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Lezuhant Molnár Árpád vitorlás repülő

Gyilkosság az izabeiia-téren
A garázda bosnyák munkás megölt egy orvostan
hallgatót és leszúrta a rendőrt, aki el akarta fogni

Vasárnapra virradó éjszaka az Izabella- 
tér 11. számú ház előtt egy mohamedán 
munkás agyonszurt egy fiatal orvostanhall 
gatót és megsebesítette a helyszínre érkező 
rendőrt. A tettes Zukó Achmed 43 évfes mo
hamedán származású munkás, aki rettegett 
alakja volt a pesti éjszakának.

A rendőri nyomozás adataiból izgalmas 
kép alakul ki a véres éjszaka lefolyásáról.

Zukó Achmed, aki már közel tiz eszten
deje tartózkodik Budapesten és itt alkalmi 
munkákból éldegélt, pár hónappal ezelőtt 
Sára János gumihegesztőmühelyében ka
pott állást.

A hatalmas erejű, megtermett ember 
napközben szorgalmasan dolgozott az Iza- 
bclla-ulcai műhelyben, de este, munkája 
befejeztével ráadta magát az italra és a 
rendőri krónika legismertebb botrányhőse 
lett.

Alig került Pestre, amikor egy kültelki 
vendéglőben részeg állapotban összeszólal 
kozott egy napszámossal és háromszor oly 
erővel szúrta hasba, hogy a szerencsétlen 
ember

röviddel kórházba szállítása után meg
halt.

A vizsgálat során kiderült, hogy Zukó bősz- 
szuból követte el tettét, már napokkal 
előbb hangoztatta, hogv leszúrja haragosát. 
Szándékos emberölés büntette cimén tar
tóztatták le akkor és

esztendők múltán szabadult csak ki a 
fogházból.

Egy ideig ugy látszott, hogy a fogház leve
gője megtörte és szakított házsártos, köte
kedő természetével, de később mégis

felülkerekedett benne ■ keletiek hagyo
mányos, bosszú után, szomjuhozó ter
mészete. Ettől kezdve minden rendőr

ben ellenségét látta
és valósággal vadászott rájuk.

Nyolc esetben került szurkálás és ható 
sági közeg ellen erőszak cimén a rendőr 
•égre.

öt esetben rendőr volt a sértett.
Pár héttel ezelőtt ismét szerepelt a félelme- 
les mohamedán neve a lapokban. Akkor ő 
húzta a rövidebbet. A Nefelejts-utcábau 
<Rv vendéglőben ittas állapotban dühÖngeni 
kezdett, sorra inzultálta a vendégeket, töri 
zúzott, azután

ráfámadt a helyszínre hívott két ren
dőrre. harapni, rugdalni kesdte őket, 
végül is a rendőrök gumibottal tudtak 

csak rendet teremteni,
három ütést mértek Zukó Achmed fejére. 

Akkor kórházba szállították és felgyó 
gyulása után megindult ellene az eljárás, 
de nem került letartóztatásba.

Szombaton este együtt távozott el a 
guinijavitóüzletből a tulajdonos fiával, Sára 
István 26 esztendős orvostanhallgatóval. A 
fiatalember mulatós természetű volt és nem 
fokáig szabódott, amikor alkalmazottjuk 
u egyik Izabella-utcal vendéglőbe invitálta.

Itt nagyobb mennyiségű bort fogyasztottak. 
Innen egy kiskocsmába mentek, ahol

a tulajdonos látva Ittas állapotukat, 
nem akarta kiszolgálni őket 

Nagynehexen kaptak két kis fröcesöt. Mi
kor ezt elfogyasztották, hányás botrány ke
letkezett, mind a ketten szidták a kocsmá- 
rost és fenyegetni kezdték, hogy rossz vége 
lesz, ha nem ad bőrt. Zukó Achmed élesre 
fent konyhakést rántott elő és azt bele 
vágta az egyik asztalba. A kés megállt at 
asztal közepében, a vendégek attól tartva, 
hogy valamennyiökbe beleköt a dühöngő 
ember, elsiettek a helyiségből.

A kocsmáros kellemetlen vendégeit igye 
kezelt kituszkolni az utcára és közben

pincéréi ■ ciioikcn Kuiaie.
Kinn az utcán Sára István és a mohamedán 
között izgatott szóváltás támadt, majd

Sára vértől borítva halálra sebzetten az 
utca kövezetére zuhant.

A bosszúálló ember kését kétszer bele

Leszállítják több ipari cikk 
árát Fabinyi kereskedelmi miniszter 

bejelentette, hogy uj hitelakciót vezetett 
be az ipar és kereskedelem érdekében

Dorouma, október 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Fabinyi Tihamér kereskedelmi 
miniszter Dorner Aurél miniszteri tanácsos 
kíséretében szombaton este Dorozsmára ér
kezett választói közé és a vasárnapi napot 
is választói körében töltölte. Szombaton 
este a Gazdakörben népes vaosorftn vett 
reszt a miniszter, ahol beszédet is mondott 
és különösen az Alföld érdekében eddig tör
tént alkotásokat ismertette.

Vasárnap délelőtt a községháza udvarán 
nagygyűlés volt, amelyen

FABINYI TIHAMÉR
hosszabb beszédet mondott és különösen 
azt hangsúlyozta, hogy mindent megtesz a 
kisgazdatársadalom érdekében, de szükség 
van virágzó iparra is, mert anélkül nem tu
dunk megélni.

— semnuicit ipari vagy agranuixanioi

— mondotta — a jövőben sem engedem

Bejelentette ezután, hogy
a jövő héten leszállítják a rézgálk árál 
50 pengj/51 42 pengőre. A szőve táruk 
alapanyagának, a pamutfoaAinak 44 
dollárról ar/t dollárra szállítják le 

az árát,
ami nemvárt, igen nagyjelentőségű olcsób
bodás. Lényeges árleszállítás következik be 
a táblaüveg és a kertészeti üveg áránál is

döfte az orvostanhallgatóba.
Ar egyik szúrás mintegy húsz centiméter 
mélyen, közvetlenül a szív táján érte Sá
rát, a másik valamivel odébb.

Bakó József rendőr ebben a pillanatban 
étkezett a helyszínre és ki akarta csavarni 
a kést kezéből. Ez csak nehezen sikerült.

A garázda ember bírókra kelt a rendőr
rel, jobb kezét keresztUlazurta

és csak egy másik rendőr segítségével sike
rült Zukót összekötözni.

A súlyosan sérült orvostanhallgató össze
szedve minden erejét, feltápászkodott a 
földről és odaült az Izabella-tér 11. számú 
ház kapujához, varsa az orvosi segítséget. A 
mentők csakhamar megérkeztek, első se
gélyben részesitették Sára Istvánt,

de alig telték rá a hordágyra, a szeren
csétlen ember még a mentőautó indu

lása előtt meghalt.
A rendőrt a Bakag klinikára szálljtották.

A pesti éjszaka rettegett alakja pedig a 

és még több cikknél gondol árleszállításra.
Megállapította, hogy a kisiparosoknak és 

a kiskereskedőknek talán még nehezebb a 
helyzetük, mint a gazdatársadalomnak, mert 
náluk nincs meg a frógső védelem, a föld. 
Most olyan

hitelakciót vezetett be.

Három részre bomlik
a kereszténypárt

Gömbös miniszterelnök
a napokban

Gömbös Gyula miniszterelnök hazaérkezésé- 
vei most ismét aktuálissá váH a Nemzeti Egy
ség Pártjának fővárosi szervezkedése. Mint an- 
Dal idején jelentettük, Gömbös Gyula miniszter
elnök leszögezte, art az álláspontját, hogy a 
városházán is a Nemzeti Egység Pártja lehet 
csak a döntő falllör és elutazása elölt egy bi- 
rtrtlságot delegált, amelynek hivatása volt, hogy 
a miniszterelnök távoll&e alatt előkészítse a 
Nemzeti Egység Pártjának fővárosi szervez
kedését.

A kijelölt bizottság úgyszólván napról-napra 
folytatott megbeszéléseket és - mint ér
tesülünk. —

teljaaoa rt la készült tarvesatévrt, amely 
termésaeteaen mórt már a aalnlsrtei-tlnök

juvsuagyaMra var

főkapitányságra került. Zukó Achmed az 
alkoholmámor következtében

egész éjszaka dühöngött az őrizetes 
cellában, 

kényszerzubonyfoa helyezték és csak a kora 
reggeli órákban csillapult le.

Srrubtán Dezső dr. rendőrtanácsos, a sé
rülési osztály vezetője hallgatta ki. A bos
nyák fantasztikus meséltél igyekezett mén 
feni magát. Ugy állította be a do'got, 
mintha az orvostanhallgató belső zsebéhcp 
lett volna a kés és az valahogy

véletlenül
átszurta volna a mellét. A rendőr megbics- 
kazására pedig nem is akar emlékezni. A 
renitens embert

letartóztatásba helyezték.
Zukó Achmed egykedvűen vette tudomásul 
a letartóztatási végzést és továbbra is ár
tatlanságát hangoztatta.

