomozás.

Mértékutání remek
szabású férfítélíkabát, 
Átmeneti felöltő vagy divatos férfi
öltöny rendelhető divatszövet- 
maradékokból kétszeri próbával 
38 és 40 pengőért, osak amíg a 
maradékkészlet fart Becsületes, 
gondos munka. Ruhakereskedőim! 
Vállalat, Ferenc-körut 39. I. em. 
Egyszeri rendelés elég, hogy ál

landó vevőnk maradjon.
—- Leleplezett szénesalók. Tatavárosról je

lentik: A csendőrség eljárást Indított Fazekai 
Sándor és Papcsák János bdnhidat, továbbá 
Főidet István alsógallai fuvarosok ellen, akik 
meghamisították a szénszállítmányokról szóló 
bárrá kát és éveken át érzékenyen megkárosí
tották megrendelőiket. A fuvarosok beismerték 
üzelmeiket.

— öngyilkos kádármcster. Szabd István 40 
évei kádórmcstor Sári községben lugkőoloattal 
niegmérgezte magát. Budapestre hozták, n 
Rókui-kórházban helyezték el, de nem lehetett 
rajta segíteni és vasárnap meghalt.

Kérjen

BOETKER\._ W 
.OETHER^

Az idei színházi szezon egyik legsikerültebb 
darabja Szirmai Rezső „E'Őre megfontolt szán
dékkal" cimü rlportdrámója, holnapután, szer
dán érkezik el a Bcthlen-téri Színpadon ötve
nedik jubileumihoz*

Tésztába

Kérje tüzéreidtől • Dr. Ont kér léle 1NUYKN 
vénykönyret. he ott nem volna, ngy közvetle 
nül n gyártól: Btulnpest, VIII., Contl utca 25

szólítására nem állott meg, agyon
lőtték.

Vasárnapra azután kiderült, hogy Han
csák agyonlövetéséröl elterjedt hírből egy 
szó sem Igaz, hanem maga a betörő

egy ismerőbével terjesztette ezt a hirt, 
hogy félrevezesse a hatóságokat.

Hancsák egyik putnoki ismerősét kérte 
fel arra, hogy halálhírét terjessze el s igy 
került a hír Putnokról Miskolcra, ahol 
egyelőre szüneteltették a nyomozást. Kide
rítették a hatóságok azt is, hogy

Hancsák, az „agyonlőtt**  betörő útját 
Budapest felé vette 

s ezért értesítették a budapesti rendőrséget, 
hogy a fővárosban kutasson Hancsák után.

A tavaszias napsugárban fürdő Dunakorzón 
nagy közönség jelenlétében leplezték le vasár
nap délben a Huhgária-szállő falán azt az em
léktáblát, amelyet annak emlékére helyeztek el, 
hogy 1875-iki pesti tartózkodása alatt a szálló
ban lakott Wagner Richárd feleségével Coli
mával, Liszt Ferenc leányával. Az ünnepi be

szédet Komiss Gyula képviselő tartotta, majd 
ifj. Wlassits Gyula államtitkár tette le a kul
tuszkormány koszorúját az emlékműre. Német
ország nevében báró Se hőn német követ mon
dott köszönetét a kegyeletei aktusért, majd a 
Zeneakadémia és az Operabarátok képviselői
nek beszéde után Sipőcz polgármester helyett 
Némethy Károly tanácsnok vette át a székes 
főváros nevében az emléktáblát.

— Vasárnapi munkaszünctet követelnek a 
fűszerkereskedelml alkalmazottak. Népes nagy
gyűlést tartottak vasárnap délelőtt a Kereske
delmi Alkalmazottak Országos Szövetsége F.r- 
zsébet-köruti helyiségének nagytermében a í*  
városi filszerkcreskedésck alkalmazottad. Ka- 
schanszky Sándor elnöki megnyitóbeszéd után 
Vigh Lajos ismertette a fiiszerkereskedések al- 
kalmazottBlnnk sérelmeit. Propper Sándor or
szággyűlési képviselő és Műller Alfréd felszó
lalása után a nagygyűlés résztvevői egyhangú
lag elfogadták a határozati javaslatot, amely 
ben vasárnapon a teljes, ünnepnapon a déli 
12 órától kezdődő munkaszünet törvénybeik
tatását, az esti 7 órai záróra egységes redezé- 
lét és a kétóral ebédidő biztosítását követelik.

— Három évig hamis néven vezette üz
letét — letartóztatták. Miskolcról jelentik: 
A rendőrség többrendbeli hitelezési csalás
ért letartóztatta özv. Katz Sámuelné keres- 
kedőnőt. Katznéről kiderült, hogy elhunyt 
első férje, Hochhauser Izsó néven vezette 
üzletét, mert attól félt, hogy miután Ide 
gén állampolgár, kiutasítják az országból.

— Szomorú eredménnyel végződött a deb 
recenl kirakodó vásár. Debrecenből jelentik: 
Vasárnap tartották meg a hires debreceni ki
rakodó vásárt, amely arról nevezetes, hogy 
Ilyenkor az egész Tiszántúl népe Debrecenbe 
seregük és a nagyvásár sátortáborában Sícrzi 
Ixf szükségleteit. Jellemző a mai súlyos gazda
sági helyzetre, hogy bár ez évben is többezer 
ember Jött fel Debrecenbe, a vásár nem sike
rült. A látogatókon meglátszott a pénztelenség, 
gyenge volt a vásárlási kedv és Igy arónylng 
rsak nagyon jelentéktelen forgalmat sikerüli 
lebonyolítani.

Jöjjön el a megnagyobbított I 
METB0P0LE 
SÖRÖZŐSE!

A pompán FLEKíÁl NT az öreg Endor süti.

BuraSíntwrs'SK'í
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DIXawRN’OK
Rákóczi-ü 72-74

7.
Bezegh-Huszágh Miklós nyugalmazott 

főkapitány pár napja ügyvédi Irodát nyitott. 
Most a leánya, Bezegh-Huszágh Éva, becéző 
nevén Morzsl, is kenyérkereső pályára 
lépett. Tanárnői oklevelet kapott a Testne
velési Főiskolán és nem messzire az édes
apja irodájától, mozgásmüvészett és torna
iskolát nyit.

II.
Még egy „rendőri” hír: Budapest nép

szerű rendőrgencrálisájuik, Törők Jánosnak 
leánya, Magda, szombaton este tartotta 
esküvőjét nagy fénnyel és pompával Dsida 
Ákos városi mérnökkel. ________

777.
Egy gyászjelentés margójára.,. Gróf 

Karát8onyi Jcnőné született Andrássy Ka
rolina neve nem szerepelt a gróf gyász]**  
leütésén. A grófné környezete most nyilat
kozatot adott ki, amely szerint téves az a 
hir, hogy Karátsonyiék elváltak volna.

— A házasfelek csak különváltan éltek, 
az optánsperek végett, de egyébként a leg
jobb viszonyban voltak, egymást gyakran 
fel is keresték — hangzik szószerint a je
lentés.

A legendás gróf temetésére különben 
folynak az előkészületek, a holttestet bebal
zsamozzák.

IV.
A szerelem mindent legyőz .,. Ezt a el

met kellene adni a regénynek, amely hosszú 
idő óta szövődik a konzervatív politikus
gróf fia és a nagyiparos elvált báró-leánya 
között és amely most végső befejezéshez 
közeledik. A báróné elvált az urától és a 
fiatal gróf feleségül akarta venni. A konzer
vatív grófi apa azonban hallani sem akart a 
dologról, a fiatal gróf katolikus és az apa 
egyházi áldás nélkül nem akart esküvőt. A 
fiatalok érdeklődtek a prímást udvar tájé
kán, de nem kaplak biztató választ. Most 
azután elhatározták, hogy ketten együtt Ró
mába utaznak, a pápa lába elé vetik magu
kat és a házasság anullálását kérik.

V.
Jön a tél, az előkelő társaságok, klubok 

és egyesületek rendezőgárdái nagyban dol
goznak. Sárga Ferenc és Telkes Tibor ve
zetésével fürgén dolgozik a BEAC száz
tagú rendezőbizottsága, hogy biztosítsa a 
BEAC-tcák sikerét. November 18. és de
cember 7.: ez a BEAC-teák dátuma, Észter
házi herceg és Yolland Arthtir a védnökök.

VI.
Az Erzsébct-kÖruti Casanova jelenti: No

vember elsején énekes, láncos, vidám 
cocktall-revüt rendezünk. Az italrevü kere
tében bemutatjuk a legújabb technikai új
donságot, a Csodatükröt. A legcslnosabb 
pesti görlök, a legszebb kosztümök vonul
nak fel a pompás éj.:..lkai revüben.

VII.
A Lopás bár előtt stílusosan börtönőr- 

kosztümös portás strázsál. A portás ma éj*  
jel kétségbeesetten jelentette gazdájának, 
hogy baj van: valaki lelopta övéről a kulcs
csomót és a börtönőrlámpást. Lopás Bandi 
arra gondolt, hogy Glovanni, az artista 

tolvajkirály űzött vele tréfát. I‘ár nappal 
ezelőtt ugyanis levelet irt Giovanninak, 
hogy lépjen föl nála. Azl hitte, igy köszön
tött be nála inkognitóban. A zsúfolt kis bár
ban hajnalig egy drukkban ültek a vendé
gek, várták a remek Glovanni produkció
kat. Reggelre azután kiderült, hogy a tol
vaj igazi tolvaj volt. 4 kár G0 pengő. A por
tás följelentést tette a rendőrségen.

— sági —
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Akiről
bestéinek

Ridegen, n mngii meztelen valóságában, 
néhány számot Írunk egymás alá, amely
ből az olvasó egyszerű kivonási művelet* * 
tel mcgállapithalja, hogy miért nem tud 
megélni n magyar szerző Magyarországon 
és a színházi ügynökök szabadon csapongó 
és kissé tülinerész üzleteinek megrend- 
szabályozására mennyire aktuális lenne a 
sokat úhifott szerzövédelmi törvény.

Mert például egész héten másról nem 
beszéllek, mint Faragó Sándor fiatal iró 
szerencséjéről, aki a Barlangomul! cimü. 
még Budapesten elő nem adott darabja 
film jogáért állítólag 4500 dollárt kapóit 
volna kézhez, amely összeg még a dollár
romlás korában is mesebeli számot kép
visel egy szegény, sokul nélkülöző magyar 
iró éleiében.

Kaparjuk le az aranyfiislöt a tündérszép 
legendáról. Pontosan ez történt: Faragó 
Sándor szeptember elején száz dollár elő
leget kapott John Vajda hollywoodi me
nedzsertől a Barlangvasul ülmjcgára. John 
Vajda opcióját távirattal érvényesítette és 
a Wiener Bankvercinnek 2500 dollárt kül
dött szerződése értelmében a szerző cí
mére.

Ámde a szerző nem veheti fel a pénzt 
—csalás vádja nélkül —, inért közben 
aláirt egy másik szerződést, llans Bartsch 
színházi menedzser, Révész Ferenc közve
títésével — 4500 dollárért megvásárolta 
ugyanennek a darabnak filmjogát.

A közvetítés azt jelenti, hogy Révész Fe
renc 4500 dollárt kapott a film jogért, amiért 
ö — írd és mondd: — örökáron ezeröt- 
száz pengőt, azaz háromszázötven dollárt 
adott a szerzőnek.

Most áll a harc John Vajda és llans 
Bartsch közölt, kié legyen a fllmjog, amit 
mind a kelten véletlenül ugyanannak a 
filmgyárnak tízezer dollárért adtak el.

Tehát Révész Ferenc 4150 dollárt, Hans 
Bartsch 5500 dollárt vagy John Vajda 7500 
dollárt keresne ezen a Barlangvasuton, 
amely a szerzőnek mindössze 350 dollárt 
hozott.

A szegény szerző most figyeli a harcot: 
őt igazán nem érdekelheti más, mint hogy 
melyik ügynök keres többet a nélkülözések 
közöli, vérrel és tehetséggel megirt mun
káján. (s. z.)

a mi moziwK:
CÁRITÓL (Dnrosi tér 32. Tel.; 3K X7): A spnnyoi kö

bök. I'.ildiu Cantor. — Erilrl idill, — Híradó. (Kei
dé ie hcik.: Víi4, Vjfi. Mi8. Milö. Vasárnap; %2. Mii, 
íófi, M|8. !j10. — Vasárnap <1. e. H órakor Burlenrk- 
niatine. Az első előadás mindennap íélhelyárakknl.) 

Cili (V.. Vilmos császár út 3Ö-38. Tel: 11-1-40): 
A spanyol kölyök. Kösz.: Eddie Cantor. — Noé apánk. 
Hajtlilm. — Híradó. (Kezdete hélk.: 4. 6. 8. 10. ün
nep és vasárnap; 2. 4. ti. 8. 10. — Az első előadás 
mindennan félhelyárakkal.»

COttSO (IV.. Váci ucca U. Tel.: 87 4-02): A spanyol kö
lyök. Vígjáték. Kösz: Eddie Cantor. — Noé apánk. 
Rajztflin. — lliradő. (Mindennap: ‘Ül. ®áti. %8. ‘>410. 
— A hétköznapi első előadás (élhciyárú.)

CORVIN (József körút és (’llői út sarok, lel : 38-9-88 és 
39-5-84): Húsánál éjszakák. Kösz.: Kav Francia. — 
A sivatag dala. Miniatűr operett. — Híradó. (Kezdete 
hétit.: Vali. 148. Hlo. vasárnap és ünnepnap: M>4. *48.  
VzS. VfclO.)

KAMARA (VII.. Dohány arra és Nyár nrca sarok. Tel : 
44-0-27): tlawiiy rózsája. Eggerth Málta. Pctrovics. 
Verebes. - Híradó. - (llélk.: 4. rt 8. 1ú. Vas 2. 4. 
6 8 10 — Az első előadás mindennap félhelvárakkal.)