Vasárnap déluán mar át is kisérték az 
ügyészség fogházába.

amely lehetővé leszí a kisiparosoknak, hogy 
bankszerii fedezet hiányában is támogatás
hoz, hitelhez juthassanak.

A kereskedelmi miniszter beszédét gyak
ran szakította félbe a közönség lelkes ün
neplése, majd a miniszter küldöttséget fo
gadott és a tanyavidéket kereste fel.

dönt a fővárosi szervezkedésről
s azután megalapozzák a Nemzeti Egység Párt
jának fővárosi szervezeteit.

Sztranyavszky Sándor, a Nemzeti Egység 
Pártjának országos elnöke már vasárnap dél
előtt alkalmat keresett arra, hofcj Gömbös Gyula 
miniszterelnöknek referáljon nagy vonalukban 
a bizottság eddigi munkájáról. A bizottság 
részletes jelentését a miniszterelnök csak né
hány napos pihenéséből való visszaérkezése 
után fogja a kiküldőit bizottság tagjaival 
együttesen letárgyalni s utána fog, különösen 
személyi kérdésekben, a döntés megtörténni és 
pedig az irányban.

hogy a párt országos elnöke mellett ki 
vezesse magát a fővárosi szervezkedést
Ez a döntés valószínűleg a napokban, még 

a képviselőháx összeülcsc és a Nemzeti Egység
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tuztuban

Pártjának novemlx-r 12-rc tervezeti 
lése előtt következik l>e.

Politikai körökben mindenesetre 
vannak azzal,

hogy ■ fővárosi kérdés, politikai része ■ 
miniszterelnök döntésével és a Nemzeti 
Egység Pártjának fővárosi szervezkedésével 

eldőlt.
De a politikai rész elintézése nem jelenti 

még, hogy ezzel a főváros adminisztrációjának 
érdemi része is elintéződött, mert hiszen két
ségtelen, hogy a politikai kérdés megoldása 
nem jelenti egyszersmind azt. hogy a pártok 
mai számaránya mellett a Nemzeti Egység 
Pártja kellő befolyást nyer-e az adminisztrá- 
dóra.

A Nemzeti Egység Pártjában számítanak 
ugyan arra, hogy a párt akciója bizonyos mér
tékben bomlasztó hatást fog gyakorolni a ke-

Nem lehet csodákat várni
a gazdarendelettőlAntal István dr. elő

adása a rádióban
Vasárnap délután 3 órakor Antal István dr. 

miniszteri tanácsos, a miniszterelnökségi sajtó- 
o-zl.dy vezetője, ii rádió utján ismertette ér
dekig <» értékes előadásában a gazdavédelmi 
rendeletét.

ANTAL ISTVÁN 
azzal n megállapítással kezdte előadását, hogy 
a magyar mezőgazdaság boldogulásán fordul 
meg ni egész ország gazdasági helyzete és,ép
pen ezért a lullerLuM mezőgazdaság mcguipn- 
lése, tehát a gazdiiadóisúg kérdésének elvisel
hető rendezése rom csupán egy tárzadnlami 
osztálynak, vagy foglalkozási ágazatnak az ér
deke, hanem

egyetemes nemzeti közérdek és kötelesség.
Ezután részletesen ismertpllc a gazdaadós- 

s. gok rendezésére Irányuló kemiányinlézkedé- 
V kit, amelyiknek előnyeit a következőkben 
foglalta össze:

— Minden gazdaadós, míg ha nem is veszi 
igénybe a védelem alá helyezéssel járó kedvez
ményeket, október 24-től kezdődőleg csak évi 
5 és léi százalék kamatot fizet az 19.32. évi 
április hó elseje előtti időben keletkezeit tarló- 
zásaira, holott eddig általában .évi d százalékot 
kellett fizetnie. A védelem alá helyezkedett 
gazda 19.31. január 1-től kezdve csak évi 4% 
l.amulul tartozik fizetni és löki törlesztés fejé
ben csnk a kataszteri tiszta jövedelem harminc
szoros szorzatán aluli rész után fizet a kama
ton felül évi egy százalékot. A védelem nlá he
lyezkedett gazda kainatháilralékát tőkésítik, 
ndóh.ilralékát pedig tízévi részletben kamat
mentesen fizetheti. A nagymértékben eladóso
dott gazda, aki még u mérsékelt kuinatoil sem 
képes fcljesitcni, összes hitelezőinek javára 
álulányösszi get fizethet, amely kevesebb, mint
ha minden hitelezőjének kíllön-kiilön meg
fizetné az évi 4%-os kamatot és az előirt egy
százalékos tőketörlesztést. A mérsékelt fizeté
sek ellenében a védőiem alá helyezkedett 
gazdaadós

megszerzi magának n végrehajtási lépések 
és az árverés elleni leljcs védelmet.

A gondosan kidolgozott és tanulságos elő
adás befejezéséül Antal István a kővetkező ér
dekes konklúzióra jutott:

— Íme, ezek az itt röviden előadottak annak

Kad Locbí bécsi kereskedő
„fajtiszta" üzleti ajánlata
A bécsi „Ossírák-matfyar paprikához" 
ujabb merénylete a magyar paprika ellen

A magyar paprika az egész világpiacon 
dicsőségesen állja a harcot a minőségileg 
silányabb spanyol és jugoszláv paprikával 
szemben. Szeged és Kalocsa környékén egész 
falvak élnek meg u paprikalermclésbül és 
az állam saját vegyviz.sgáó’elepcin minden 
egyes forgalomba kerülő zsák paprikát meg
márkáz és minőségi bárcával lát el. ami az 
áru meghamisítását teljesen kizárja és a 
külföld bizalmát a magyar áru minőségére 
nézve biztosítja

Szakképzett kereskedőink az egész világot 
beutazzák és mind ujabb területekkel ismer
tetik meg a világhírű magyar paprikát és a 
vele készített „goutasch"-l.

Éppen ezért nagy port wrl fel annakide
jén az a külföldi

paprikahamisítási botrány, 
melynek folyamán n vevők egyre szaporodó 
minőségi kifogásaira nyomozni kezdő s

Csak eredeti L’Orcal Hennával 
festesse a haját! 

Ártalmatlan' Tartóst Természetet art ’-kt 
Magyarországi főraktárt 

TÖRÖK PATIKA
VI. Király ntca 12.

rcszténypárlra, ahonnan több kilépést és a 
Nemzeti Egység Pártjába való belépést vár
nak. .. *

Annyi.bizonyos, hogy'*■  Keresztény Gazdasági 
Part most tulajdonképpen három részre fog 
bomlani.

Az egyik rész, amely különösen a nyugdíj
javaslat miatt máris élesen agemístíordult 
a kormánnyal, fcltétleuüi ellenzékbe vonul.
A másik rész — a vidéki kerületek képvise

lői, — helyeslik a nyugdijjavnslatot, helyeslik 
a gazda védelmi törvényt, de viszont a légit iz
mus kérdésében államik szemben a kormány
nyal. A harmadik rész — a fővárosi és kör
nyéki képviselők — belép a Nemzeti Egység 
fővárosi pártjába tiffv, hogv előreláthatólag a 
fővárosnál a kereszténypárt részéről nagy el
tolódás várható é*  púdig a Nemzeti Egység 
Parija javára. 

a rendeletnek vázlatos rendelkezései, amelyek
kel a kormány útját .akarja szegni a gáidatár- 
si'dalom • további depossz.ctláláaának ég meg 
akarja állítani .a romlást a magyarság c nem- 
zelfenntartó rétege feleli. Csalódnánk azohnaiH*  

ha e rendelettől csodákat várnánk és ha 
art hinnők, hogy az egymaga képes és ' 
alkalmas megoldani mindaz.okut a problé
mákat, amelyekkel a gazdatársadalom 

küszködik.
Aki tárgyilagos azemnul és hideg fejjel Iiéíi 

a, problémákat; az tisztában Wn velb, hogy, 
azok rendeletekkcl, pénzügytechnikai és jog- 
politikát rendelkezésekkel meg néni oldhatók. 
E pénzügytechnikai és jogpolitikai rendelkezé
sekkel el lehet érni azt, hogy a gazda társada
lom elvérzésének folyamata megáll és az e ren
delkezések Csipeszeivel lekötött vérerek ellen
állóereje konzerváltatik a minden bizonnyal 
következő jobb időkre.

A«t azonban, hogy a gazdaadósságok 
rendezésére vonatkozó rendelet egymaga 
megindítsa a javulásnak, az emelkedésnek 
és a prosperitásnak a folyumatát, azt 
várni alig lehet. Ezt nem várja a kurv> 

mány sem, 
mely tisztában van vele, Jiogy a javulás. az 
emelkedés és prosperálna útja nem fiuánclech- 
nikal és jogpolitikai iniivóezetíél. de*  csokis cél
tudatos és messzctckintö gazdasági munkával, 
illetve e munka előfeltételeit megteremteni tudó 
reális és nagyvonalú gazdaságpolitikával lehet. 
A gazdaláfsadalom anyagi, szociális és etikai 
helyzetének teljes és végső konszolidálását te
hát ne várjuk semmiféle rendelettől,

de várjuk azt a jobb áraktól, a kiadósttbb 
piacoktól, a tágahb értékesítési lehetősé

gektől,
a belső fogyasztás emelésétől, a forgalom nor
mális folyamatának ujrafeivételétől. Mindez pe
dig annak a gazdaságpolitikai munkaprogram
nak a keretébe tartozik, amelyet

a Gömbös-kormány Nemzeti Munkaterve 
tartalmaz,

amelyről ugyan most nem feladatom beszélni, 
de melynek megvalósításán a kormány szaka
datlan igyekezettel dolgozik.

jel-

gyár paprikakercskedök kiderítették, hogy 
az Oesterreichisch-Vngarischer Paprikahaus, 
Wien, II., Ansslelhtngsstrasse 1. aftitti cég 

silány minőségű spanyol paprikát tar- 
lalmazó zsákjaira a magyar állami hi

telesítő plombái én bárcát hamisítja 
és azt mint jó magyar árut adja el. A nyo
mozás során orv teljesen felszerelt 

hamlsltómiihelyt fedeztek fel
s cégnél, mely eljárásával a magyar paprika- 
kereskedelcmnck súlyos károkát okozott

Az Oesterreichisch-Ungarischer Paprika- 
hnus most ujabb akcióval próbálja megká

A PÁRISIÉN 
GRILLBEN

rosítani a magyar paprikákéteskedőkot es 
ezzel azt aftarja elértig hogy a néniej fűszer
kereskedők ne a magyarországi kereskedők
től, hanem tőle szerezzék be paprikaszük- 
ségletükel. Ezért a nénjetországi vásárlók 
nak a közelmúltban a következő körlevelet 
küldte pl: ;

Tisztelt Cím'. Minthogy a németországi 
nagyszerű (kólóstul-) politikai változás ol
tani konkurrenciámat a nyeregből ki
ütötte, bátorkodom önnek, mint régi ve
vőmnek, ajánlatomat hosszabb szünet 
után megküldeni, önnek bizonyára szin
tén az az intenciója, hogy szükségletét 
csakis szakmánk fajtiszta cégeinél fedezze. 
Különös pikantériája ennek a politikát az 

(ízlettel oly szépen Összekapcsoló körlevél
nek, hogy szétküldője, az Oesterreichisch- 
(’ngarischer Paprikahaus tulajdonosa Kari 
Locbl egyáltalában nem árja származású, 
sőt...!!! bölcsője Csehország egyik gettójá
ban ringott.

A hazai paprikanagykereskedők Bárány 
Sándornak, a kalocsai paprikakereskedők 
doyenjének indítványára elhatározták, hogy 
Kari Loebl ízléstelen és veszélyes körlevelé
vel szemben megfelelő lépéseket tesznek n 
földtftívelésügyi és külügyminisztériumban 
os addig is arra nz állásponttá helyezkedtek, 
hogy a „gleichschaltolt ‘ bécsi cég magyar-. 
'brSzágl pbprlkarenddéselt a' jtivfiberi nem 
fogják elfogadni.

12.800 tttesf iak&s, 15.800 költözködés 
Butwesten Az épiíés! sztrájk miatt meghosszab

bítják a költözködés határidejét
Ismét megjelentek a főváros utcáin a lomha 

butoroskocsik, két nap múlva elseje, a novem
beri lakbérnegyed első napja, mikor lebonyo
lítják az őszi hurcolkodásokat.

Körülbelül
tizenötezer költözködésre lehet számítani.
Az elftklromös műveknél ugyanis eddig már 

tizenkétezer árammérőóra átírását kérték.
Érdekes, hogy a
hurcol,kodások száma as augusztusi ne- 

gyedhez képest megnövekedőit,
A nyáron — ugyanis — csak tizenkétezer 

lakás cserélt gazdát. Közel sem éri el azonban 
a lakáscserék száma a május elsci méreteket,

Az összes pesti klubalkalmazottak 
előéletét és állampolgárságát 
megvizsgálják A belUgymlrlszterium utasítására 

a rendőrség foganatosít a a nagyszabású vizsgálatot
A belügyminisztérium páratlan eréllycl és 

szigorúsággal folytatja tisztitómunkáját a 
pesti kártyás világ ellen. A Hétfői Napló már 
hetekkel ezelőtt hirt adót azokról

a klub-bezárásokról és felfüggesztésekről, 
amelyeket nemrég hajtottak végre. Most dol
gozzák fel a belügyminisztériumban, a főváros 
illetékes ügyosztályán és a rendőrségen a fel- 
függesztett klubok elleni vizsgálat anyagát és 
ennek eredményéhez képest dönt a miniszté
rium; engedélyezi a klub további működését, 
vagy végképpen lezáratja. ajtóit. Értesülésünk 
szerint, az eddigi vizsgálni olyan eredményt 
produkált ,hogy

jó néhány klub végső bezáratására kerül
sor.

Érdekes, hogy amióta a belügyminisztérium 
legújabb rendeleté megjelent, egész sereg be
jelentés érkezett a minisztérium Illetékes osz
tályaihoz s ezekben különböző visszaélésekről

egyes kártyaalkalmazcttak bravúros Ügyes
ségű „trükkjelről“ 

számolnak 4be. A legtöbb bejelentés névtelen, 
de aránylag elég sok olyan panasz is érkezik 
már. amelyet.

teljes névvel és címmel jegyez a bejelentő. 
Mindé négyes bejelentést a legnagyobb gond-

ÁLL AMCÉPGYAPI.GYAPTMANY!
I v. VILM05 CÍASZAD UT 2S.TEL27-326

mert akkor huszonhétezer család költözködött.
A Háztulajdonosok Szövetsége 

tizenkétezer iires lakást tart nyilván.
Valószínűnek tartják, hogy a következő ne

gyedben az üres nagylakások száma ismét erő 
sen fog növekedni, mert a megromlott gazda
sági htlyzel egyre kisebb lakásba szorítja a 
csaiádókat.

A novemberi költözködéseket az építész
sztrájk is meg fogja zavarni, mert több ház 
tatarozást munkája megakadt. Ha november 
5-ig a költözködéseket nem lehet befejezni, ak
kor külön rendelettel

fogják meghosszabbítani
a beköltözés határidejét.

dal kivizsgálnak s ha alaposnak találják, azon
nal eljárást is indítanak.

Egyes klubalkalmazotlak ellen érkezett pana
szok késztették a belügyminisztériumot arra is, 
hogy

a kártyajátéknál foglalatoskodó összes 
pesti klubalkalmazotlak előéletét és ál

lampolgárságát megvizsgáltassa.
Ennek a széleskörű vizsgálatnak lefolytatá
sára már utasítást kapott a főkapitányság, ahol 
egy külön detektivesoportot foglalkoztat ez a 
munka, amely hetekig fog tartani.

A külföldi állampolgárságú és rovottmultu 
játékalkalmazotlakkul szemben

megindítják a közigazgatási eljárást
és eltávolitják őket a klubok kártyaszobáiból.

POLITIKAI NAPLÓ
Gömbös Gyula miniszterelnök vasárnap 

délelőtt 11 órakor kihallgatáson jelent meg 
a kormányzónál. A kihallgatás másfél órá
nál tovább tarlóit és a miniszterelnök — 
hír szerint — ankarai és szófiai látogatásá
ról és az olt folytatott tanácskozásairól lelt 
az államfőnek jelentést.

*
Hóman Bálint kultuszminiszternek az 

egyetemek átszervezésére vonatkozó tör
vényjavaslatát a pénteki minisztertanács 
fogja letárgyalni.

♦
A bizonytalan időre elnapolt képviselőliózat 

— mint értesülünk — november 7-ére hivja 
össze Almásy László elnök, meri erre nz időre 
a bizottságok elkészülnek munkájukkal, úgy
hogy n nyugdijlörvényjavaslal már kitűzhető 
lesz a következő ülésnap rendes napirendiére. 
A nyugdijlörvényjavaslat vitája mozgalmasnak 
Ígérkezik. Ugyancsak a november 7-iki ülésen 
Hómon Bálint kultuszminiszter különböző tan
ügyi javaslatokat terjeszt be, az egyetemekre 
vonatkozó javaslattal együtt.
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Szirma kélsyliKosság
■ Szolnokon '

hiőzatasan Kjescsoniesi’i tmihoiness a Hszmrton - 
isüigrai^ü Bsusapesii íiasa emüer SüQezat — Bintiaiiasien 

karasiK az átdoza? íiaraita: és a íjaííhasát ts
A főkapitányságra tegnap a szolnoki 

rendőrkapitányság jelentést küldőit, amely
ben egy szrönyii kéjgyilkosságról számol 
be és

a budapesti rendőrség nyomozását kéri, 
mert a bűnügy szálai Budapestre vezetnek.