OMNIÁ (Vili.. Kölcsey ucca 2. Tel.: 30-1-251: A spanyol 
kiilyök. Vígjáték. Fősz . Eddie Cantor. — Noé apónk. 
Trökkntrh. — Híradó. (Hétk : 4 6. 8. 10 Vasár- és 
ünnepnap: 2, 4. 6. 8. 10. — Az első előadás minden-

(Nagvmező-u. 22—24. 
T. 220- 98. 202—50):
Klng Kong. Híradók. 
(2—Ő-ig folyt., azután 
J, 8. 10, vasárnap 2.

I.FA' (Terez körűt 60. Tel; 19-7-67 és 19-7-68): Hnvanal 
éjszakák. Fősz.: Kav Francia. — Gurul a dollár. Mi
niatűr operett. Karácsonyi álom. Trűkkfllin. —
Híradó. (Kezdete hétk : Vj6. *48.  Mi!0, szombat va
sárnap és ünnepnap: 4 6. 8. 10.)

IRAMA (Kákórzi út 21. Tel.: 40-0-45 és 40-046): 
Klng Kong. Edgár Wallace filmregénye. Fősz.; Fa) 
XV|»v. (Magnoskóp-vetl cs ) Híradó, (Előadások
kezdete mindennap: Vjl. ’ÚR. H8. 1410. — Az első
előadás mérsékelt helyárakkal.)

i Tel: 42 9-16 és 
Chcvalier. — 

'to hétköznap: 
I. 0. 8. 10. — 

félhrlyárakh
Tel.: 89-7-07 és 

'l7r»iz a mai 
Jcan Parker. 

Híradók. (Az 
hőik : 4. 8. 8. 10. vasárnap: 
Az első előadáson mindennap

ROYAI. APOLI.O <1
41-9 02): A köbök

ÜÍ.C.SI (leid kőrút 28 Tel.: 25 9-52 és 21-S 43): 
A*  ártatlanság ára. Erkőlcaralz a mai modern 
amerikai ; a ■ . ‘ Fősz.: Jcan Parker. Wi'.lard 
Park. Mint'. Gombul! Híradók. (Az előadások 
kezdete hőik 4. 0. 8. 10. vasárnap; 2, 4. 0 8.
in - Az • Iső dóson mindennap félhclyárakü 

CASIN’O <1 sk( (.■ 1 1.1; 83 1-02): C.hevalier kg
újabb li'mí. . A kölyök é» én. Zenés történet. 
|o-í 1 '-v lerov Ibiin
Tvclvrtr <-■ Híradók, 'Előadások kczde'e hétk.
4. 0. 8. 10. sas I fi. 8. lo. - Az első előadá
son n-md-nnao (.'heh árak!)

PALAf.1 I t 8. 1 1 31 ? 23) Sctniberl
gyönyörű Almié: Szivek melódiája. Rerdr-rle: 
Willv I őrsi. Eggerth Márt... Hans Járni.
I^uisc f'.bieh, Hans Mosrr _ Híradók. . 
előadások kezdete hétk.: I fi. 8. 10. vasárn ? 
2 4. 0. 8. 10. — Ál első előadáson mind no <p 
félhelyárak!)

sziabAz-mozi■MBMMaBBBaMmMMauMMMaMHB^KaaHwaaaMaaaMaaaaaB^WMM>HaaaaMaMaM^MaaHaaMaaaaBaHBaaMaMM 

Eggerth Márta elvette Nádor Jenő 
összes énekszámait, aki lemondta 
szereplését a Theateran dér Wien-ben
4 prózára átírt bonvíván-szerepet DSnss György vette át Bécsben

Magyar premierre készül Becs legelőkelőbb 
opercltszinháza, a’ Theater an dér Wien. Ma
gyarok n darab, a Liebeslraum szerzői: Szilágyi 
László. Martos Ferenc, Komjáthy Károly írták 
az operettet n fialni Liszt Ferenc életéből, de 
magyarok az operett főszereplői is, élükön 
Eggerth Mártával, a nagy karriert befutott fia 
tál mngyhr énekesnővel és filmsz'árral. Nem 
csoda tehát, ha a Theater an der Wien igazga- 
lói irodájában

pesti mérctU események Játszódtak le, 
amelyet azonban gondosan titkolnak. Eggerth 
Márta, a darab primadonnája ugyanis már szer
ződésében kikötötte, hogy a darab egyetlen 
énekes szerepe az övé Ezt a szerzők természe
tesen csak a női szereplőkre értették, mert ar
ról álmodni sem mertek, hogy

a darab bonvlvánja Is csak prózában vall
hat szerelmet

nz operettben. Miután a próbák már előreha
ladtak és a premier is ki volt tűzve, Eggerth 
Márta egymásután emelt kifogást partnere, 
Nádor Jenő énekszámai ellen. Nádor nem lé
vén operaénekes, természetesen nem tudta 
ugyanabban a magas hangkulcsban énekelni a 
szerepét, mint Eggerth Márta. A kitűnő fiatal

Felháborodás a 
verseny mammut 

Néhány nap óta, amióta az egyik buda
pesti hangversenyiroda Toscanini-hangver- 
seny hirdet, a közönség már nemcsak a 
városi üzemek vezérigazgatói fizetésével 
kapcsolatosan emlegeti a „mammutot“, ha
nem ennek a koncertnek jegyárait is ezzel 
a jelzővel illeti. A hangversenyiroda ugyanis 
olyan magas beléptidijakat kér Toscanái
ért, amilyenre az utóbbi években — a bol
dog konjunktúra időket kivéve — alig volt 
példa. A majdnem 3000 személyt befogadó 
Városi Színházban rendezendő hangverseny 
helyárait 3 pengőtől 22 pengőig terjedő 
összegben szabták meg. A zenekedvelő 
közönséget azonban a jegyváltásnál kelle
metlen meglepetés fogadta, mert kitűnt, 
hogy a

8 meg 4 pengős Jegy amolyan üzleti 
csalétek,

amiből van ugyan néhány darab a kakas
ülő utolsó soraiban, de amelyek az eíső na
pokban el is fogytak.

A hangversenylátogató közönség legjelen
tősebb rétege: a kevéspénzü középosztály 
bizony jegyváltás nélkül szédül ki az üz
letből, mert bár kaphatók még jegyek, azok 
az idők, sajnos, elmúltak, amikor a pesti 
polgár

egy közepes földszinti ülőhelyért 16, 
meg 14 pengőt, a leghálulsó földszinti 

helyért 12 pengőt,

vagy a fülledüevegöjü erkélyszékért, ahon
nan a zenekar fekete színeibe olvadó frak- 

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ; Jéfék vagy élrt (H8) 
KAMARASZÍNHÁZ; Arc é. álarc (8) 
VÍGSZÍNHÁZ; Ember . híd alatt (8). 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Koimetika (81. 
PESTI SZÍNHÁZI AprltlM vőlegény (8). 
FŐVÁROSI OPERETTSZINHAZ: Dubacry (8). 
MAGYAR SZÍNHÁZ; Tlienkettedik óra í8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ; Süli galamb (8), 
ANDRÁSSY-UTI SZÍNHÁZ: Csak Igaiat G49). 
TEREZ KÖRÚTI SZÍNPAD; Menynraxág a Midiin (9) 
BETHLEN TERI SZÍNPAD; Előre megfontolt tián- 

dékkel (Mjfi. %9)
KOMÉDIA ORFEUM; Salamon Stelnhnrdf (%6_9). 
ROYAL ORFEUM; Csókoljatok bért) nőket (4. 149).

Ismét fcndöri intézkedés történt egy ártat
lan kabarétréfával kapcsolatban. Az Andrássy- 
uti Színház uj műsorában Boros és Pártos Kel
tér Dezsőnek egy jólsikerult duettjét ndják 
elő. Pártos Sipőcz maszkjában felel Boros in- 
tervjujára és természetesen a Vásárpénztárról 
van szó. Mig n közönség jól mulatott a duci
ién, nz ügyeletes rendörtisztviselő megjelent nz 
igazgatói irodában és elkérte a duett szövegéi 
cenzúra céljából. UgylAtszik n polgármester 
védelme újabban rendőri feladat.

♦
Vasárnap délelőtt érkezett meg Parisból 

Brodszky Miklós, a kitűnő zeneszerző, akit 
nz Universal hollywoodi filmgyár vezére, 
I.acnimle hivott meg tárgyalásra. Brodszky 
szerződési kötőit az Universallal, amely sze
rint Ö írja a Bécsben forgatásra kerülő uj 
• inál Franciska film, a „Gslbi" zenéjét. A 
film befejezése után Hollywoodba utazik, 
ahol nz uj Kiepura-film muzsikáját kompo
nálja Holnap azonban Budapesten fog meg- 
•’ iio’ni a pesti k vég előtt, még pedig az

magyar primadonna ekkor szerződésére hivat
kozva,

tiltakozott Nádor Jenő összes énekszámai 
ellen

és azt követelte, hogy a bonvíván-szerepet pró- 
rni szereppé alakítsák át. Nádor Jenő, ez a ki
tűnő bonviván uzonban nem volt hajlandó pró 
zai szerepet vállalni, mert a német nyelvet 
sem bírja olyan tökéletesen, hogy n prózai sze
rep minden árnyalatát jól kihozza. Inkább vlsz- 
szaadta szerepét, szerződését későbbre prolon
gáld és hazautazott Pestre.

Nagy hajsza indult meg, hogy a Llebestraum 
premierjére megfelelő kitűnő prózai színészt 
találjanak, annál is inkább, mert a darab má
sik főszereplője. Klitsch, a Burgtheater híres 
művésze. Eggerth Márta egyenes kívánságára

Dénes Györgyhöz fordultuk ielefónon, 
hogy vállalná-e a nagy prózai szerepet. Dénes 
György ugyanis már tavaly a Josefstádter Thea 
terhén is nagy sikert aratott és Bécsben na
gyon népszerű. Dénes azonban a Király-Szín
házban a Sült garami) bonvivánszerepét ját
szotta és csak hosszas tárgyalások után utaz
hatott el ma Bécsbe. A Theater an der Wien 
az érdekes szerepváltozás miatt premierjét egy 
héttel el is halasztotta.

Toscaníni hang-- 
beléptidíjai miatt 

kos karmester már csak jó távcsővel lát
ható, 12, meg 10 pengőt tudott kiizzadni.

Pedig nem titok a budapesti zeneéletben, 
hogy úgy a zenekar, mint

Tosranini az előző és’ekhcz képest lé
nyegesen leszállított tiszteletdíj mellett 

jön el Pestre.
Amig Toscanini néhány évvel ezelőtt még 
3—4000 dolláros esti honoráriumért vezé
nyelt, addig most, figyelembe véve a nehéz 
viszonyokat,

1000 dollárért szerződött el Buda
pestre.

Ila tekintetbe vesszük a dollár azóta bekö
vetkezett értékcsökkenését, úgy Toscanái
nak gesztusa még jelentősebb.

A Bécsi Filharmonikusok is néhány 
ezer schillinggel olcsóbban jönnek az 

idén, mint tavaly 
és igy annál jogosabb a közönség felhábo
rodása, mert a hangverseny rendezősége 
ezeket az előnyöket elfelejtette a közön
ségre áthárítani.

Azok a nem milliomos muzsikusok, akik
nek tanulmányi szempontból fontos Tosca- 
ninit meghallgatni, már rájöttek a legújabb 
pesti találmányra:

hárman-négyen közösen vesznek egy 
Jegyet 

és egymást fölváltva fogják tanulmányozni 
a nagy olasz karmestert, akinek intencióit 
ez a társasági szövetkezés semmiesetre sem 
fedheti.

egyik pesti filmszínházban, ahol legújabb 
filmjét, a Pardon tévedtem! cimü magyar 
hangosfilmet mulatják be.

♦
— Mindez időt hág ynckem arra is, — 

mondja a tehetséges és szorgalmas kompo
nista —, hogy uj operettemet elkészítsem, 
szövegírója: Békeffy István, címe: A singa- 
poorei maharadzsa.

♦
Velencéből kapott társaslapot a Színházi 

Napló. A dogék egykori városában Igen meg
szaporodott a magyar művészek száma. A 
dogopalota árkádjai alatt Csortos Gyula aétál 
az októberi napsütésben, a Szent Márk-térco 
Verebe# Ernő, Simon Zsuzsa és Tarján György 
etetik a galambokat. Mindez ugv fest, mintha 
n színészek véletlenül szabadságidejük alatt 
találkoztak volna össze Velencében, amikor 
azonban felgyújtják a hatalmas Juplter-lám- 
pákat a Frari-templom tövében, kiderül, hogy 
valamennyien egy célból vannak Itt: hogy foly
tassak és befejezzék az Egy éj Velencében 
cimü uj magyar hangosfilm külső felvételeit. 
A műtermi felvételek ugyanis Budapesten foly- 
tnk heteken keresztül. Vasárnap reggel Velen
cébe utazott a film szövegírója, hogy néhány 
ujabb jelenetet megbeszéljen Czlffra Gézával, 
n rendezővel, aki hétfőre Velencébe sürgö- 
nyözle a film női sztárját, Bállá Licit Is. A 
primadonnának, Balta Eleinek azért kellett 
külön utaznia, mert ő még vasárnap délután 
fellépett a Hétfői Napló kacagó délutánján.

*
A legendáshírű görlapó méltó utódja jelent

kezett. Az egyik Váci-utcai üzletben egy ele
gánsan öltözött idősebb ur és tizenkét darab 
divatos Klepa-fémrelikült vásárolt. Meg is adta 
a címet, hova kell küldeni: a pompás ajándé
kot a Pesti Színház tizenkét hölgytagla kapta 
ajándékba, ezzel a névjeggyel: Emlékül a szép 
estéért'

Premier után
JÁTÉK VAGY ÉLET. Pirandello, a szini 

pad eme jeles forradalmára az arrivé szeri 
zök bevált fegyverét is fölhasználja: da
rab helyett szerepet irt. Külön szerencséje, 
hogy ezt a szerepet Bajor Gizink játszotta, 
akihez fbgható művésznőt Pirandello nem 
is álmodhatott a problémát felvető, de azt 
megoldani nem tudó darabjában.