A jelentés szerint néhány nappal ezelőtt 
Szolnok mellett a Tiszapnrt egyik kiszá
radt részén fórholttestel találtak. Meztelen 
volt a férfiholttest, csupán egy rövid fürdő
nadrág volt rajta. Tlusz-huszonöt év körüli 
fiatalember holtteste, volt.

a fején tompa tárgy ütésétől származó 
óriási seb tátongott.

A rendőrorvos megvizsgálta a holttestet, 
lehúzták róla az úszónadrágot és a vizs
gálatnál szörnyű felfedezésre jutottak:

a fiatalember holtteste irtózatosan meg 
volt csonkítva.

A detektívek átkutatták az egész környéket 
és a Tiszaparton hatalmas, hegyes kődara
bot találtak, amelyen beszáradt vérfoltok 
látszottak, a inegalvadt vérbe hajszálak 
voltak tapadva:

ezzel a kődarabbal verték agyon a 
fiatalembert.

A szolnoki rendőrség napokon át nagy 
apparátussal nyomozott és rendkívül érde
kes megállapításokra jutott. A nyomozás 
adatai szerint

Köpi Árpád rendőrüogalmaző 
balesete a íutballpályán
Most derült ki, hogy az olasz-magyar meccsen a tolongó 
tömeg a korláthoz nyomta és bordatörést szenvedett

Korányi Lajos, a kitűnő válogatott hát
véd állapota már javulófélben van, talán 
rövidesen elhagyhatja a szanatóriumot és 

csak most' derült, ki, hogy a muitheti 
magyar-olasz megesnek még egy áldo
zata van: dr. Köpf Árpád rendőrfogal

mazó.
‘Köpi Árpád fogalmazót a muitheti 

meccsre szolgálatra vezényelték ki. A fo
galmazó az egyik korlát mellett állt, ami
kor a kjözönsóg cgyrészc fékevesztett to 
longással elárasztotta a pályának ezt a 
pontját. A rendörfogalmazó

nem akart erélyesebb eszközökhöz 
nyúlni,

igyekezett, hogy lehetőleg simán teremtsen 
rendet. Csak ttiplntatos intézkedéseket tett, 
amit azonban a közönség nem méltányolt

Letartóztatták Torbágy 
község vezetőit

A bíró riadót hivatott, 0
mikor el akarták hajlani az adóba te'oglait teheneket

A csendőrség Torbúgyról a pestvidéki tör
vényszék fogházába kisérte Oszfolk Antal 
bírót, Weibert János közgyámot és lloffcr 
Antal községi pénztárnokot.

Köves Aurél dr. vizsgálóbíró szombaton, 
kihallgatásuk után.

a három községi vezetőt izgatás miatt 
előzetes letartóztatásba helyezte.,

Nemrégiben Torbágyon különböző gaz
dáknál

negyven-ötven tehenet foglaltak le adó
tartozás fejéhen.

Miután az adósok ezután sem fizettek, a 
hiai járás főszolgabíró jónak rendeletére 
Sigmond Antal állainpénztári tanácsos 

kiutazott Torbágyra és megjelölte a le
foglalt teheneket.

Az állatokat másnap fel akarták hajtani 
és értékesíteni Budapesten. Ebből a célból 
három hajcsár megjelent a községben, ahol

Az összeseregiett rép agyonvcréssel fc-

CASANOVA
Erzsébet-körut 33.

a meggyilkolt fiatalember Budapestről 
való, állítólag egy Ilaksa Lajos nevű 
budapesti ékszerniüves társaságában 

látták Szolnokon.
liaksa később elutazott a városból. A szol- 
Böki rendőrség arra kérte a budapesti fő
kapitányságot: állapítsa meg, hol tartózko
dik liaksa Lajos és hallgassa ki tanúként. 
mert arra számítanak, hogy ő elsősorban 
is felvilágositást adhat talán az áldozat 
kilétéről, de ezenfelül talán olyan adatokul 
is közölhet, amelyeken elindulva a nyomo
zás tisztázza:

ki kerülhet gyanúba a kéjgyilkosság 
elkövetésében.

Szrubián Dezső dr. rendőrtanácsos, a sé
rülési osztály főnöke azonnal intézkedett 
és a detektívek munkába álltak. Vasár
napra megállapították, hogy

liaksa Lajos Budapesten a Rottenbil- 
ler-utca 34. számú házban lakott, 

de innen néhány nappal ezelőtt elköltözött, 
kijelentette magát és a jelenlegi lakását 
nem tudják. A rendőrség most mindenütt 
keresi, hogy tanúként kihallgathassa, mert 
az ő felvilágosításaitól várja, hogy a nyo
mozás előbbre jusson. Valószínűnek artja 
a rendőrség, hogy nemcsak az áldozat bu
dapesti, hanem a gyilkost is Budapesten kell 
keresni.

és a tolongó tömeg magát a fogalma
zót is a korláthoz szorította.

Mikor aztán a rend helyreállt, Köpf dr. 
rosszul érezte magát. El is kellett hagynia 
a pályát, hazament és lefeküdt. 'Állapota 
egyre rosszabb lelt, úgyhogy orvost kellett 
hívni hozzá. Az orvos azután megállapította, 
hogy súlyos baleset történt: a fogalmazó

két bordája eltörött, mire a közrendé*  
szctl kórházba vitték és most ott ápol

ják.

Rendőrségi és sportkörökben nagy rész
vétet keltett a baleset. Köpf Árpád egyik 
tehetséges és szimpátikus tagja a rendőr
testületnek, művészember, festő és rajzoló, 
a rendőrség uj egyenruhájának a tervét is 
ő készítette.

nyegette meg őket, ha a teheneket el
hajtják.

A megfélemlített emberek nem is mertek 
vállalkozni a tehenek elhajlására, mire a 
községi elöljáróság a szomszédos Biáról ho-

Remek kakátok
1
Elegáns bukló köpeny 
rókabárány gallér. 
Crepe de Chine bólés ..

2
Divat búk ló köpeny 
csinos prémezéssel, fé
ké o, kék és barna szí
nekben, Crepe de Chine 
bélés ........................... .o

□
*

8
Elsőrangú téliköpeny, 
posztó- és búk kőanyag
ból, perzsaláb prémo- 
zéssel.............................  

Molnár GyuGa
Nagyméretű kabátok oTÖT] OvatkabAtokbm nagyUáia8?i6K rtVlUCS HOSSZÚ SZÓI*I  
hölgyek récére Olcsó arahon I - - hdMtcHüsn utoiOriMlgn olcsö arakon |

Legnjabh mélyuyurnn.u képe, árjegyzékünket díjmentesen kUldjUk

D®O
KAkódsLut 71.

zatott hajcsárokat, akiket a felizgatott tömeg 
szintén elkergetett. Az izgalom tetöponján 
Oszfolk Antal bíró

a tűzoltó-trombitával riadót fuvutott.
Óriási riadalom és zűrzavar keletkezett 

erre. A nép egetverö kiabálásban tört ki, 
aminek hallatára

az elszállítás végett összeterelt tehenek 
szerteszaladtak és azok Budapestre 

szállítása elmaradt.
A megindult nyomozás kiderítette aztán, 

hogy Oszfold, továbbá a községi közgyám 
és a pénztáros szervezték a különös tünte
tést. HoíTer azzal izgatott, hogy

Ausztriában ilyesmi nem történhet meg.

Izgatásuk hatása alatt Grátisz Ernő adó
ügyi főjegyzőt többen megfenyegették:

— Jön még Torbágyra egy másik Matuska 
és akkor repülni fogsz te is ...

Ezeknek a súlyos adatoknak az alapján 
fogta el a cscndőrség a három községi ve
zetőt

S4yári vihar és nagy 
jégeső volt vasárnap 
Hortobágyon

Debrecen, október 29.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap a hortobágyi pusztán, 
az úgynevezett Máta legelő területén hatal
mas erejű

nyári vihar keletkezett s nagy jégeső 
pusztított.

A legelő területét két ujjnyi vastagságban 
borította el a jég. A sűrű jégverést mint
egy másfélórás csendes eső követte.

A vihar és jégverés
a legelőre kiterelt állatokban is kárt 

tett.
mert az állatokat nem lehetett idejében a 
karámokba és istállókba terelni a hirtelen 
kerekedett vihar clöl.

Uzsoráért letartóz
tatták Kulcsár János 
ál-szerkesztőt

A főkapitányságon uzsora és sikkasztás címén 
ctartóztaiásba helyezték Kulcsár János 35 
•szfendős kereskedőt. Kulcsár a Vilmos csá 

■ zár-ut 65. alatt, később a Munkácsi Mihálg-u- 
15. alatt, legutóbb pedig az Orion szállóban 
•endczclt be irodát, ahol

Írógépekre és varrógépekre havi 10—20 
százalékos kamat mellett kölcsönt folyósí

tott,
azonkívül zálogüzletekkel is foglalkozott, zá
logjegyekre is adott kölcsönt és üzletfeleivel 
rendszerint íiktiv adásvételi szerződést kötött.