ARC ÉS ÁLARC. A magyar-olasz meccs al
kalmából, ugylátszik, olasz irói hétre készül
tek színházaink, mert a nagynevű Pirandello 
honfitársának, Luigi Chiarelli-nek viszont Arc 
és álarc címen alkotott darabját a Kamara
színház mutatta be. A darab témája régi isme
rősünk. Több iró 67,éreti novellákban feldol
gozni ezt a történetet. Az előadás azonban 
hágjon jó volt. Bóth Klári, a női főszereplő 
stílusos, finom s magával ragadó játékáért 
megérdemli az őszinte dicséretet.

K1ÍTSZER EGY HÉTEN. Fodor László 
többképes házassági komédiája visszavezette 
az előkelő Andrássy-i ti színházat arra az 
útra, amely a múltban is, a jövőben is si
kerre vezetett. Rendkivül ötletes ez a komé
dia, minden fordulata meglepő, de elő
adása is az átlagon felüli szenzáció: Honlhy 
Hanna, Fejes, Kabos, Törzs játsszák a fő
szerepet. Két fiatalról számolunk be öröm
mel: az egyik Palotai Erzsi, aki Az asszony 
és a tükör cimen ragyogóan énekel cgv 
sanzónt, a másik Nagykovácsi Ilona, aki 
művészi tökéllyel adja elő „Egy bárnő val
lomását". Pufi, mint konferánszié, szá
munkra nagy és örvendetes meglepetés, jó- 
izü, szellemes és ha nem lenne olyan kö
vér, azt mondhatnánk, hogy bájos is.

KOZMETIKA. Békeffy István — fiatalon Is 
Pest régi mulattatója — most sem tagadta 
meg önmagát, zene nélkül olyan operettet 
kanyarilott elénk, hogy öröm volt hallgatni. 
Csupa derű, szellemes vidámság ez a darab, 
amiről elmondhatnánk azt is, hogy gyakran 
a szatíra határát súrolja. A vidám darabot 
Hermán Richard szépen és valóban gusztu
sosán rendezte, ami nagy szó, amikor a da
rabban csak a női nem gusztustalanabb pillana
tairól van szó. Titkos Ilona karrikaturát akart 
adni, azt is adott. Partnere. Páger, mint min
dig. most is kitűnő és nagy igyekezettel illesz
kedett a darab hangulatába. Turay Ida bájos 
és finoman egyszerű alakítása, László Miklós 
kirobbanó sikerű férjfigurája, azután pedig 
egy uj színész, László Tihamér tetszettek kü
lönösebben, de le kell írnunk a kitűnő Lado- 
merszky Margit Kemény Olly, Boray Lajos és 
Soltész Annáé nevét is. A Belvárosi Színház 
sikert fogott ki.

0. a.

Bus-Fekete László Bécsből érdekes ojságot 
hozott. A Josefsladtcr Theater lekötötte uj 
darabját, amelyre most a Vígszínház készül 
Gomba.szögl Fridával a főszerepben. Bécsi fő
szereplője Darvas Lili, ugyanaz, aki annak- 
ioején a Magyar Színházban a szerző első da
rabjában, a „Búzavirágban" tűnt fel és aki a 
darabot sikerre vitte. Ezt nevezik Pesten jó 
kabalának.

♦
Vasárnap este tartotta legénybucsuját a 

legszimpatikusabb, legkedvesebb magyar 
filmemberek egyike, Székely István, a kitűnő 
filmrendező, akinek hétfőn is, kedden is 
premierje lesz. Hétfőn vezeti az anyakönyv
vezető elé Agai Irént, a Vígszínház fiatal ki’ 
tűnő művésznőjét, kedden pedig uj filmje 
bemutatóján köszöni meg a tapsokat. Ila ez 
nem halmozás, akkor mi?... Gratulálunk.

*
Gleichschaltolták Bécsben Verebes Ernőt 

és húgát, Verebes Emmyt. Az egyik film
gyár nyolcezer schilling gázsival leszerződ
tette a kitűnő magyar tánckomikust, négy
ezer schillinggel pedig a húgát. A filmfelvé
telre azonban nem hívták meg, mire Vere
besék beperelték a társaságot. Végre létre
jött a megegyezés: Verebes négyezer, húga 
kétezer schillinget kap, csakhogy ne lépje
nek fel a filmben. A társaság ugyanis Né
metországba akarja exportálni a filmjét s 
attól félnek, hogy Vercbesék orra nem tet
szik majd Göringéknek.

*
Molnár Ferenc Páriából üdvözölte pesti 

barátait, akiknek megírta, hogy ott szeretné 
befejezni uj darabját. Két hét múlva utazik 
csak Bécsbe és onnan lehet, hogy ismét el
látogat Budapestre.

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

A nagy filmek hetében végigtapsoltuk a 
valóban nagy filmeket. Kezdjük sorjában. 
A Radiusban és Urániában a King-Kong ci
men szállították az igazi filmszerű filmet, 
kétórás sűrített izgalom. A fíoyal-Apollo 
és a Casino Chcvalier nagyágyújával, „A kö
lyök és én" cimü filmmel aratott megérde
melten nagy sikert. Tessék sürgősen el
menni a Corso, City, Omnia, vagy Capitol 
filmszínházakba, ahol Eddie Kantor „Spa
nyol kölyök" cimü filmjével ragadtatja cl a 
publikumot, örülünk hogy csak jót mond
hatunk a hét filmjeiről.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
DR. ELEK HUGÓ
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Negyvenezer ember 
tomboló, őrjítő hangorkánja 
tüzelte kétségbeesett harcra 

a csonka magyar csapatot
Olaszország — Magyarország 1:0 (1:0)

Ugylátszik, hogy’ nz a sötét végzet, nmely’ 
most már közel egy évtizede lebeg a ma
gyar futball fölött, nem ismeri a széria 
örök törvényét és nem akar elmúlni a meg- 
ujhódást heróikusan kereső labdarúgás ut- 
jából. Vasárnap tizenegy győzniakarással 
eltelt magyar fiú futott ki a pályára, hogy 
a példátlan érdeklődés nyomására kitóduit 
negyvenezer főnyi közönség előtt tanujelét 
adja annak, hogy jobb korszakot remélhe
tünk ezután, mert komoly változások és 
szerencsés átalakulások lendítették a fejlő
dés útjára a dekadenciába sülyedt futballt.

A mérkőzés első perceiben már láb 
szott, hogy ez a tizenegy magyar fiú 
győzni vagy meghalni jött ki a po
rondra s hogy vclilk szemben a rette
gett olasz futball ezúttal nem fogja 

megállni a helyét.

Mámortól csillogtak a szemek, a lelkesedés 
paroxizmusa rekedtté tette a hangokat a 
magyar csapat meg-megujuló, ellenállhatat
lan nagy támadásai során, amikor lecsa
pott a végzet és egy szándékosnak nem ne
vezhető szerencsétlen összeütközés során 
súlyos lábtörésscl kidőlt a ni agyar védelem 
oszlopa:

Korányi a lábát törte.
A megborzadás ijedt hangjai kisérték 
a nagy szerencsétlenséget s Korányi 
kostársai hosszú percekig a kétségbeeséstől 
tépdesték a hajukat. A kétségbeesés azon
ban nem sokáig tartott. Csakhamar fölvál
totta a mindent elsöprő dacos és harcias 
hangulat s azontúl a megmaradt tiz ember 
olyan heroikus harcot folytatott, hogy ez 
már nem is játék, hanem a nemzeti becsü
let megnyilatkozása volt. Az olaszok ezzel

ezt 
játé-

Őrjítő tombolás és hangorkán 
közben döntő fölényben játszanak 
a magyarok, azután —jön a végzet

Már együtt van a negyvenezer néző, amikor 
előbb az olasz csapat fut a pályára. Égszínkék 
ingükön címer díszeleg, fehér nadrág, fekete 
harisnya van rajtuk. Percekig egy kapura rug
dalnak. A magyar csapat sokáig várat magára. 
Végre megjelenik a bejáratná) Háda, magasra 
rúgja a labdát s nyomban fölhangzik az eget
rengető éljenzés, tapsolás. A magyar fiukon 
sötétbordó ing feszül, szivük fölött a címer 
ők is pór percig viktóriáznak. Rous angol biró 
éleset fuj a sípjába és középre fut a két csa
patkapitány: Korányi és Galligaris. K választás 
joga Korányié, aki n város felé eső kapura 
mutat. Az olaszok tehát gyenge nap ellen fog
nak játszani. A hangszórók a pálya minden 
részébe bömbölik a Marcin Reale I, majd a 
Gtovinczzát. amelyet a játékosok feszes vi
gyázzállásban és a közönség állva hallgat vé
gig. Végül a Himnusz következik, amelynek 

az oroszlánként küzdő tiz magyar fiúval 
szemben tanácstalanul állottak, a techpika 
és a taktika fegyvereit nem tudták kellő
képen használni, mert mindenen túl őket is 
megzavarta a magyar csapatnak e tragikus 
‘•.zerencsétlensége. Ami tehát ezen az olasz 
—magyar találkozón végbement, az nem 
sorozható a közönséges, vagy még inkább 
a megszokott labdarugómérkőzések sorába. 
Pattanásig feszült idegek, a heroikus harc
tól remegő izmok s helyenként a bosszú
vágytól fütött érzelmek adták meg ennek a 
példátlanul érdekes nagy harcnak a maga 
különös karakterét.

Az elmúlt vasárnap nagy mérkőzésének 
izgalmai még sokáig fogják remegletni a 
magyar közönség idegeit, az azonban bizo
nyos, hogy ha számszerűen el is veszítettük 
ezt a csatát, a közönség abban a nyugodt 
tudatban távozott, hogy a győztesek kétség
telenül mi vagyunk.

Sajnálatos, hogy az elbizakodott olasz 
labdarúgásnak ezúttal nem sikerült komoly 
és intő leckét adni. Sajnálatos, hogy a győ
zelmi mámor furcsa mérgétől megrészege
dett azurrik nem ugy térnek vissza hazá
jukba, mint ahogy azt megérdemelnék s ha 
örvendetes eseményt e szomorú napon egy
általában fel lehet jegyezni, az az, hogy a 
magyar csapat végre lelkileg magára talált 
s a magasabb futballhoz szükséges különle
ges s helyenként hézagos tudományát a lel
kesedéssel és győzniakarással tökéletesen 
pótolni tudja. Ezen az utón remélhető, hogy 
megtalálják azt a különleges fejlődési bá
zist, amely a magyar futball közeli virág
zását s a régi hagyományok felelevenítését 
hozza magával.

méltóságteljes akkordjai után a játékosok el
foglalják helyeiket. Előzőén a fényképészek és 
a mozioperatőrölr valóságos hada vette mun
kába a kél csapatot.

Olaszország: Combi, 
ziolo, Monti, Bertolini,
II.,  Ferrari, Orsi.

Magyarország: Háda,
Sárosi, Palotás, 
Toldi, Kemény.

Rous, a kétméteres, nyurga angol biró meg
adja a jelt a játék kezdésére. Kann Ferenc é’ 
Ivancsics Mihály a két határbiró.

Boréi indítja el a labdái, jobbra Cesarininek 
ad, akitől Toldi elveszi és nyomban szökteti 
Keményt. A flnlal ferencvárosi játékos meg
lepő könnyedséggel és lendülettel fut végig n 
halszélen, de beadását Caligaris fogja és nyom 
bán a csatársorhoz továbbítja a labdát

Rosetta, Caligaris, Piz- 
Guarisi, Cesarini. Boréi

Korányi. Biró, Szalag, 
Mikes, Takács II. Polgár.

A 3. percben Mikes taccsdobása Takácshoz 
kerül, aki fejjel továbbítja Toldihoz, ö viszont 
nagy rössel fut a labdára s az 5-ös sarkáról

A meccsclöntö szerencsétlenség
A 13lk percben (!) történik Korányi tra

gikus balesete. Orsi próbál a megszökéssel, de 
Korányi gyorsabb és a félpályát jelző vonalnál 
tapsra ragadó eleganciával szereli le az olasz 
halszélMŐt. Korányi egy-két lépést tesz a lab
dával, amikor odaérkezik Cesarini, akit cse
lezni akar, de az olasz lába erélyesen lendül 
pontosan Korányi alsó lábszárába. A kiváló 
hátvéd összeesik, mint a liszteszsák. A nagy 
recesenés felhangzott a tribünökre Is. Korányi 
hangtalanul fetreng a földön, amikor köré se
reglenek n magyar játékosok. A bíró megsza
kítja a játékot, vezetők, mentők, rendőrtisztek 
tatnak a baleset színhelyére. A közönség 
pfujolja az olasz durvaságot, bár ekkor meg 
csak sejthető a súlyosabb eset, de senki sem 
tudja, hogy lábtörés. Pár pillanat mulva ez Is 
nyilvánvalóvá lesz, mert Sárosi Gyurka a te
nyerébe temeti arcát, a többiek pedig a fejüket 
fogják és kicsordul a könny a magyar fiuk 
szeméből. Korányit a mentők kiviszik, egyene
sen az öltözőbe. A közönség szidalmazza Cesn- 
elült. Éktelen pfujolás következik. Percekig 
tart az elkeseredett hangulat, míg a bíró újra 
Jelt adhat a játék folytatására. Polgárt vezény
lik hátra bekkclnl, míg a csatársor négy tagból 
áll csupán. Az olaszok nagy vehemenciával tá
madnak a félszeg szárnyszcgettséggcl küszködő 
magyar csapat ellen. A szörnyű tragikus bal
eset teljesen demoralizálta a fiukat, de óriási 
akaraterővel Igyekszik valamennyi leküzdeni n 
nagy hátrányt. Alig telik bele 3—4 perc, ami
kor hírnök érkezik a saltópáholyba: Korányi 
slpcsonlja valóban eltörölt.