Kulcsár ellen az utóbbi időben egymásután 
érkeztek feljelentések a főkapitányságra, ahol 
Meskó Arisztid dr. rendőrkapitányi bízták meg 
a nyomozással.

A rendőrkapitány utána nézett Kulcsár elő
életének s közben kiderült, hogy

már hat Ízben volt büntetve kauelóslkkasz- 
tás e.s egyéb elmeken.

Vasárnap előállított ók a főkapitányságra, ahol 
hosszasan kihallgatták. Kihallgatása során ta 
gadtu a terhére rótt bűncselekményeket és azt 
hangoztatta, hogy' üzletidéivel elszámolási vi
szonyban áll. A rendőrség a tanúvallomások s 
egyéb adatok alapján nem fogadta cl védeke
zését, hanem

letartóztatták.
Kulcsár ellen liz feljelentés érkezett és mint

egy nyolcezer pengőre tehető az a kár. amit 
üzletfeleinek okozott. A jó megjelenésű, ele 
gáns férfi

nagy előszeretettel szokta magút „szer
kesztő urnák" tltiiláltatni

és legutóbb mint egy röpirat kiadója is szere
pelt.

„filléres- arassa í55.-P49?o p
1 Z ó

Ez a ka'GP

a OMtstriHk legu aM hie ö'a.
mely Kizáró.nj nálunk ku>

JCj.öii e és né ze ntejl

F 2.35

7. kg-js üveg Oroszhal,,..».«« —.44
1 te; ilvgg Omiiinl..» ««>>..
2 . lit. Cveg Orosziiai (üveggel) ....... 2.80
V, kg üveg Osis’e fotót -.56 
7, Itt. korsó Kering szelet...»-.75 
’/.o-esUvegöenSdr’iCseneg’ hal*.

5öra Roillterlng v
SvéShaísa átamjionÉztsn -.53

B». 5 drb flloe utas Kiotóim
6 W lihe tekercs ketsSan m-jbíitafl v 
6ilú lile: tekercs mesláta t
2-3 írb teies os-see____ 1.10

1 M Füstölt hal -.30
1 ndng Francia halsalúia aspltklnn -.32 
1 adag FUsfiktrollIiering aspitkban —.*38 
1 adag Ostsee csp'ckhan_ _ _ -.44
1 düg Tengeri lazac . . . . . . . .  .—.14
1 dctioz'. ...-és Norvég-szardínia —.28 
1 doboz 13 dkg.-os Spanyol-szardínia —.44 
1 doboz ’ -,-8s Olasz-szardínia. _ —.55 
1 tioboz’/r.-Ss Hice szardínia —.68 
1 doboz 7,-Js különleges N. D.Cs.

szardínia . _ -.83
1 doboz Californiai szardínia _ 1.10 
1 doboz 7,,-es Ringll (5 Grb) . —.44 
1 doboz 7..-e$ Ringll (15 drbl —.73 
1 nagy tubus Mltóoasztó -.73

Mindszentre
1 csőmig ELŐITRi-gperlya _

4OU gramm • ff O

1 drh 24 éréig égé MÉCSES -.?2 
1? dru kis SIRHÉCSES -.88
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Királyfi közjegyző Jetalétében 
sorsollak ki keresztrepvény- 
versenyünk dijait

Báró Gyula sz&rzödésnétküii színészt 
tetötöi-taípig felöltöztet: a Hétfői Napló

Kcrcsztrcjlvényvcrscnyeink. óriási sikeréről 
hangzatos jelzőkkel ékcsilclt tudósításban 
b .-számolni közhely lenne Éppen ezért a 
jnost befejezett, nyolc bélig tarló „Szere- 
]• ni sötét verem" c. sorozulnnk Dr. Hor
váth Knmilló királyi közjegyző jelenlétében 
lefolytatott sorsolásáról csupán a száraz 
tényekei kívánjuk elmondani.

Beérkezett összesen 13.629 (tizenhárom- 
czerhalszázbuszonkilcnc megfejtés, mely
ből érdekes körülményként csupán azt kí
vánjuk megemlíteni, hogv 2735 pályázatot 
küldtek be a Hétfői Napló megszállott te
rük len élő olvasói.

A királyi közjegyzői sorsolás eredménye
képpen a Hétfői Napló

BÁRÓ GYULA 
szerzG.iésnéikiili színészt 

(Budapest, Vili., Kurpfenstein-u. 4. II. 6.) 
tctőtől-talplg felöltözteti.

103 pengő készpénzt nyert:
Torma! Zoltán, Budapesti II., Fö-u. 04.
Egy-rgy túrkagriiniolunt nyertek: Szikszói Istvánná. 

Győr. |‘lc srl maiin Géza, Miskolc.
Egy el>6<jlő<*il)iírt  nyeri; Borson Gyula «lr , Budapest. 
Egy-egy asztali l.inipí.l nyerlek; Ludvig Simonná, 

Budapest; Vámos Lajos, Debrecen; Ilirsch Elemér, 
C ul- <1. |

Egy rgy zsurlrrlIAI hal hűt szálltával nyertek: 
Bodnár Gyórgyná, )tii<l;i|>c;t; Meisler Juliska, Hatvan; 
Kicin Imrénó, Budapest; Hedvig János, Vúmosgyórk; 
Lévai Béla, Sósául :

Kél kél színházjegyet nyerlek. Földes Nándor, Bu- ' 
dupest; Gcllérl II. Elemér, Budapest.

Jí pengS készpénzt nyert: Szósz József. Budapest, 
Kölsó Jásrb rányi ut H

Efv egy csnniug lir'dzskárlyát nyertek; Teleky Ist
ván. Elek. Sopron; Gyula, Kecskemét.

l ey egy bronzszobrot nyertek: Helmuth István. Pá
ris; Bokor László, Bcograd; Sidlaucr Gyózó, Titni.oara;

Bab;
Kap:

Ludwig Quidde, a Nobel-békediias 
német tudós holnap Budapestre érkezik

Z Feministák Egyesületében előadást tart
Érdekes vendége! kap holnap n magyar 

főváros: Ludwig Quidde, a világhírű
német pacifista egyetem! tanár 

személyében. A most hetvenéves Quidde 
professzort évekkel a világháború kitörése 
előtt tünlellék ki a Aobr/ békedijjtd.

Az agg tudós, aki még ma is a béke ér
dekében dolgozik, nagy

pacifista tevékenységet folytatott a há
ború alatt.

Nagyszabású békepropagandája miatt annak 
idején Németországban eljárás is indult el
lene és n háború alatt

Temetik Ritát.,.

A pesti éjszaka tragikus sorsú táncosnőjé
nek, HíIh Pcterscnnek temetése időpontját még 
vnaárnap .vem India megállapítani a rendőrség. 
A helyzet jelenleg nz, hogy nz irnlok még nz 
ügyészségen vannak és a boncolás elrendelése 
felől sem történi döntés. A boncolást valószí
nűleg elrendelik, mert annak mellőzését senki 
sem kérte.

A leány hozzátartozót közli! nem Jelent
kezett eddig senki,

Erdós Bálint Koslce; Tóth Gyula, Wien.
Egy egy bijoulerie iurgyut nyerlek; Szerdahelyi 

László. Sopron; Mtuihner Imre, Miskoir; Blails I. dr., 
‘ ' Várnuy llemikné, Budapest; Krausz Bála,Szeged; 
Újpest..................

Egy így üveg finom tokajit nyerlek: F.hrntal 
Miksa. Kispest, Woliiu-r Géza, Pcsiszcnterzsébel; Gor
don Jóim:. Budapest; Kcllermann Ferenc, Rákospalota; 
Tiszai Vilmos, Rákosszentmihály.

Egy-egy beszélökúnyvet nyertek: ifj Hans János, 
Kisbér; Kelvinen Imre. Szeged; Köri László, Pécs; 
Í'ieiíer Tibor. Újpest; Zinimermann Gyula. Budap.sl.

Egy egy durium gruinnlunleinezf nyertek: I’uchs 
Ferenc. Csepel; Kanb József, Szombathely: Laky Já
nos, Budapest; Pápai Magda. Budapest; Kapor Béla, 
Baja: v. Gulyás ímréné. l.ajosniizse. Dr. Bobez Áladul, 
Magyaróvár; Tudós András. Budapest; Kovács Endre. 
Makó; Gerócs Lajos Miskolc; A-.’ler László. Rákosszent 
inlhály: Barkó Zenó, Gyöngyös; Karkali János Buda 
pest; Thlcs Frigyes. Kispest; I’erkovilz Bernt. Miskolc; 
Szántó Imre, C útid. ilj. Bárdos, József. Esztergom; 
Tompok Anna Budapest; Csiperke István. Székesfehér
vár; Müilncr Károly, Csillaghegy; Kalonka Izsó. 1 aris 
Deutsch Imrér.é. Subotico; Szevethy Alajos. Budapest; 
Speri An.al, Újpest; Galgóczy N.. Rákospalota; Vass 
Baba Sümeg; Lantos Klára. Budapest; Paskusz „Jenő, 
Kaposvár; Tisza Vilmos, Budapest; Rech Zoltán, 
iJeogr d; Mogyoróssv István. Pcslsz nlerzsébct, l o- 
mátka Tity, Baja; Busicza Tivadar. Budapest; Sie-Jler 
Bélóné Snbhaloin; Wicsinger Gáborné, Ujnesl; Fehér 
Károly. Sió'ok; Balázs János. Komárom; 1-rilz Aladár. 
Budapest; Linz Lajos. Szemerctclep; Goldhammer 
Miksa Budapest; Kiss István. Budapest; Velzlcr Pulné 

VnSIM l-íl N»K!kSra<. Uo.wnsrty
Kaposvár; Dr; venka Stefánia. Szentendre; Kenderesei 

' Béla. Budapest; Karner Ernő, Miskolc; Bárányt Zsig 
1 mond. Kispest. .... ,

Egy egv szépirodalmi klmyvef nyerlek- Illés Ibolya, 
Miskolc; Rólh Miklós. Békéscsaba; úzv. Skibanck Ká. 
ménné. Szarvas; Vanek Józscfné Budapest, P.ltz Ist
ván, Budapest; Borosa Béla. Budapest; Ltchnccker 
Margit. Budapest; Tolnai Lajos. Páris.

Evy egy negyedév! előfizetést nyerlek nz 1KE rejt- 
vényulságrn: Láng Miklós Szécsény. Balázs Ferencné. 
Miskolc; Kardos Sándor. Szolnok: Eresz Béla Buda 
pest; Imbof Gyula. Újpest; Dr. Wcjsz Béla. Budapest; 
llaller Mdi.'ly, Sziksó; Mátyus Károly, Verpclét.

Vidékre és külföldre nz ajándékokat novem
ber 5—10. közöli küldjük el. A budapesti és 
környékbeli nyertesek szíveskedjenek a tlija
kul, kellő személyazonossági igazolás mellett, 
kiadóhivatulunkbun csütörtökön vagy pénteken 
délután, 4 és 6 óra közölt átvenni.

hosszú ideig fogházban ült
a A’of»e/-dijas tanár.

Ludwig Quidde, aki jelenleg Genfben él, 
nagy magyarbarát.

Már többizben járt Budapesten. Ezúttal a 
Feministák Egyesületének meghívására jön 
a magyar fővárosba és kedden este az egye
sület helyiségében előadást tart Analoglen 
dér geschichtlichen Entiuicklung címmel. 
Beszélni fog a Népszövetség munkájáról is, 
amelyben

tevékeny részt vett.

A magyarországi pacifisták nagy szeretet
tel várják a kiváló tudóst.

Az öngyilkos táncosnő rokonai nem jöhetnek 
a temetésre, mert nincs pénzük útiköltségre

noha a rádiogram még pénteken reggel el-' 
ment a Hamburg melletti Alsterbe. ahol nz 
öngyilkos táncosnő özvegy édesanyja és négy 
testvére lakik. Hogy eddig’ nem jelentkeztek, 
azt azzal magyarázzák, amint egyik odavaló 
leány közölte is a rendőrséggel,

a család a legnagyobb .szegénységben él i 
és nincs annyi pénzük, hogy vasúira üljenek. ’ 

Eddig csak a Móniin Rouge igazgatósága 
részéről járlak el a rendőrségen és közölték, '

• casino
FllmMlnMs 

érdekesebb, grandlózusabb, 
a némafilm volt,

Amerika 
legnagyobb 
tragikiíjának 
és a modern 
férüideálnak 
első közös 
sztórfilmje

(Malro fiofduiyn 
mavar-tiim)

(hogy hajlandók cltemetlelní Rita Peterscnt. A 
szerencsétlen sorsú leány utolsó kívánsága az 
voll, hogy ve temessék el, hanem a bécsi 
krematóriumban égessék el holttestét. Ez a 
kívánsága nem teljesülhet, mert az igen költ
séges lenne,

legfeljebb egyszerit pesti temetésre telik.
A tüntetés időpontját csak n boncolás után 
tűzi ki a rendőrség. Temetésén ott lesz a 
pesti éjszakai világ sok embere.

Részletes beismerd 
vaHwást tett a pécsi 
vízmüvek sHíKasztéJa

Pécs, október 29.
f.4 Hétfői Napló tudósitójától.) A pécsi csa

torna- és vízmüvek nagy sikkasztási bűnügyé
nek egyik vádlottját, Szmida Gézát vasárnap 
ismét kihallgatták. A sikkasztó részletes

beismerő vallomást tett,
elmondotta, hogy személyesen Inkasszálta a 
hivatalos számlákat és a befolyó pénzt saját 
céljaira forditotla.

Később beavatta a manipulációkba Buclier 
Andrást is, akivel együtt dolgozlak és

a sikkasztott pénzt megfelezték.
Szmida, akinek napi fizetése 3 pengő 20 

fillér voll, állandóan lokálokban mulatóit és 
nagy összegeket költött.

Kél házat is vásárolt,

NYILTTÉR
(E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.)

A GFB-gyár nyilatkozata
A sok elferdített híresztelés, mely gyáramnak 

úgynevezett „Icállilásával" kapcsolatban nap- 
világot látott, arra késztetnek, hegy a nagy 
közönséget a való helyzetről tájékoztassam.

Mindenekelőtt ki kell jelentenem, nogy sem
miféle munkúskizárásról nem volt szó, in csu
pán : hl él a kényszerűségből, melybe az adó 
felszólamlás! bizottság sérelmes határozata sze
ritől!, kénytelen voltam elhatározni a gyár lik
vidálásál. Ezt nem azért tetten:, mintha nz adó- 
felszólamlási bizottság adóemelést eszközölt 
volna, hanem azért, mert

az adófelszúlanilúsi bizottság velem szem
ben c«y uj, senki által eddig urni viselt 
további 20%-os forgalmi adónemet kreált, 
mellyel gyáramat halálra ítélte. Ez kénysze

rűéit engem clhatárorúsomha.
Nyílt titok, hogy az a gyár, amely nyers

anyagok feldolgozásával foglalkozik, kénytelen 
volt valutnszükséglctét kompenzációs alapon, 
felár segítségével beszerezni és ez jelentékeny 
fclárlöbblelel jelentett.

Már most nz adófelszólamlúsl bizottság ezt 
a felórlöbhletet — amely pedig uz anyag
beszerzés árát jelenti — haszonnak minősí
tette és mint külön hasznot vette fel, ami 
megfelel egy külön, senki által nem viselt, 
csak számomra kreált 20% os forgalmi 

adónak.
Tekintve, hogy a készárunak körülbelül a felél 
teszi ki a nyersáru beszerzési ára, könnyen 
megállapítható, hogy az ndófelszólamlási bizott
ságnak ez nz okfejtése mit jelent. Jelenti a 
gyárüzem folytathalásának teljes megakasztását.

Felelősségem teljes tudatában merem állí
tani, hogy egyetlen adófclsxólamlásl bizott
ság sem hozott Ilyen határozatot, egyetlen 
gyárral szemben sem foglaltak cl ilyen ál
láspontot, síit. merem állítani, hogy ez az 
adófclszólamlásl blzotluíg sem hozott ilyen 
lehetetlen határozatot soha más gyárral 

szemben.
Igaz, hogy van felsőbb fórum, de mivel a 

többi gyárral szemben nem, csupán velem 
szemben hozlak ilyen határozatot, mivel ver
senyképességemet teljesen elvették, a felsőbb 
fórum határozatáig függőben nem maradhat
tam, annál kevésbé sem, mivel ez a pcrorvoslat 
csupán birtokonkiviili, nz adófclszólatnlási bi 
zoltság határozata pedig precedensül szolgálhat 
az 1933. évre is.

Hogy negyvenévi szakadatlan munkásságom 
ne végződjék csőddel — mert az Hdófelszó- 
lamlásl bizottság lehetetlen állásfoglalása 
ezt Jelentette volna —, kénytelen voltam 
elhatározni a likvidálást, mely llv helyzet

ben parancsoló szükség volt.
Az a megértés és jóindulat azonban, niellvel 

a kereskedelemügyi miniszter ur őnagyméltó- 
sága panaszomat fogadta és határozott Ígérete, 
hogy a legsürgősebb vizsgálatot lefolvtn11atja, 
adta meg nekem ismét a bizalmat és megnyug
vást. hogy talán mégis módomban lesz produk
tív munkásságomat folytatni.