A szomorú 42-ikperc...
A szörnyű hangulatban lassankint mégis fö

lénybe kerekedünk és támadunk. A 25. percben 
Caligaris nagy hendszet vét a lfi-oson belül. 
Egy pillanat alatt felharsan a tömeg:

— Tizeneggyesl 

/

Az izzólámpa vásárlásnál pár fillér látszó- 
tagos előny sok pengő veszteséget okoz. 

Olcsó fényt vásároljon, ne „olcsó" lámpát!
Csak tökéletes.évtizedek tapasztalatai alap
ján készült márkaáru teszi lehetővé, hogy 
kisebb áramköltséggel több fényt kapjon.

óriási erejű süvitőbombát küld a kapu földi 
Nagy fölhördülés, mert egy kis nyugodtsággal 
biztos gólt érhetett 'jutna el. Ezután Mikes sza« 
lad el Berloíinf és Caligaris melleit, jó zcadá*  
sál Rosetta csípi el. ÓZ olasz ellentámadásra 
Háda kifut, majdnem baj Jesz belőle, de sze*  
rencsére Orsi rossz beadását Háda könnyű*  
szerrel elfogja. Szédületes az iram. Óriási a ma*  
gyár győzelembe veteti hit mámora. A közönM 
ség egy szívvé, egy lélekké forrott össze és sza
kadatlanul biztat, hajráz, tempóz. A magyar 
csapat technikai és taktikai fölénye szemmel- 
láthtóan nyilvánvaló. Szép, folyamatos, guri*  
gázó akciók ejtik percröl-percre kétségbe az 
olasz közvetlen védelmet. Szinte ellenállhatut*  
lan buzgalommal és lelkesedéssel söpör a ma
gyar csapat. Nagy fölényben vagyunk. Az óla*  
szók emelt labdával próbálkoznak, de a ra
gyogóan játszó Palotás, majd a szédületeseit 
gyors Korányi és az előrehuzódett Biró min
den próbálkozásukat leszerelik.

Am az angol biró mulatja, hogy az olaszt 
mellén súrolta a labda s nem ad büntetőt. Nagy 
pfujt kap érte. Ezután Toldi tör át feltartóz
tathatatlanul i lövése centiméterekkel kerüli 
el a kaput. A magyar csapat ragyogóan játszik. 
Hat-nyolc huzásos akciók it látunk a fiuktól ■ 
a közönség örömmámorban buzdít. A 3.3. perc
ben Toldi átadásába Rosetta az utolsó pilla
natban ugrik bele s igy korner lesz. Kemény 
jól ivel.de a belsőket elnyomják. A 34. perc
ben Takács Caligarist karján megrugja, at 
olasz szinészkedve elterül a földön. De hama
rosan feltápászkodik és tovább játszik. Az olasz 
nyomós erőteljes, most vehető észre Korányi 
hiánya. Az ő nagy gyorsaságára és romboló 
erejére igen nagy szükség volna.

A 42. percben esik az egyetlen olasz gól: 
Plzziolo Boréit szöktell, oki Takácsot, Sá- 
roslt, majd Bírót kicselezi s mintegy nyolc 
méterről éles, embermagasságu gólt küld a 

jobb sarokba.
A gólt a kőzöns.g némán, hangtalanul fogadja.

Nagy csend és elkeseredés honol a tribünö
kön, hamarosan éktelen pfujolás, szilkozódáa 
kavarja fel a rendet. Vad jelenetek, lökdösődés 
a pályán. A botrány szinte a levegőben lóg. 
Toldi faultolja Boréit, aki elvágódik. Félpercig 
áll a játék. A közönség kórusban zug:

— Biró, belel .. Toldi, belel...
Toldi és Kemény erőteljesen robog bele az 

olasz közvetlen védelembe. A már-már teljesen 
fékevesztett hangulatot a bírónak a félidő vegét 
jelző sípja enyhíti meg.

Korányi zokog...
Az áporodott levegőjű öltözőtermek és fo

lyosók tömve vannak megrémült emberekkel, 
akik a fejükhöz kapkodva futkosnak összc- 
vissza Hozzák Korányit, aki ugy sir, mint egy 
gyerek. Nem a fájdalomtól. F.lete legjobb for
májában, szinte derékban törte ketté ez a sze

Héttőtől külön felvételek a

MAGYAR-OLASZ
Fom-K’MC! mecaM MlMh - Casinomeccsről

TUNCSRAM
IZZÓLÁMPA

használatban olcsó és gazdaságos,
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rencsétlenség a játékos karrierjét s csak hasz
nú, hosszú klők múltán láthatja viszont a küz
delmek színteret. Gyors orvosi vizsgálat követ
kezik Annyira gyárt ez a vizsgálat, hogy a tö
rött lábtól a harisnyát nem is fejtik le. be 
ezen keres ztál is kétségtelen a diagnózis; u 
boka fölött mintegy öt centiméterrel mind a 
két slpcfont elhint A mentők serényen stirög 
vek a suhint sebesült körül, majd óvatosan, de 
sietve teszik hordágyra, hogy mire vége a fél- 
időnek s a társai lejönnek, már ne találják ott 
őt. Korányival elimbolyog a mentők hordagya... 
sírnak nz emberek Amikor vége a féidönek, 
a játékosok egymásután rohannak le és szinte 
kipréselik ot emberekből a Korányiról szóló 
híreket. X kapitány gyorsan betereli Őket az 
öltözőbe. Konyak jár körbe sriverősitönek s 
a után nem sokkal később felharsan Nádas 
kapitány éles hangja. Kíméletlenül kemény já

Tizen&gy viasz lélegzethez sem/ut 
tíz magyarral szambán

A magyar csapat ott folytatja a játékot, 
ahol elhagyta. Határtalan lelkesedéssel lendül
nek előre a játékosok s már a 3. percben 
eredmény van: Keményen összecsap C.csnrini- 
ve’, a szerencsétleh lábtCrés „hősével**.  Cesa- 
rini elterül, berohannak hozzá s az egyik 
buzgó Inbdaszcdő egyszerűen ki akarja von
szolni. Erre az összes olasz, játékosok oda
rohannak. A labdaszedö rövidesen rájön, hogy 
mellesleg bokszolni Is tudnak az olaszok, vi
szont Cesarini a nagy tumultusban átharapja 
a felsőkor ját s utána példátlan rángatódtásba 
kezd. A közönség hatalmas pfuj-orkánnal ho
norálja a játékos sebesülési bemutatóját, ami 
rövidesen végeiéi. Ezt olaszul úgy mondják: 
„fi ni hí la commedia" s utána Cesarini olyan 
eleven, mint a közmondásos esik. De szükség 
is van rá, mert nem sokkal később Kemény 
rohan le és futtában fölé lő. Később Takács 
robusztus támadása kelt feltűnést, amikor Mi
kes beadása majdnem gól. Rögtön ezután ki
derül az Is, hogy az olasz csapat a „mutatós**  
játék híve.

Monti ugyanis hatalmas lyukat rúg a leve
gőbe, amin a közönség nagy hahotával mulat. 
Erre. Monti megdühödik és olyan durva moz
dulatot tett a közönség jelé, amiért nálunk né
hány heti elzárás járna. A minősíthetetlen mu
tatványt hatalmas felháborodás fogadja. Az 
angol bíró ebből mit sem iát, ami nem is csoda, 
mert Monti van olyan „technikás*  játékos, 
hogy az ilyesmit háttal a bírónak miivel. A ma
gyar fölény állandósul. Kemény futtában mellé, 
majd futtában fölé lő, amit észvesztő huj-huj- 
hajrázás követ. Az aréna szinte egyetlen em
berként hörög és szűnni nem akaró tombolás- 
sal követeli az egyenlítő gólt. Nádas kapitány 
tölcsérrel akezéhen rohan fel-atá s adja a 
pálya felé az utasításait, majd a B-lribünök 
elölt álló szervezett ,.bányászoknak**  a meg
megújuló lelkesítésére a jcclt. Később az agili
tása még arra is kiterjed, hogy a klröppenö 
lalwlákat elfogja és rögtön a játékos kezébe 
dobja. Nagy sikert arat Toldi az ö szokott^ke
mény játékával, aminek Combi issza meg*  a 
levét, mert egy támadás közben úgy nyekkent! 
he a hálóba, hogy alig tud kikecmeregni be
lőle.

A magyar halfsor szédülten dolgozik Sárosi 
dirigálása' alatt, a kél szélső halfunk pompásan 
illeszkedik bele a terveibe s bizony van olyan 
negyedóra is, amikor nz olasz csapat még csnk 
a félpálya közelébe sem ér.

Sárosi korlátlanul nr a huszonegy játékos 
között.

Ilyen nagy tudással, szívvel és gyö znia karóssal 
magyar játékos még sosem játszott. Folyton tá
mad a magyar csapat, de persze négy csatár
ral sehogy som boldogulunk s amellett

Toldinak ma semmi sem sikerül, 
mintha formán kivid lenne. Csnk n 20. perc 
táján jutnak szóhoz először nz olaszok, igaz, 
hogy ekkor ,.meleg'*  helyzet adódik n magyar 
kapu elöli: csak Guarisini Bíróba futó labdája 
menti meg a védelmet. Rögtön utána Calligaris 
mellett Mikes lövése silvit el s Combi csak az 
utolsó pillanatban tudja kitolni. Még föl sem 
ocsúdnak, már újból Mikes bombája zudul a 
kapuba. A 30. percben Orsi nagy offszájdról 
indul el és gólt is lő, ami érvénytelen. Az an
gol bíró egyébként nem sokkal jobb a magyar 
bíróknál. Nagy tévedései vannak.

ai oBszáJdhely retek megítélésében egészen 
bizonytalan.

A somogyi virtus győzelmet 
aratott a favorit Szeged felett

Somogy—Szeged 2:1 (0:0)
Kaposvár, október 22.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
lése.) A Somogy múlt vasárnapi gyászos buda- 
pes'.i szereplése, nemkülönb- n a Szeged impo
záns győzelme nagy lacoiillá lelte a szegedi 
csapatot a közönség szemében. Azonban ezút
tal is csúfos kudarcot vallott a papírforma. 
Ugyanis a kaposvári csapat összeszedte magát 
és vurallunul nagyszerű és lelkes játékkal, 
igazi

somogyi virtussal Jól megérdemelt győzel
met aratott

Szeged együttese felelt. Kö/cl czerfönyi közön
ség előli, erőteljes somogyi támadásokkal kez
dődött a mérkőzés A 16. percben Szeged kor- 
nert ér cl s ezután a vendégcsapat erőteljes 
fölénybe kerüli, azonban Kaposvár fiai állják 
a harcot. A 35 percben Pálinkás kiejt egy lab
dát. de nincs egyetlen csatár scin a közelben. 
Ezután a játék kissé ellaposodik. A második 
félidőben várülhmul

nagylramu és izgalmas küzdelem alakul ki.
A Somogy már a 3 percben eléri a vezető gól
ját: (igörllv I keresztlabdáját Győriig II 
kapja, 'ki Sófalvyt szől.hh. ő viszont a tizen
hatosról

hatalmas gólt lő a szegedi hálóba, lró.

tékra szólítja fő' az embereit. Itt most a ma
gyar becsületről van szó, meg kell mutatni, 
hogy tíz emberrel is helyt tudunk állni ezen a 
napon. Később a labdarúgás korifeusai nyitnak 
be uz öltözőbe, majd elcsitul a lárma. A folyo
sókon az öreg játékosok és trénerek sápiloz- 
nak a futálls eset kapcsán. Fel buggyan jófor
mán minden ajkon nz a szomorú megállapítás, 
hogy a magyar futballt zzinte végzetszerűen 
üldözi a balszerencse. Az olaszok magukra 
zárkózva, csöndesen töltik el az Időt s csak 
akkor élénkülnek meg, amikor egy hírhozó je
lenti, hooy a magyar kapitány utasítására a 
legkeményebb játékra van kilátás. Az angol bí
rónak, Ralisnak, jóformán minden közömbös. 
Jóval hamarabb megy ki a nézőtérre is s a 
szabályos tíz perc letelte után már fütyül. A 
csapatok azonban csak iával később ballagnak 
ki.

A labdakczcléshez azonban ért, mert rövid 
vizsgálat után kést követel, hogy a kilógó szí
jat levágja.

Nádas kapitánynak már a zsebében kinyit 
a bicska, beugrik s egy határozott met
széssel elintézi a problémát. A közönség 
derül, különösen azon, hogy a kapitány 
izgalmában hosszú Ideig nyitott bicskával 

futkároz.
A 31. percben Boréi remek kitörése már-már 
góllal fenyeget, amikor Biró kézzel leszereli. 
Szerencsére nincs tizenegyes! Takács is hátra
jön segíteni, ha szükség van rá. Ez az utolsó 
tiz percben mind sűrűbben fordul elő, mert a 
magyar csapat a kolosszális munkától lassan- 
lassan fáradni kezd. Ezt az olaszok rögtön 
észreveszik és szisztematikus őrlömunkába kez
denek. A tömeg azt követeli, hogy

Sárosit küldjék előre.
Hál*  Istennek ez nem következik he, Sárosi 
marad a helyén, a Bíró—Polgár bekkpár előtt 
s ezzel olyan falankszot alkot, hogy ezen a 
napon ezt áttörni a világ egyetlen csapata sem 
tudná. Az utolsó őt percben kétségbeesett ma
gyar finis következik,

szinte ég a levegő s a tömeg hatalmas Bu
gása közben egyre-másra zúdulnak előre a 

veszélyes magyar támadások.
Néha Guarisini jut szóhoz az olaszok csatár
sorából s Borellel együtt szerelnék áttörni a 
védelmet, ez azonban még kísérletnek is rossz. > 
Az egyik ilyen kísérlet az >nban elég veszélyes, 
mert a jobbszélső lövése a kapufán csattan. 
Amikor a mérkőzés végét jelzi Rous biró,_ egy 
utolsó nagy fellobbanás következik: a közön
ség lorknszakadtából ünnepli a magyar játéko
sokat s

a mikor az olasz csapat sorbaállva karfel
emeléssel üdvözli a közönséget, Izzó pfuj- 

orkán viszonozza ezt.