Az az állítás, hogy vámkedvezményben és 
fuvarkedvezmónyben részesülnék, néni felel 
meg a valóságnak, mert semllyenfélc vám- 
es fuvurkedvezményben nem részesülök.

Mindenki tudja és minden gyáros igazolhatja 
hogy ha 1000 pengő értékű fonalat vámoltat 
valaki, ugy vám és fázis cimén körülbelül 700 
pengő fizetendő.

Az egyedüli kedvezmény, amit kapok, az 
1907/3. évi törvényben biztosított (uj iparágai 
meghonosító gyárak ugyanis), mint ahogy én 
meghonosítottam Magyarországon a colion- 
hnrisnynipart), abban a kedvezményben része
sülnek, hogy kereseti adójuk egy részét jóváír
ják. Ez a kedvezmény nálam évente körülbelül 
4000 pengő.

Ne gondolja senki léhát, hogy ezért a ked
vezményért — ha különben nem állana szán
dékában — valaki is gvárat alapítana, vagy en
nek-a kedvezménynek a megvonásáért gyárát 
bersukná

A valóság nz, hogy nz 1930-lk évben a követ
kező közixolgállalátokat fizettem:

HaSZilGS tEtfnl 
lüdssbS eguéfiBüHi ew, 
kik anyagcsere nehézségekkel küzdenek, 

hogv "
scum o rs: auer
teHneszctesy^jMy^^'

keserüvizének időnkénti használatával 
eloiükel évekkel meghosszabbiihatiák

de a vételárat nem fizette teljesen ki s igy az 
ingatlanok árverezés elölt állnak.

Szmida és Buclicr ellen 
hivatali sikkasztás 

cimén indult eljárás, Szmida kihallgatását ina 
folytatják, Szmidál őrizetbe vetlek, társa sza
badlábon van.

— A Ball-Band cég, amely már fogalommá 
vált hócipő- és hócsizmáival, valamint nyáron 
topánkéival, most az újonnan bevezetett női 
bőrcipöivel is igy: kszik meghódítani a hölgy
közönséget. Ez sikerülni is fog, meri dacára, 
hogy a legújabb modelleket késziti és a leg
jobb minőséget adja, árai alkalmazkodnak a 
mai rossz gazdasági viszonyokhoz, mert pél
dául 1 pár különleges kivitelű kivágott vagy 
pánton börcipö már 15 50 pengőért kapható. 
A hölgyeknek uj modelljeit minden vélelköte- 
lezeitség nélkül szívesen bemutatja IV., Kos
suth Lajos-utca 11. sz. alatti helyiségében.

Pengő 
OTI (a cég által térített rész) . . . 37,179.35 
MABI (n cég állal térített rész) . . . 8,698.81 
Alkalmazónak kereseti adója . . . 2,707.94 
Kereseti adó (mely a legkisebb adó) 782.45 
Jövedelem- és vagyonadó..................... 19,706.79
Forgalmi adó..............................  • • 65,860.58

1931- ben pedig:
OTI (a cég állal térített rész) . . . 28,673.32 
MABI (a cég által térített rész) . . . 6,418.39
OT1 balcselbiztosilás................................ 1,316.00
Alkalmazottak kér. adója .... 3,436.89
Kereseti adó (mely a legkisebb adó) 893.76 
Jövedelem- és vagyonadó .... 12,914.31 
Levenle-adó ......................................... 720.00
Csatornázási illeték............................... 8,006.49
Forgalmi adó..............................................71,812.91
J úrin ti adó .............................................. 188.44

1932- ben közszolgáltatások címén fizettem:
OTI (a cég által térített rész) . . . 28,151.44 
OTI baleselbizlosrlAs.......................... 2,099.60
MABI (a cég által térített rész) . . , 7,262.54
Alkalmazónak kereseti adója . . . 1,933.34
Kereseti adó (mely a legkisebb adó) 526.42 
Jövedelem- és vagyonadó .... 19,616.92 
Levente-adó ......................................... 715.20
Csatornázási illeték............................... 2,609.36
Forgalmi adó..............................  57,415.08
Fázisadó.................................................... 26,880.10
Textilfázis készletvállsága .... 18,348.41
Jármiiadó .............................  . . . 515.22

Az 1933. évre eddig kifizettem:
OTI (a cég állal térített rész) . . . 29,142.71
MABI (a cég által térített rész) . . . 5,587.86
Alkalmazottak kor. adója .... 1,098.09
Kereseti adó (mely a legkisebb adó) . 450.00
Jövedelem- és vagyonadó ..... 13,248.85 
Inségadó................................................... 1,002.04
Csalomázási illeték......................................1,201.99
Fázisadó ........................................  . 65,584.47
Textilfázis készletvállság..................... 18,348.40
Levente-adó ...................................  . 466.80
Júrmüadó .............................................. 754.00

így fest a valóságos helyzet. Kérdem tehát, 
hogy micsoda kedvezményt kapok az államtól? 
Amint a fenti, könyveimből kiirt adatokból 
mindenki megítélheti, nem kapok, hanem adok 
az államnak közszolgáltatási dijak és adók' 
cimén.

Eeenklviil évente még többszázezer pen
gőt fizetek a kincstárnak vám elmén Is.
Az én vagyenom téglából és vasból áll, 

melyhez üzemi tőke is keli. Ha most már az 
üzemi tőkét,

csak részemre kreált, senki által nem vi
selt külön adóval

a felszólamlás] blzollság a lölc telhető gyor*  
sasággal kisziv.altyuzza, miből fizessem akkor 
a vámokat, a fázist, nz OTI-t, a MABI-t, a ke
reseti adót, a jövedelmi adót és főleg a mun
kásokat. a tisztviselőket stb.

A mindenki által fizetett közszolgáltatásokat 
mindenkor kifizettem bármily súlyos terhek 
voltak is azok. Ha azonban ezenfelül, csak az 
én részemre kreált, senki által nem viselt ui 
ndónemeket vetnek ki ráin, ezzel gyáramat 
versenyképtelenné teszik és halálra ítélik, ugy 
nem tudói: tovább dolgozni.

Fentiekből láthatja minden megértésre tö
rekvő ember és mindazok okik hozzászólnak 
az ügyhöz és felszólalnak, hogv milyen rette
netes összegeket léritek a kincstárnak köz- 
szolgáltatások fejében

Nagy felelősséget vállal, aki e felsorakoz
tatott adótételekből egyel kiragad, a töb

bit elhallgatja
s a közönség előtt ilyen btállilássul a gyár 
hírnevét tönkretenni, magát az üzemet romba- 
dönteni igyekszik, nem nézve az abba fektetett 
állótőkét, n fizetett közszolgáltatásokat, vámot 
fázist, adókat, OTI-I, MABI I, nem nézve a 
munkások és tisztviselők kereseti lehetőségét.

Fekete Jenő, 
a GFB-gyár tulajdonosa
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Halálugrás az Aikotas-utcauan
Vasárnap reggel egy gyászruhás idősebb 

hölgy sietett fel az Alkotás-utca 13. számú 
ház negyedik emeletére. A folyosó kövére 
tette retiküljét és kalapját, azután a korlát
hoz rohant,

leugrott és öszetört tagokkal, véresen 
teriilt cl az udvar kiivén.

Azonnal a mentőket hívták, akik a Rókus- 
kórházba vitték, de nem lehetett rajta se
gíteni, rövidesen meghalt

Megindult a csomózás és csakhamar 
tisztázták az öngyilkosság hátterét. A gyász-

Az egyetemi hallgató, amikor kezébe vette a 
borítékot, rögtön kitapintotta, hogy az index 
min benne. Átvette a levelei, de nem bontolta 
lel, hanem rögtön ment a főkapitányságra, 

ruhás nő Wachtler Elei GG éves tönkrement ahol bejelentette, hogy 
magánzónő volt, aki a szomszédban, az I u tolvaj a kabátot és a pénzt megtartotta. 
Alkotás-utca 21. számú házban lakott.\ "» indexet visszaküldte.
Wachtler Elei régebben gazdag volt: Budán 
bérháza volt, azonkívül nagyösszegii bank
betétje. I’ár esztendővel ezelőtt

tönkrement és öreg napjaira varrásból 
igyekezett fenntartani magát.

Mostanában a szemei gyengültek, nem tu
dott varrni, abba kelleti hagynia a mun
kál, minden támogatás nélkül egyedül ma
radt és elkeseredésében ment a halálba.

Elfogták József főherceg 
betörőjét Egy fiatalkorú suhanc fosztotta ki 

a főhercegi palota kápolnáját

dé az Indexet visszaküldte.
főkapitányságon óvatosan felbontották a 

csomagot, arra számítottak, hogy az indexen 
esetleg ujjlenyomatot találnak, aminek a se 
gilségével elfogják a lettest. Mikor az indexel 
átlapozták, egyszerre csak nagy meglepetésre, 

kihullott belőle egy csomó bankjegy, pon
tosan 380 pengő.