Szárkapocs- és síp- 
csonttörés

Korányit a menlők a Gliíck-szanatóriumba 
szállították, ahol Krelsz László dr. nyomban 
kezelés alá vette a súlyosan sérült játékost. 
Kreisz dr. örvendetesen állapította meg, hogy 

azó sincs nyílt törésről, mint az első hír
adás szólt, hanem egyszerű lábszártörés 

s ezek közül is a jobbindulalu csonttörések 
közül való. Minthogy nem a legsúlyosabb csel
ről van szó, remélik, hogy Korányi hat hét 
múlva gyógyultan hagyhatja el a szanató
riumot. Korányinak

úgy a szárkapocs-, mint a slpcsontja el
törött ugyan, de éles csontszilánkok nin

csenek, 
csupán egyszerű, sima repedés. Korányinak 
este nagy fájdalmai voltak, úgyhogy az orvo
sok előbb narkotizállák, majd ideiglenes 
gipszkötésbe telték a sérült lábat. Hétfőn 
Röntgen-vizsgálattal pontosan megállapítják a 
törést és végleges gipszkötésbe helyezik a 
lábat.

AZ EURÓPA-KUPA ÁLLÁSA:
1. OLASZORSZÁG 3 játék 6:0 6 pont
2. MAGVAHOKSZÁG 2 w 3:1 2
í. AUSZTRIA 0 0:0 0 w
4. CSEHSZLOVÁKIA 1 0:2 0 ♦»
5. SVÁJC S w 0:6 0

Izgalmas percek következnek a szegediek ellen
támadásai nyomán. A 18 percben Gerle gyen
gén iveit labdáját Vaály könnyelműen fogja, a 
labdát kiülik a kezéből és

Korányi II. a kapuba kotorja. 1:1
A 31. percben dől cl a mérkőzés sorsa, aniikoris 
Mészáros elfut s a kapuiról eléje tartó Pá
linkás melleti a győztes gólt megszerzi. 2:1. A 
Somogy ellenállhatatlanul lámad, több kapu
előtti kavarodást idéz elő, csak n szerencse 
menti meg a szegediek kapuját nz ujahb gó
loktól. A győztes csapatban Joós válogatótl 
formát játszott ki, a szegediek legjobbja pedig 
Somogyi középfedezet volt. Szeged csapata hét-
főn Kaposvárról indul francia túrájára.

A BAJNOKSÁG ÁLLASA:
1. FERENCVÁROS 5 játék 10:5 10 pont
2. KISPEST 7 18:» 10
3. BOCSKAI 6 14:7 8
4. ÚJPEST 6 13:9 8

SOMOGY 0 12:25 8
6. ATTILA 8 16:16 7
7. SZEGEI) 8 18:20 6
8. Pllölll S 6 10:11 6
9. III. KÉR. FC 4 12:8 5

10. Bt 1)AI 11 6 12:18 3
11. NEMZETI 6 0)21 3
IX HUNGÁRIA 6 v 8:11 2 N

A magyar amatőrök nagy fölényben, 
de nehezen győzték le az osztrákokat

Magyarország—Ausztria 3:2 (1:2)
Már együtt nyüzsög, lelkesedik és vitatko

zik közel 30.000 néző, amikor Klem Árpád 
biró sípjelére felállnak a meggypiros címeres 
dresszes magyarok és a fehéririkós osztrákok.

Magyarország: Gergő — Belesik, Füstös —- 
Pázinándy, Steczovlls, Bokor — R<*  let*
Solty IV, Reszel, Korányi 111, Bukoveczky. 
Ausztria: Kalnberger — Wicbter, Ham*  
mersclimidt — Tröger, Koci, Dollcr — 
Gurtner, Érti, Reitcr, Hcubrandtner, Ga- 

ber.
A szervezett drukkercsoportok egetrengelö 

„huj-huj-hjrá" kiállással tüzelik a fiukat, akik 
nehezen kapnak lábra Hullámzik a játék 
minden különösebb szépség nélkül.

A 16-lk percben erélyes osztrák támadás 
Hcubrandtner góljával fejeződik be. 9:1.
Három perc múlva egy újabb osztrák leró- 

bánásnál
Gergő kiejti a labdát, melyet az osztrák 
center Re'.ler küld a magyar hálóba. 0:2.
A közönség bosszankodik, de hamarosan 

újra felhangzik a dübörgő erejű tempózás. A 
27-ik percben Steczovics hosszú keresztlabdá
ját

Bukoveczky jól adja be, a szélsebes Rel- 
ter Jobbszélső éri cl, aki közelről meg*  
szerzi az enyhülést jelentő első gólunkat. 

1:2.
A magyar csapatnak néhány remek helyzete 

adódik, de a belsők sorra elrontják.
A II. félidőben a kapuba Vági kerül, jobb

4:16*6  mp-es uj rekorddal győzött 
Szabó Miklós Stockholmban

A stadionban nagyszámú közönség előtt 
rendezeti nemzetközi atlétikai versenyen, 
melyre a svéd atlétikai szövetség Szabó 
Miklóst, a MAC kiváló atlétáját is meghvta, 
az egy angol mérföldes skfutásban.

Szabó 4 p. 10.6 mp.-es uj magyar re
kordidővel fölényes győzelmet aratott 

a legerősebb svéd középtávfutókon.

YoHaml professzor 
beszélt:

A Budapesti Egyetemi Athlétikai Club va
sárnap délelőtt harmincötéves fennállása alkal
mával jubiláris ünnepi közgyűlést tartott elő
kelő közönség jelenlétében a -tudományegye 
lem aulájában. Ott volt Kelemen Kornél dr., 
az. Országos Testnevelési Tanács elnöke a kul
tuszkormány képviseletében, vitéz Tárczay 
Felicldes Román miniszteri tanácsos, Martin 
Aurél, Gerevich Tibor, Kenyeres Balázs, Kuni 
Ödön, Balogh Ernő egyetemi tanárok, Neu- 
baucr Konstantin, az állatorvosi főiskola ta
nára, a Főiskolai Sportegyesületek Egyesületé
nek elnöke és sokan mások.

Az ünnepi közgyűlésen Trikál József egye-

A magyar B-válogatott 
döntetlenje Vercelliben 
Olaszország B—Magyarország B 4:1 (3:1

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A két ország tartalék-válogatott csapata 
tizenötezer főnyi közönség elölt ütközött meg 
egymással. A magyar csapat minden várako
zást felülmúló

nagyszerű játékkal lepte meg az olasz 
k ad e ttokat.

A szép játék hatása alatt a közönség meleg 
ünneplésben részesítene nemcsak a hazai, ha
nem a magyar csapatot is. A vezető gólt az 
olaszok szerezték meg Piola révén, amit Teleki 
egyenlített. A 38. és a 43. percben Piola és

A MAFC az éllovas 
SzFC-í is legyőzte

Az amatőrbajnokság csonka fordulójában a 
legnagyobb figyelem a MAFC uj erőpróbája 
felé fordult. A műegyetemisták nehéz, ellenfelet 
kaptak az élen álló SzFC-ben, mégis szépen, 
biztosan győztek s ezzel a 11 pontos SzFC 
mögé 8 pontjukkal gólarányban a második 
helyre kerültek.

Köb. FC is a második helyre került a győ
zelmével.

II. OSZTÁLY
Kárpáti-csoport

Köb. AC—SrAC 4:0 (3:0). Góllövö: Konyor, 
Mészáros (11-esből), Almádi és Szlorck, Éno- 
chot (Köb. AC) a bíró kiállította.

MAFC— SzFC 3:1 (1:0). Góllövő: Vizy (2) és 
Benedek, ill. Szloboda.

Stobbe-csoport
A Főv. TKÖr—Vasas mérkőzés elmaradt, 

miután a felek közös akarattal elhalasztották.
III. OSZTÁLY
Oprce-csoport

A VI. kér SC—Törökőr mérkőzésre utóbbi 
nem jelent meg.

IV. OSZTÁLY 
Keleti-csoport

Köb. FC—PATE 3:0 (0:0). Góllövő: Pill (2) 
éa Mészáros. 

összekötőbe pedig Kallal kerül. Szünet után 
újra és újra felviharzik a folyton özönlő kö
zönség biztatása. Már a 2-ik percben megvan 
a kiegyenlítés:

Kállai átadását Bukoveczky rendeltetési 
helyére juttatja. 2:2.

Háromnegyedórás magyar ostrom követke
zik. A gólok állandóan levegőben lógnak, csak 
éppen a hálóba nem kerül a labda. Jól játszik 

a magyar együttes, a csatársora azonban so
kat paccol. Egy-két lépésről is, a legjobb hely
zetekből a kapu mellé, fölé kerül a veszélyes 
lövések sorozata. Végül a 45 ik percben egy 
végzetes „hazaadás**  okozza az osztrákok 
egyebekben jólkiérdemelt vereségét:

Wichcr hátra akarja adni a labdát a 
kapusnak, de Korányi III. elcsípi előle és 

az üres kapuba gurítja. 3:2.
Nincs idő a továbbkezd ésre. óriási az öröm, 

mindenki jó hangulatban várja az olaszok pá
lyára érkezését. Kár, hogy barálságos meccs 
voltl

A legerősebb ellenfelének tartott svéd baj
nok rosszulléte miatt gyengébb formában 
formában volt és a versenyben negyedik 
helyen végzett. Eredmény:

Egy angol mérföldes síkfutás. 1. Szabó 
Miklós MAC 4:16.6 mp., magyar rekord. 2. 
Petterson (svéd) 4:21.8 mp. 3. Lundströni 
(svéd) 4:22 mp. 4. Ny. 4:33.4 mp,

Elítélte a sporíbálványoket 
és az amatőrszellem ápolá
sára Intette az Ifjúságot

temi tanár, rektor elnökölt, akinek megnyitó 
szavai után Yolland Arthur egyetemi tanár, a 
BEAC tanárelnöke, emelkedett szólásra. Be
szédében elítélte a sportbálvány imádását és 
kijelentette, hogy mindenkor ennek leküzdé
sére fog törekedni. Az amatőrszellem szigorú 
ápolására intette az ifjúságot. Oly sportolthon 
létesítését sürgette, ahol tanár és tanítvány 
fesztelenül találkozhat egymással. Sürgette a 
sportpályának sportstadionná való kiépítését*  
— amelynek 1935-ig el kell készülnie.

Ezután Zábortzky István dr. egészségügyi 
főtanácsos és Kelemen Kornél dr. üdvözölte a 
jubiláló egyesületet

Rocco ujahb góljai révén 3:1 arányban veze
tett félidőben az olasz csapat. A magyar játé
kosok azonban nem veszilették el a fejüket és 
a II. félidő 6. percében Teleki szerzett szép 
gólt, majd a 27. percben ugyancsak

Teleki tizenegyesből lőtt góljával sikerült 
a magyar fiuknak kiegyenlíteni.

Az olaszok erre erősítették az iramot és Per- 
razzolo góljával a 33. percben újra vezetéshez 
jutottak. Öldöklő iramban a magyar csapat a 

,40. percben Vincié góljával újra egyenlített és 
I ezzel megmentette a mérkőzést.

Nyugati-csoport
Kelenvölgy—Budafok Felsőváros 1:1 (1:0).

Góllövő: Rápily, ill, Konrád.

BRIKETTEL TÜZELIK HARCRA 
SÁROSIT, KORÁNYIT ÉS SZÁLAIT.

A Salgótarjáni Köszénbánya R. T. a inngyar- 
olasz mérkőzésen legjobban szelepeit három 
játékos részére 30—30 inétcnnázsa dorogi bri
kettet ajánlott fel ajándékba. A mérkőzés után 
a közönség szelvényeken szavazott. A beérke
zett 17.670 szavazat Sárosinak, Szalagnak és Ko
rányinak ítélte a szép ajándékot. A kőszén
hánya a három játékosnak mér a napokban 
házhoz szállítja a harminc méter mázsa bri
kettet.

X Küzdelem a II. liga bajnokságéért. BMSE 
—Drogiiisták fí:2 (3 1). Góllövök: Urbán (2), 
Czéléiiyi (2), Hossó és J.ikó, ill. Ferstl és Gőtér. 
A Millenáris biztos győzelmet aratott.

X A kézllabdanap eredményei: VÁC—UTE 
8:4 (4:4). Az utolsó percekben botrányba fűlt 
a meccs — Elektromos Müvek F()TE 3:1 
(1:0). — MTE-MOVE Széchenyi TE 3:1 (1:0). 
Vasas—Goldbcrgcr SE 5.2 (1:0).

X A főiskolai staféta- és csapatbajnokságo
kat vasárnap délután a BEAC-pályán rendez
tek ineg. A József főherceg vándordíjért folyó 
csapatversenyben a mull évi védő, BEAC győ
zött a TFSC előtt. A BEAC-nak 24, a TFSC-nek 
‘9 pontja volt.
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„Szó sincs róla: nem szerzötSlellülí 
Szabó Miklóst, de mint amatőr futót is 

szívesen látjuk Párizsban"
— mondta Lafioumégue menedzsere

Páris, október 22.
(A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) A 

kissé hűvös októberi délutánon, a Jetin Bouin 
stadion futópályájának mesgyéjén, a zöld pázsit 
szélén piros trikójában, vállra kanyaritott fe
hér törülközővel ott kuporodik Jules Ladoa- 
mégue és szöges cipője szalagját fűzi csomóba. 
Néhány perc, a törülköző messzi ívbe repül egy 
sportriporter irányába és Ladoumégue start
hoz áll

Nem hivatalos jellegű volt ez a futás. Inkább 
csak újabb próbálkozás a rekordjavítás iránt, 
mely a francia sampiont most nem hagyja nyu
godni. És minden idegszálával igyekszik meg
szerezni az 1500-as távon, az olasz Beccali ál
tal tartott 3.49-es rekordot.

Ladoumégue futását — mely a neki oly ked
ves és legjobban megfelelő pályán végezhette, 
— többszázra menő néző követte... a keríté
sen kívül. A hallatlan népszerű „Julot" hívei 
ide is eljöttek, hogy kiáltásukkal buzdítsák ked
vencüket aki Finot-val (Páris válogatottjának 
centerével) indul. Ezer méteren egyszintben 
haladnak, pontosan 2 perc 32.6 mp-el, mely 
után a futballista lemarad és Ladoumégue, a

szélmentes időben 3 perc 518-al csinálja meg 
az 1500 métert.

De menedzsere résen áll. Leinti és jővö 
szombatra vigasztalja újabb kezdésre. Mialatt 
a francia sampion barátaitól és bájos feleségé
től . körülvéve az öltözőbe indul, és mialatt a 
kerítésen túl üdvkiáltások szállnak feléje, meg
kérdeztük, e kérdésben legkompetensebb egyént, 
aki Ladoumégue sportügyeit és sporlvállalko 
zásait intézi, mennyiben felel meg a valóság
nak, a magyar középtávfutó rekordernek, Szaftó 
Miklósnak szerződtetése?

— Szó sincs rólu, nem szerződtettük Szabó 
Miklóst, — 

kapjuk a kntegórikus választ.
— Talán az amalőrsége képezi az akadályt?
— Semmikép sem. Nálunk Szabó Miklós mint 

amatőr is futhat. Ebben a ..Föderációnak'1 se 
egyik se másik részről nem lehet beleszólása. 
Szívesen látjuk itt Párisban. És kérem ezt a 
„Hétfői Napló" utján tudomására hozni, bőt 
szívesen venném ha a „Hétfői Napló" párisi 
szerkesztősége közvetítené Szabó Miklós párisi 
szereplését.

(A Hétfői Napló párisi szerkesztősége tehát 
Szabó Miklós rendelkezésére áll.) Mándy Ilona

Berkessy játszik centerhalfot 
Páris csapatában Bécs ellen

A vidéki osztrák játékosok nagyarányú 
szipkázására készülnek a franciák

Bécs, október 22.
(A Hétfőt Napló bécsi szerkesztőségéből.) 

Salzburg, Tirol, Voralberg és Burgenland lab
darugó szövetségei az úgynevezett Landesver- 
handok (az osztrák tartományoknak külön 
szövetségei vannak) érdekes meghívást kaplak 
a párisi L'Auto című sportláptól. A párisi lap 
nagyarányú turnét akar rendezni a francia 
vidéken az osztrák tartományi szövetségek vá
logatott csapataival. Mimién szövetség váloga
tottja külön turnét bonyolítana le, az egész 
négy részletben van tervezve, november közepé
től március végéig. Az osztrák csapatok a tel
jes költségmegtéritést és a játékosok zseb
pénzt kapnak, többet nem hajlandók fizetni a 
franciák. A mérkőzések Lyon, Bourdeaux, 
Nancy, Marseille és Le Havreban lennének 
megtartva. Az osztrák tartományi szövetségek 
hajlandók elfogadni a francia meghívást, az

Ahol a játékos kézcsókra járul 
a futballbiró elé

Signorina Caloma, egy fiatal délamerikai diáklány az első 
női futballbiró, akinek a premierje kitünően sikerült

Ismeretes, hogy Amerikában, de különösen 
a déli államokban van a durva futballjáték 
hazája. A brazíliai szövetség vezetői évek óla 
töprengenek azon, hogy mint lehetne gátat- 
vetni a hevesvérű játékosok kilengéseinek, ami
nek számos esetben életveszélyes sérülések 
voltak a következményei, a fanatikus közönség
ről nem is beszélve, hiszen köztudomású, hogy 
Délamerikában revolver vagy tőr nélkül rendes 
ember nem megy futballmérkőzésre.

Valamelyik funkciónáriusnak nemrég ra
gyogó ötlete támadt, annt csakhamar keresz- 
tülvitlek. Ismeretes, hogy a délamerikai rend
kívül tiszteletben tartja a nőket és a gyenge 
ncinme.1 szemben való határtalan udvariasság 
a barna gentlemanok legelső kötelessége. Szinte 
kézenfekvő volt tehát, hogy nő vezesse a labda
rugó mérkőzéseket. Az ötlet szinte kézenfekvő 
volt;

nőnek kell vezetni a mérkőzéseket.

Ha lehet Pellével, -
ha nem - úgy nélküle...

10.000 pesti középiskolás,
egy nagy vidéki diákhadsereg és 18.000 iskotánkivüli testnevelésköteles 
ifjú a tornászvilágbajnokság nagy menetében — A MOTESz részéről 

akár holnap meg lehetne kezdeni a világbajnokságot
Május elején rendezik Budapesten a tornász- 

vllágbajnoksógot, amelynek rendezésével a prá
gai kongresszus a magyar tornaszövetseget 
bízta meg. Még egv kissé távoli ez az időpont, 
ám a MOTESz annyira felkészült már, hogy 
akár a holnapi napon megkezdhetnék a világ
bajnoki küzdelmeket.

A tornaszövetség helyiségében beszélgettünk 
a világbajnoki versenyről Sós Gézával, a szo- 
v tség főtitkárával s beszélgetésünk nyomán 
már kibontakozik előttünk a világbajnoki ver
seny grandiózus képe.

— Tervünk — mondotta Sós Géza — egy 
hatalmas, tömegeket megmozgató nagv tornász
ünnepség. Leginkább a Vérmezőt szeretnék e 
célra megszerezni, ahol f50.000 ember nézhetné 
végig a világversenyt. Nemzetközi, ifjúsági, 
csapat- és egyéni, valamint nemzetközi hölgy- 
csapatversenv’fogja bevezetni a világbajnoki 
versenyeket és ugv szeretnők ha ezeken is erő
teljesen lennénk képviselve. Ezért, de meg a 
felvonulások, a tanulás és továbbfejlődés szem 
pontjaiból

ISIMfO fővárosi középiskolái tanulót és
10.000 tskotánklvült tcstncveléskőtelM Ifjút 

akarunk beállítani sorainkba. 

osztrák sportsajtó azonban nagyarányú ellen
propagandát kezdett. Egyes lapok szerint a 
franciák

grandiózus játékosszlpk ázásra készülnek, 
amidőn felvonultatják maguk előtt az osztrák 
vidék rcprezenlaLiv legénységeit, akik közül a 
megfelelőket jó frankokért nyilván nem lesz 
nehéz valamelyik francia város csapata ré
szére megnyerni.

A legközelebbi Bécs—Páris városközi mér
kőzésre már összeállították Páris csapatát. A 
franciák eredetileg nem szándékoztak külföldi 
játékost szerepeltetni,

Berkessyt azonban mégis kénytelenek vol
tak beállítani,

mert egész Párisban pillanatnyilag nincs meg
felelő középfedezet, akit eredmény reményé
ben lehetne csatasorba küldeni az osztrákok 

i ellen. Andor León.

Az első női futballbiró bemutatója a múlt hé
ten meg is történt a Campos—Rio-Universily 
küzdelmén. Ez a két csapat elkeseredett ősrégi 
ellensége egymásnak és mérkőzéseiken rendsze
rint vér szokott folyni. Ezúttal nem igy tör
tént, Signorina Caloma, egy fiatal diákleány 
vezetle a mérkőzést és ítéleteit úgy a játékosok, 
mint a közönség a legnagyobb csendben és 
tiszteletreméltó udvariassággal fogadták. Pedig 
Caloma kisasszony szigorú bíró volt, a durva 
játékosokat erélyesen rendre intette, sőt a má 
sodik félidőben megkockáztatott egy tizen
egyest is a hazai csapat, a Rio-University el
len. Bár a tizenegyes jogosult volt, férfi bíró 
mégsem távozott volna ilyen esetben ép bőr
rel a pályáról. Ezúttal azonban tapsoltak az 
Ítéletnek és a Rio-University kapusa miután az 
ellenfél bombalövését kivédeni nem tudta, új
rakezdés előtt odalépett a szép signorinához és 
a közönség hangos bravőzása közben udvaria
san kezet csókolt neki.

A vidékről annyi diákot akarunk felhozatni, 
amennyit csak lehet. Egyszóval: káprázatoson 
szép tömegmegmozdulás és felvonulás lenne a 
kerete a világ legjobb tornászt erőpróbájának.

— No és mi van Petiével? — kockáztatjuk 
meg a kényes kérdést.

— Nem térek ki a kérdés elől. Ha Pelle visz- 
sza akar térni, a MOTESz mindent el fog kö
vetni, hogy a világbajnok elindulhasson és — 
győzhessen. Ez azonban nemcsak tőlünk függ

Pelle ugyanis olyan körülmények között 
vett részt több kittföldi versenyen, ame
lyekről a FIG tagegycsütetei közül igen 

sokan tudnak.
Miutón pedig a legveszélyesebb és a legerélye- 
sebh riválisok egyikéről van szó, fel kell ké-

A nyelvtudás — a*  úrványeaülés kulcsa

Tanulton a
DURIUM besxólőkönYv! i't/án

Eddiiz megjelent a francia és az angol nyelvtanfolyam. A 6 kötet Ara P 24.— 
A DUltlUM zenelemezein megjelentek az összes slágerek. — Kaphatók mindenütt. 
Ara P 1.95. — Kérjen prospektust. Vezérképviselet: VII., Thököiy-ut 2. Telefon: 84-&61

szülnünk arra, hogy startját a nemzetközt zsűri 
előtt meg fogják támadni. És itt azután nem 
segíthetünk mert nekünk vigyáznunk kell a 
MOTHSz jó hírére.

Verme*  Magda.

Meísl Hugó a futballrúl 
beszélt a pesti 
sportKózönségnek

A magyar—olasz mérkőzést megelőző dél- 
clőttön a Rádius színház nézőterén találkozott 
a főváros sportközönsége. A pódiumon Meisl 
Hugó, a népszerű osztrák futballkapitány, a 
középeurópai híres futballkultura megalapí
tója és apostola beszélt az ő szellemes clö- 
adómodorában a pesti közönségnek a kedvenc 
témáról: a futhallról, miközben a vásznon le
pergette elöltünk az osztrák futball legemlé
kezetesebb meccseit.

Szellemes előadását nem egyszer szakította 
félbe a viharzó taps. A rendelkezésre álló rö
vid idő miatt Meisl előadása csak kivonatos 
volt, de Ígéretet tett arra, hogy legközelebhi 
pesti utazása alkalmávaj memoárjaiból bő
vebb részletekkel fog szolgálni.

Az előadást a Napilapok Sportrovatoezetöl- 
nek Szindikátusa és a Külföldi Sporthirlapirók

A baszk favágó irtózatos 
ütéssel eltörte Carnera karját 
s az olasz óriás mégis győzött
A vértől ázott ring extázisba kergette a 70 ezer 

tomboló nézőt
Róma, október 22.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelén- 
tése.) Az olasz főváros mór hetek óta lázas iz
galommal várja a Carnera—Paollno-mérkő- 
zést. Az érdeklődés oly magas fokra hágott 
vasárnap délig, hogy Rmában, az örök város
ban minden mást háttérbe szorított.

A Piazza Siena-n ez alkalomra hatvanezer 
főnyi közönség részére épített tribünök szőkék
nek bizonyultak. Mire a fontos mérkőzés meg
kezdődött, már

hetvenezer ember egymás begyéu-hátán 
összezsúfolva szorongott.

Carnera a világbajnoki övvel derekán jelent 
meg s a közönség tombolva ünnepelte.

A mindvégig rendkívül heves, izgalmas 
meccs csaknem meglepetéssel végződött. Pao- 
lino, a baszk favágó egyáltalában nem respek
tálta a nála 23 kilóval nehezebb ellenfelét. Az 
első menetben Carnera volt a többet támadó, 
de a második és harmadik menetben Paolino 
lényeges pontelőnyre tett szert. A kilencedik 
menetben pedig . egy ellentámadásnál

oly erővel találta jobbkezes egyenesével

A Teplifzer FK kivándorol 
Teplitzböl

Tcplltz, okt. 22.
Csehszlovákia egyik legnagyobb vidéki csa

pata, az ismert Teplitzer F. K. hír szerint rö
videsen kivándorol Teplitzböl és székhelyét egy 
szomszédos városba teszi át. Arról van szó 
ugyanis, hogy Teplitz város állandóan újabb és 
a klub vezetősége szerint jogtalan adókkal 
sújtja az egyesületet, amit az most megunt és 
elhatározta, hogy elfogadja a fent jelzett város 
meghívását, amely a legnagyobb kedvezménye 
két ígéri és áthurcolkodik. A Teplitzer F. K. 
esete kétségtelen ritkaság a maga nemében.

Az öreg bíró visszanéz...
A Rákóczi-uti vendéglő különtermében ban

kett. Sportemberek lakomája. Az egyik ur be
szédet mond:

— Üdvözöljük Gerő Ferencet, aki huszonöt 
esztendeje bíráskodik a magyar futballpályá- 
kon. Ezalatt a negyed évszázad alatt közel 
ezer mérkőzést vezetett le Gerő biró és annak 
több miint háromnegyed részét kültelki pályá
kon. Akár a Lizedrangu ifjúsági, akár az or
szágos fontosságú derbimérkőzéseket vezettet 
sohasem tartott szem előtt mást, mint a fair- 
play elvét, még akkor is, ha kigunyollák, szi
dalmazták, kövei dobálták is ezérll..,

És eszembe jutott, mikor másfél évtizeddel 
eztlőtt először láttam Gerőt meccset vezetni. 
Angyalföldi hegemóniáért folyt a mérkőzés és 
a helyi derbi izzó hangulata annyira felaj- 
zotta a közönség idegeit, hogy a biró minden 
Ítélkezését zugó hangorkán fogadta, hol az 
egyik, hol a másik részről. Egy-két kő is be
röpült a pályára — talán a bírót is eltalálta 
— de ő nem törődött a viharral, vezette to
vább a mérkőzést a legjobb tudása szerint. 
Meccs után úgy szöktették meg a pályáról,

A bankett végén félrevontam az ünnepeltet 
és beszélgettünk. Megkérdem:

— Volt mór huszonöt év előtt is biróvizsga? 
nap különösen az emlékezetemben maradt, 
mert amikor kijöttünk a szobából, a fölöttünk 
lévő folyosóról egy háztartási alkalmazott egy 
nagy edényből leöntött bennünket. Egy páran 
idejében félreugrottak, igy az egész mennyi
ség a bizottság elnökének, Fehérinek a nya
kába zudult.

— Nem bánta meg, hogy biró lelt?
— Igen. A szövetség akkor az Edison-kávé- 

ház udvarának egyik szobáját bérelte. Húr-

Az emberi élet 
meghosszabbítása.

A termésiet maga gondoskodott a hosszú 
élet lehetőségéről, mert olyan forrásvízzel 
látta el az emberiséget, melybe 12-féle 
természetes gyógyanyagot kevert. Glaubersót, 
rádiumot, lithiumot, konyhasót, mangánt, 
vasat stb.

Az ember legalább háromszor eszik na
ponta. De avval már nem törődik, hogy 
szervezetét ki is mossa. Pedig az egészséges 
ember is mennyi betegséget akadályozna 
meg. Hát még mennyire fontos ez azoknál, 
kiknek emésztése nem rendes. Epéje, veséje, 
gyomra nincs rendben.

Próbáljon egyszer, csak egyszer egy pohár 
MIRA-vizet reggeli előtt meginni. Ize kelle
mes, nem okoz hányingert, görcsöt. A 
MIRA-vizet bárhol beszerezheti. Saját érde
kében próbálja ki.

Szindikátusa közösen rendezte és a lapsorkán- 
hói nemcsak az illusztris előadónak jutott, de 
a nézőtéren ülő bécsi „csodadoktornak", a 
népszerű Schutarcz doktornak is.

Carnera jobbkarját, hogy az el I*  törött
Az olasz ökölvívó-világbajnok ettől kezdve a 
közönség szűnni nem akaró buzdítására szinte 
emberfeletti módon küzdött s egymásután 
mérte bal öklével a borzalmas ütéseket a spa
nyol bajnokra, akinek arcából 

valósággal patakzott a vér.
Carnera óriási erőfeszítéseket tett, hogy knock- 
cutolja Paolínot, akit eddig még senkinek sem 
sikerült kiütéssel legyőznie. Az utolsó két me
netben Paolino mind hevesebben támadott s

a csodával határos, hogy Carnera súlyos 
kartörése ellenére meg tudta védeni világ

bajnoki cimét.
Nicode svájci biró a tizenötödik menet után 
Carnera pontozásos győzelmét hirdette ki, ame
lyet n tömeg szűnni nem akaró ünnepléssel 
vett tudomásul. A díszpáholyban

Mussolini fiaival mindvégig jelen volt
és feszült figyelemmel nézte végig az izgalmas 
világbajnoki küzdelmet. Tetszésének gyakran 
adott tapssal kifejezést. Schmeling és Demp- 
sey volt bokszoló világbajnokok szintén végig
nézték a mérkőzést.

mán vizsgáztunk akkor. A bizottság elnöke 
Fehéri Ákos alaposan kiforgatott bennünket 
és egyikünket nem is engedte út a vizsgán. Ez a

— Nemi Nekem ez teljes sportkielégülést 
hoz és ha újra kezdeném, minden szidáson 
sértésen, ködobáláson keresztül — újra biró 
lennék... Füleky József.

MEGLEPETÉSEK BÉCSBEN
Bécsből jelentik: Az első liga bajnoki mér

kőzései során a Libertás 3:3 arányú döntetlent 
erőszakolt ki a Rapiddal szemben, a Florids*  
dorf pedig az Austria ellen elért 2:2 döntetlen*  
jével akadályozta meg annak győzelmét. A 
Vtenna 3:1-re győzött a Hakoah ellen, az 
FC Wien 3:2-re a Donow-val szemben, inig a 
IVSC—WAC mérkőzés 3:1 arányban végző
dött.
AZ ÉSZAK-OLASZOK MINIMÁLIS GYŐZELME 

BERLINBEN.
Berlinből jelentik: Ész.ak-Olaszország labda

rugócsapata Brandenburg válogatottjait 1:0 
(1:0) arányban győzte le Serantoni góljával. Az 
olaszok durván játszottak s a berlni közönség 
több Ízben zajosan tüntetett a vendégcsapat 
ellen.
NÉMETORSZÁG KATASZTROFÁLIS VERESÉ

GET MÉRT BELGIUMRA
Dulsburgból jelentik: Németország váloga

tott csapata harmincötezer főnyi közönség 
előtt 8:1 (2:0) arányban győzött Belgium
ellen.

A NEMZETI LEGYŐZTE A BRATISLAVÁT
Pozsonyból jelentik: A Nemzeti szombati 

bajnoki mérkőzésével lábában vasárnap várut- 
tanul nagyszerű játékkal 4:3 (2:2) arányban 
biztos ■ gőzeimet aratott a Bralistava csapata fe
lett. rBihámi, Balogh II. és ismét Flóra 
szerez.- m-'g a Nemzeti góljait.

A CSEHSZLOVÁK FUTBALLBAJNOKSÁG.
Prágából jelentik: A vasárnapi ligabajnoki 

forduló az alábbi eredményeket hozta: Sparta 
—Kladno 4:2, (1:1), Slavia—Viktória Ziskov 
3:2 (1:2), Bohemians—Viktória Pilsen 2:1, Zi- 
denico—Cocchie Kariin 4:1, Nachod—Teplitzer 
FK 0:0.

X Az UTE vlzlpóló csapatának nagy győ
zelme. A fedettuszodában vasárnap délután 
n Komjádi-kupamérkőzések során az UTE 7:1 
(4:0) arányban győzte le a III. kér. TVE csapa
tát.

X Az ifjúság sportja orvosi szemmel nézve. 
Ez a címe a magyar spariirodnlom llgujabb 
termékének, amelynek szerzője Herzum Al
fonz dr. egyetemi tanársegéd, a Testnevelési 
Főiskola sportorvosi intézetének orvosa. Az 
ízléses kiállítású könyv a serdülő Ifjúságot is
merteti meg a sportolás higiéniájával. Az 
egyes sportágak orvosi szempontból való meg
beszélésénél ismerllli a sportág ülésének he
lyes módját. A 72 oldalas könyv ára 1 pengő 
80 fillér és az Ifjúsági Testnevelés szerkesztő
ségében (IX., Ferenc-körut 34) rendelhető 
meg.
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A táncosnő felkapott egy pohár pezsgőt. 
Egy hajtásra kiitta.

— Igen, vidám leszek, Pierrc ,— szólt 
csillogó szemekkel.

Es a gyémánt fejdisz ragyogásában gyö
nyörködve, kezdte elfelejteni, hogy rövid 
néhány napon út, szive is volt, mely na
gyon tudott fájni...

NYOLCADIK FEJEZET.

Gál Vera
A bankár néhány telefónbeszélgetést in

tézeti el. Simon ur kereste. Tessier is be
nézett egy kérdéssel. A bankszolga jött, le
tette az Íróasztalra a második postát, meg 
a déli lapot, a „Paris Midi“-t.

Pierrc Vanni fölvette az újságot, de csak 
a elmeket futotta ál gyorsan. Már át akarta 
lapozni az első oldalt, mikor a hatodik ko 
hunná közepetáján, egy rövid hasábos cikk 
felett, szemébe ötlött egy cím: Egy ameri
kai rejtélyei halála. Es a szövegbe mintha 
most ráugorna egv név , rácsimpaszkodna 
és fojtogatná. Szédülten meredt a belükre, 
melyek szinte cikk-cakkban táncoltak sze
mei előtt. Végre olvasta:

„A kilencedik kerület rendőrkomisszáriu- 
sánái jelentették tegnap délután, hogy a 
18, Rue Chateaudnn alatt levő „Hotel Victo- 
ria" egyik lakóját, a hét hónap óta ott lakó 
John lliggins amerikai állampolgárt, január 
1-én, félkét órakor, szobája padlóján, a föl
dön fekve, félig levetkőzve, holtan találták. 
A rendőrség azonnal n helyszínéé sietett 
és búr a hullán a külső erőszak nyomait 
fölfedezni nem tudta, mégis erélyes nyomo
zást indilott és a holttestet a törvényszéki 
bonclani intézetbe szállíttatta A ma reggel 
dr. Paul főorvos által megejtett boncolás, a 
halál okául nagymértékben való kokain ab- 
szorbeáiását és Hlkoholmérgezést állapított 
meg.

Pierre Van! kétszer is átolvasta a hirt. 
Vegyes érzelmek voltak benne. Kicsit talán 
sajnálta . Emberileg. Kicsit talán a . . . 
cinkostársa tis. De talán mindennél furcsáb
ban hatott lliggins halálhíre, pont most, a 
meccs előtt..,

*
A saint oucni futballpálya amolyan 

„házi" használatra volt csak beren
dezve, vagyis inkább ill a belföldi, a 
klubközi mérkőzéseket játszották le. Ennél
fogva a nézőhelyek mérete se volt túlzott, 
de nyolc-tízezer néző itt is megtölthette a 
tribünöket.

Az „Astoria—Saturnus" mérkőzése nem 
is annyira a sportszeretőket, mint inkább 
szorosai) a futballvilághoz tartozókat érde
kelte. Köztudomású volt a „Saturnus" 
helyzete és a második zónába való lehelyc- 
zé.sénck kilátása és ez n hecc- és botrány
éheseket is ide csábította, igy, hogy szokat
lanul sokmi voltak idekiinn. A szövetség 
direkt clhozatta Belgiumból, Délidért a hí
res bírót.

Ugy az „Astoria"- mint a „Saturnus"- 
klub összes érdekeltjei és vezérkara teljes 
létszámban megjelentek. A bankár, ki még 
mindig lliggins halálhírének kellemetlen 
hatása alatt állott, egyedül ült egy páholy
ban. Glória már tegnap kijelentette, hogy 
öt az ilyen kis „apró" meccsek nem érdek
lik és nem óhajt kijönni.

A „Magyar-Ház" futballrajongó főtit
kára, dr. Kovács, kalauzolta ki Gál Verát, 
aki tegnap részt vett a „Magvar-Ház" új
évi teadélutánján és megismerkedett a pá
risi magyar kolónia egy részével.

A meccs minden külső parádé mellőzé
sével, pontosan három órakor kezdődött. 
Kender biró füttye után megindul az „As
toria" támadása. Szerencséjük is van, erős 
hátszél segíti őket. De enélkül is rögtön ki 
világtik a csapat technikai és taktikai tu
dása. Zentay Béla remek keresztlabdája 
Cárion elé ugrik, aki leszalad de még fu
tásban adja le az első lövést, mely talál és 
jelenti az „Astoriának" a nyolcadik perc
ben az első gólt.

A „Saturnus"-nak (hiába bizonykodott 
Smith, most látni csak, gondolja Vanni) 
bizonytalan a csatársora. Csak néha szók 
ken ki egy-egy ragyogó leadással a halfsor 
tengelyében futó Guards, nz uj londoni 
attrakció.

Az „Astoria" fölénye állandósul. Rian 
halszélre küldi a labdát és Zentay, ki a ki
futó védelmet maga mögé irányítja, hatal
mas rugóssal vágja be a 20-ik percben a 
második gólt.

A „Saturnus" emberei rémüldöznek. Hát 
há ez ilyen tempóban megy, ugy nullra

verve zuhanhatunk a második zónába ... 
De most kissé felszáll a reményük. Mert a 
„Saturnus" balszélsőjének sikerül megza
varni az „Astoria" védelmi frontját. Söl 
még Dellhiezt is kicsalizza a kapuból, úgy
hogy a labdát passzolva Guardsnak, az 
„Astoria" kapusának háta mögött rúgja 
be ... de csak kapulécre talál.

A félidő 2:O-ja utón, a „Saturnus" druk
kerek Jógó orral néztek a továbbiak elébe.

Szünet után, most az „Astoria" küzd 
szél ellen, mely kezd csípősen hideggé 
válni ... A „Saturnus" taktikát változtat. 
Durván, kíméletlenül vetik magukat a küz
delembe és igy fokozzák percről percre az 
iramot. Néha, ugy látszik, pillanatokra ve
szélyes is lehet a „Saturnus" támadása. De 
az „Astoria" játékosai résen vannak. Sőt 
Carton, véletlenül elgáncsolja a „Saturnus" 
jobbszélsőjét, aki elvágódik. Baj nincs, 
csak az, hogy a flu a tizenhatoson belül 
találkozik a pálya füvével és ez már nem 
probléma a bírónak, aki tizenegyest Ítél. 
Hátba most? — fohászkodnak a „Satur 
nus"-beliek. De a büntetőrugás se segít raj
tuk. Dellhiez nem is kézzel fogja ki, hanem 
a nézők tapsai közepette, lábbal rúgja 
vissza a labdát a mezőnybe.

Még egy érdekes pontja volt a mérkő
zésnek: az „Astoria" harmadik gólja, me
lyet a hírnevéhez méltóan játszó „csoda
csatár", Zentay Béla, szerzett meg a csapa
tának.

A 3:0-ás vereség megpecsételte a „Satur
nus" sorsát. Immár könyörtelenül zuhan
tak át a második zónába. A játékosok le
törve vonultak le a pályáról.

Mig az „Astoriát" a nagyobb számban 
lévő híveik, lelkesen megtapsolták,

*
A meccs utáni csendesebb napokban 

Zentay Béla Gál Veráék társaságába szegő
dött. Már párisi őslakóként mutogatta meg 
nekik a város érdekességeit. Még múzeu
mokba is eljárt velük, pedig őszintén, unta 
a múzeumokat. De másrészt, ugy érezte, , 
hogy jobb a változatosság. Afféle belemene- 
külés egy más világba. Távol az övétől, 
melyet még túlságosan betöltött Glória em
léke.

Mert csodálatoskép, még mindig nem tu
dott tőle szabadulni. Eléggé fegyelmezett 
voll, hogy nem tűzte ki bánatát cégér gya
nánt az arcára. És csak nagyon finom is
merőnek, kutatónak és megérzőnek kellett 
lenni, aki a közömbös álarc alatt megbúvó 
szomorúságot észreveszi.

Gál Vera észrevette. Egv délután épp a 
Jluny múzeumban mászkáltak kelten. Gál 
néni, akit alaposan megviselt és agyonfá- 
rnsztolt a sok járkólás, lemondott arról, 
hogy a Cluny kincseit megismerje és otthon 
maradt.

Mór végigjárták a termeket, Pihenéskép 
leültek egy-egy kis piros bársonypamlagra, 
melyen ép két ember számára volt férőhely. 
A téli alkony már bekiildötfe árnyékát a 
vitrinek közzé. Csak az üvegek mögött rej
tett roueni fayence-tálak tükre fénylett 
mázos kékségben.

— Nem mondaná meg nekem, mi baja 
van magának, Béla? Nézze, én valahogy 
olyan közel jöttem magához, olyan jó báró 
tómnak tarlóin és fáj, hogy maga oly levert. 
Mert hiába tagadná, én látom, érzem, hogy 
magának) valami szomorusóga van — szólt 
halkan a lány.

Talán nem voll nagyon férfias és „csoda- 
csaláros" tempó, de Béla, ahelyett, hogy 
vúllvonogaló cinizmussal nevetne, egysze
rűen azl felelte erre:

— Nem tagadom, Vera, van egy nagy, 
buta bánatom.

És szakadt fel benne testvéri, baráti, gyer
meki közvetlenségben az utóbbi hetek át
élése. Glóriával való első találkozása, az is
meretség. a véletlen és rövid, csodálatos sze
relmük; a szakítás.

Egv muzeum-ör zavarta meg őket. „Mes- 
sieuss-Dames", zárunk kérem... és sandí
tott feléjük Biztos szerelmeseknek nézte ezt 
a csinos párt. Hiszen csak azoknak lehel 
annyi mondani valójuk. Ezek pedig ponto
san egv óra óla ültek itt és beszélgetlek.

♦
Gál Vera ugy érezte, hogy nagyon meg

szerette Parist és érért meg is kapta egészen. 
Mert kél hete se telt l»ele. hogv megérkeztek 
n Gare de l'Esten, és már valami régi olt 
honia’sággal járkált a Fény Városában.

Déleiöttönkint egy-egy órára bement a 
..Palais du Sport"-ba, hogy megismerkedjen 
a mesterséges, de annál tökéletesebbre fa

— Aljas ... — kiáltotta a flu felé.
A futballista egy pillanatig Pierre Vannira 

meredt. Szótlanul, de kihivóan és gúnyosan 
nézett a bankárra. Egy lépést tett felé...

— Pierre, hallgasson meg.., Glória 
hangja igyekezett nyugodt lenni. — Nézze, 
bevallom, nekem nagyon tetszett Zentay, de 
esküszöm, már mindennek vége volt köz*  
tünk. Hetek óta nem is láttam. Most ö ide
jött; nem akartam kidobni, gondoltam jobb, 
ha én beszélek vele okosan ...

— Pás de paroles raisonnables, nem okos 
szó kell ide — sziszegte a bankár. — Hanem...

Hirtelen félelmetes lett az arca. Nem Pierre 
Vanni állt ott most, a becsületrendes férfi. 
Közéleti tekintély. Az ismert bankár. A nagy 
vállalkozó. De egy más ember. Primitív ős
lény. Ösztönök állal uralt barlanglakó, aki az 
asszonyát félti. Az indulatok átrajzolták arcát. 
Az orr megnyúlt. Kegyetlenséggel telt meg a 
száj körül húzódó árok. A szemgolyók vad fe
keteségen sötétedtek.

Egy veaidettára készülő, lobogóvérü, vad 
korzikai bandita állott most itt. Egy mozdulat 
a nadrágja hátsó zsebébe ...

— PierreI — sikolt fel Glória.
A revolveres kéz Zentay Béla felé irányul.4
— Jaj, Istenem ... Hon Dieu.

♦
Mikor Zentay Béla tegnap este megkérdezte 

Gál Verát, hogy mi a másnapi programja, a 
lány kitérő választ adott. De különös oka volt 
rá épp Béla előtt elhallgatni.

Vera a fiatal leánygenerációnak egy jói ki*  
egyensúlyozott, szép példánya volt. Egészsé*  
ges, józan, okos, világos fejű, izmos sportlény« 
Mégis lelke legmélyén ott szunnyadt egy bie*  
dermeyeres, levendulaililatu romantika, melyet 
án atavisztikusan hozott valamelyik Gál nagy*  
mamától és mely itt nőtt ki a Szajnaparton^ 
Zentay Bélával kapcsolatban.

Oh, nem mintha szerelmes lett volna belé —• 
állapította meg önmagában. Csak sajnálta Bé
lát, mert boldogtalan és szeretett volna rajta 
segíteni. Ezért agyalta ki regényes tervét. El
határozta, elmegy Glória bandához, beszélni 
fog vele a „csodacsatár" érdekében. Bélán ke
resztül, az ő leírásain át, szinte már barátnői 
közelségben érezte magát a táncosnővel. Lehe
tetlen, hogy az meg ne értse őt.

Mikor már becsengetett a táncosnő lakásán 
és a szobaleány ajtót nyitott, egyszerre erősen 
dobogott a szive és ugy érezte, hogy mégis 
csak buta volt — impulzusát követve — ide 
jönni. De mikor a szobaleány kérdezte: kit 
jelentsen be? — már újra egészen nyugodt 
volt. Kinyitotta retiküljét, kivette névjegyét és 
átadta neki. Az már épp egy lépést tett, hogy 
a halion keresztül a szalon felé vezesse az uj 
látogatót, amidőn élesen berregve megszólalt 
mögöttük a hatszögletű hal egyik kis asztalká
ján álló telefon.

— Pardon, Mademoiselle, egy percre csak, 
— exkuzálta magát a szobaleány a telefon felé 
indulva, kezében még mindig Vera névjegyét 
tartva. Felvette a kagylót. — Halló! Halló!...

Vera közben egy-egy lépést tett előre. És 
most, mint egy rémdráma szereplőit, ugy látta 
a félig nyitott szalonajtóból, a hali egyik falán 
lévő tükrének síkjában visszaverődve Zentay 
Bélát, egy női alakot és egy kinyújtott revol
veres kezet...

Egy villanásnyi volt ez a yizió.-.. » . .
A telefonnál a szobaleány még mindig be

szél ...
Egy negyed másodpercig bénító rémület.
De Vera már egy szökkenéssel benn álla 

szalonban. Izmos öklével erős ütést mér Pierre 
Vanni karjára ... A revolver hangtalanul gü-' 
rul a mögötte lévő halvány rózsaszín selyem- 
fotel ölébe. Sötét, félelmetes árnyék, á világos' 
selymen ...

Áz egész jelenet egy-két kurta perc alatt 
játszódott le. Mire Marié a telefoonbeszéígé- 
lést elintézte, körülnézett, kissé furcsálódva ' 
észlelte, hogy az uj vendégkisasszony bejelen
tés nélkül nyitott be a nagy szalonba.

Ott még mindig izgalmas, remegő csend. 
Csodálatoskép Gál Vera nyerte vissza legha- 
marább lélek jelen létét.

— Mademoiselle — kezdte — és indult 
n még mindig remegő Glória felé -—/bocsás
son meg, hogy igy betolakodtam. Gál Vera 
a nevem. Én ... én jó pajtása vagyok Zen- 
taynak. Gyerekkorunk óta ... És valami 
Öntudatlan hozzátartozás! érzéssel lépett 
most a flu mellé. — Én ... én cspk meg 
akartam önt ismerni, mert tudom, Logy. 
maga neki mily kedves volt...

(Vége következik.)

gyasztott korcsolyapályával, ahol a 15-ikí 
jégünnepélyen Párisiink bemutatkozik. Az 
„Intransigeant" meg a „Paris-Soir" sport
rovatai már előre részletes programmot kö
zöltek és hosszú cikkekkel harangozták be 
a nagyszabású jégünnepélyt.

Vera fényképéi már le is hozták, a „Gra- 
cicuse Champion Hongroise" felirattal.

Néha Béla is elkísérte Verát a jégpályára. 
Sport és esztétikai örömmel nézte a lány 
remek mozgását a jégen. Büszke volt rá. És 
amióta a Cluny múzeumban kiönlhette neki 
a szivét, legjobb és legmegértöbb barátjá
nak Gál Verát tartotta. Azontúl is a téma 
közöttük fökép a táncosnő volt. Glória, aki 
lassanként már nem is volt idegen Verá
nak). Glória ,aki azonban Béla elöl elérhetet
len messzeségbe távolodott el és aki — hiápa 
minden — még mindig bután és betegesen 
foglalkoztatta a „csodacsatár" képzeletét.

Ha valami erős és fárasztó tréning és já
tékprogram lett volna, ami eltereli gondo
latait. De a január második! sikeres meccs 
után, tíznapos pihenőt kapott az „Astoria", 
így határozott a club vezetősége, hogy a 
csapat friss kondícióban kezdhesse meg a 
kitűnő feltételek mellett lekötött afrikai tú
rát, ahová január 18-án kell indulniok.

Béla természetesen örült az útnak, örült, 
hegy egy időre elkerül Párisból. De közbe, 
mint egv mániákusnál, egy rögeszme ala
kult ki benne: — Egyszer még Glóriával 
beszélni.

Hol és hogyan? Az Alhambra ölörőjében. 
ahol egész udvartartás veszi körül? Telefo
náljon neki? Úgyis a szobalány jön előbb 
és veszi fel a nevet és üzenetet. írjon? Biz
tosan nem felelne. Ha elmenne hozzá? Egy
szerűen a lakásába. Eh. őrület és elvetette.

A gondolat azonban visszatért.
Elvégre nem dobna ki, mások is megláto

gatják ...
Most már határozott volt. Üres délután 

állott előtte. Gál Verával aznap nem volt 
találkozója. Amikor előző este a lány napi 
programja felől érdeklődött, bizonytalan 
választ kapott.

Pontosan két hete, hogy utóljára itt járt. 
A csukott kapu gombnyomásra kinyílt. Be
szállt a liftbe. Hatodik emelet. Ott állt Gló
ria lakásának ajtaja előtt.

Mit akar tőle? Mit fog neki mondani? 
Nem fontos. Nem készült rá. Nem volt ki
alakult terve.

Becsengetett. A szobalány kissé csodál
kozó arccal engedte belépni. — Bejelentem 
a Mademoiselle-nek ...

— Bejelent... Arnyalatkülönbség, két 
hét óta .., nyelt egyet Béla keserűen • .■

♦
A józan, rideg bankár nem hajolt semmi

féle miszticizmusra. Mégis a „Saturnus" ve
resége és Higgins váratlan halálának vélet
len és furcsa összeesése „mementóként" 
hatott rá és örült, hogy megszabadul a 
klubbeli kapcsolatoktól. De egy néma, tu
datalatti harag maradt benne minden iránt, 
ami a futballra vonatkozik.

Ideges volt a napokban. Ezért is, a szo
kottnál gyakrabban kereste fel GIpriát. Jól 
esett neki a táncosnő társasága, akinek az
előtti fölényes modorát, újabban valami sze
lídség tompította kedvesebbé. Néha, délutá
nonként, mielőtt az irodába ment, egy kis 
félórára felnézet hozzá. Igaz, ebben az Idő
ben ritkán találta egyedül. A legkülönbözőbb 
társadalmi rétegekből barátok, rajongók, 
kollégák, mindig akadtak a szürke-rózsa
szín szalonban.

Ezért is nem volt meglepve, amikor ezen 
a délután, ugy fél négy óra Iáján, amikor 
Glóriához felment, a kabátját lesegítő szoba
lány azt mondta, mint egyébkor is; „Made- 
moisollnek vendége van".

Pierre Vanni átment a hatszögletű halion. 
Kinyitotta a nagy szalon felé vezető ajtót. 
Keze még a kilincsen volt, mikor meglepve 
állott meg. Egy lépést tett előre, az ajtó fé
lig nyitva is maradt mögötte.

Az egyik sarokban, az ablak felé fordulva, 
ugy. hogy csak profilja látszott, ült Glória. 
Előle, háttal a belépőnek egy férfi.

Még ez se lett volna oly meglepő, ha nem 
halija a következő szavakat, melyek tompa 
ütésként zuhantak Pierre Vanni tudatába. 

— Glória, hát el tudtad oly hamar felej
teni, hogy az enyém voltál? Hisz te magad 
Is boldognak vallottad magad. És most..

A táncosnő e percben vette észre az ajtó
nál álló bankárt. Halotthalvánvan ugrott fel 
i székről. Az előtte ülő alak követte mozdu
latát. így került szembe Zentay Béla Pierre 
Vannival.

A szerkesztésért és kiadásért. felel:
DR. ELEK HUGÓ

NYOMATOT1 A GI.OIIU. NYOMDAI MCINTKZET IL T. KORFORGÖGErKIN, BUDAPEST. V). ARADI UCCA «. — NYOMDAIGAZGATÓI HAVAS M.