A kabáltolvaj ugylátszik megsajnálta az 
zalai, nem akarta, hogy az elveszett 
miatt kellemetlensége legyen,’ amint a 
zsebben megtalálta az indexel, rögtön postára 
adla, de

lusta volt arra, hogy megnézze, van e va
lami az indexben

Tóti Miklós átvette az indexet és a 380 pen 
gőt és most már csak a kabátja hiányzik. IV., Kossuth lajos-utca 11.

József főherceg udvari titkársága szom
baton bejelentette a rendőrségen, hogy a 
főherceg várbeli palotájának kápolnájában 
betörő járt, aki kegyszereket és iniseruhá- 
kat rabolt, A rendőrség megindította a nyo
mozást és a Fuze/cas-csoport delcktivjei 

bravúros nyomozással vasárnap elfog
ták a tettest.

A detektívek még szombaton sorra jár
ták a budapesti ékszerészeket és megtud
ták, hogy egy fiatal suhanc aranykclyhet

akart értékesíteni. Nyomról-nyomra halad
tak előre, végül megtudták, hogy a fut 
egy 17 éves műszerész volt. Megtudták a 
lakását is,

vasárnap éjszaka rajtaütöttek és el
fogták.

A fiú bevallotta, hogy ő járt a kápolnában. 
Az elrabolt holmikat nem adla el, különféle 
helyeken elrejtette. A fiút a rendőrség őri
zetbe volté s most igyekeznek megkeresni 
az elrejtett holmikat.

a
Titokzatos morfium-csomagot 
talált garázsában Fleischmann- 
Thciszruck vezérkari ezredes

A vezérkari ezredes följelentésére kutatja a rendőrség, 
ki csempészte a garázsba a nagy morliumrakornányt

kábítószer üzérek ellenőrzésével foglal

A lusta tolvaj
Kabátot lopott, 

a zsebben talált indexet visszaküldte és benne!elejtette a pénzt is
Mulatságos tolvajkaland ügyében folyik a 

nyomozás a főkapitányságon. Tóti Miklós 
egyetemi hallgató tegnap délután bejelentette 
a rendőrségen, hogy az egyetem épületéből is
meretlen tettes ellopta a télikabátját. A kábái

zsebében volt az indexe és 380 pengő készpénz. 
A rendőrségen jegyzőkönyvet vettek fel a 

panaszról és nz egyetemi hallgató hazament. 
Két óra múlva becsöngelett hozzá a postás-, 

nagypecsétes cxpresszlevelet hozott.

A
kozó csoport delcktivjei feltűnést keltő rej
télyes ügyben nyomoznak. Fleischmann- 
Theiszruck Móric vezérkari ezredes bejelen
tése alapján indult meg a nyomozás. A ve
zérkari ezredes, aki a Mártonhegyrut 32. sz. 
házban lakik, a minap benyitott a garázsába 
és legnagyobb meglepetésére egy idegen cso
magot talált olt.

A csomagból négyszáz fiola morfium

Fleischmann-Thciszruck ezredes azonnal 
bejelentette a rendőrségen a leletet. A főka
pitányságon megindult a vizsgálat. A rendőr
ség tisztázni akarja.

hogyan kerüli a garázsba az óriási 
mennyiségű morfium,

ki csempészte oda és milyen célból a mor
fium-rakományt.

a Belváros szivében

IV, KRISTÓF-TÉR 3
A legmagasabb áruház!! A legalacsonyabb árakkal!!

Selyem, szövet, méteráru, kötött-szövött, női konfekció, szőrme, függöny, kézimunka, 
rövidáru, női kalap, női fehérnemű, fűző, kesztyű, úridivat, férfikalap, gyermekruha, 
illatszer, sportáru, bőrönd, bőrdíszmű, bijouterie, alpaka, diszmű, hangszer, játék, üveg, 
porcellán, kefeáru, festék, háztartási cikkek, papír, csillár, cipő, könyv, fűtőanyag-osztályok.

Utazás-és színházjegy-iroda Grill és söröző

A ma délelőtt 10 órai ünnepélyes megnyitón közreműködik WARRY 14 tagú jazz-zenekara
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Févas .- a
Furcsa gyermaktcirtáe.l pár a bíróság előtt.
Amikor ax apa nasn is Ctnija, íia^y « ei'OZ- 
meke anyjával ,,taicálk<íxott“

Viharos gyermektartási per aktái zárultok le 
a butlapesii központi járásbíróságon, dr. Elcy 
Verem: júrásbiró előtt.

A peri en S.-. József kercskcdösCgéd szerepeli 
silpt r > gyanánt, n felperes pedig egy nevelönö 
volt. V. .IiiI'si. ti nevdftnő <ír. Győri Emil ügyvéd 
utján előadta azt, hogy a kcrcskedősegéddel 
s iszonya volt és ennek eredményeképpen ez év 
< lején kislánya szüléiéit. Arra kérte tehát a hi- 
láségol, hogy a kercskedősegédet megfelelő 
j verineklartásdij flzeiésérc kötelezze

Alperes már az első tárgyaláson elismerte 
azt, hogy a nővel a kritikus időhen csakugyan 
jóban volt, azonban azt vitálist, hogy a gyerek 

nem tőle származik,
hanem annak egy jómódú kereskedő a: apja. 
Ezt a tényt állítása .szerint V. Júlia sokszor és 
tanuk előtt is elismerte és mindenki előtt dicse
kedne emlegette, hogy .születendő gyermekének 
gazdag és előkelő apja van

— Éti csak alfélé futóismeretségben voltam a 
felperesnővel — folylnlla a kereskedősegéd. 
E zeni ágában sí in volt vele közelebbi érintke
zésbe lépni. Mindössze érni, egyszer találkoztam 
vele, még pedig olyan Időben, amikor már ma
gában hordozta a másik férfi gyerekét

Ennek igazolására a férfi tanuk kihallgatását 
kérte. A következő tárgyalásra n bíróság beidézte 
n nagykereskedőt, ul<i azonban a leghalároz-ol- 
hibban állította azt, hogy neki

a nevelőnőhü/. semmi köze nem volt.
Tény az — simerte be, - hogy a nő náluk 

voli alkalmazásban, azonban semmiféle bizal
mas viszony köztük nem kcldkczdt. Ha tehát 
a nő azzal hencegett hogy vele viszonya voll. 
abban az cselben csak nagyzolásból dicsekedett 
és valótlant álliloll.

A többi tanú viszont határozottan állította, 
hogy a nevelőnő, még mielőtt a kereskedösrgé- 
dd megi merte volna, azt óllilolln, hogy a nagy
kereskedő a születendő gyermekéinek apja és 
mindenkinek cldicsekedelt azzal, hogy

milyen nagy lartásilljiil fog majd a gyere
kért kapni.

Hajnali balesel
A legérdekesebb tanúvallomást a bíróság elölt 

egv bejárónő telte.
Ez a nő elmondta, hogy két éven keresztül 

közös háztartásban éh a kcreskedősegéddel. A 
férll a m velönől nem ismerte, hanem csak ö 
voll vele jóban. Egv napon megjelent lakásukon 
V. Júlia és aira hivatkozott, hogy állás nélkül

Elmondta, hogy régi helyéről a szó szoros 
értelmében kidobták. Ö ugyanis ..jóba kevere- 
il'll" a nagykereskedővel és amikor a ház asz- 
szonya a dologra rájött, állását egyik percről a 
másikra el kelleti hagynia. Arra kérte tehát a 
bejárónőt, engedje meg, hovy cgy-kél napig, 
amíg uj állási kap. náluk lakhasson.

— A nő elmondta nekem — folytatta vallo
mását a tanú — hogy nem sokat törődik azzal. 
hogy elküldték, mert néhány hónap múlva gye
reke lesz és n nagy kereskedő megfelelő tartás 
dijat fog neki ezért fizetni. Én rendes lánynak 
i«mi rleni ő| azelőtt, nem gondoltam tehát sém
ii i ross-ra és megenged!c’n neki, hogy nálunk 
lakion. Én mulattam be ő| az alperesnek és igv 
közvetve én voltam az oka annak, I- iy most a 
férfi a bíróság elé került. M-ndjárl •• z első na
pon hajnalban iig'-nnis nekem korún fel kellett 
kelnem és munkába kellett mennem. Amikor 
elmentem, n barátom méri almit. Csak aznap 
este érkeztem haza és ekkor V. Júlia félrevonl 
engem és kij< lenlellc. hogy érdekes titkot akar 
relém közölni. Elmondta nekem, hogy alighogy 
én eltávoztam. furcsa ötlete támadt. Lassan. 
< sendhen elhagyta fekvőhelyéi és odament az

liiróságol, hogy a keresetet azon az. alapon illa-

nlpeieshez. oki
nbbnii a hlszcmbcn vol|, hogy ín vagyok

mí-g mindig mellette.
Jgy lürlínl i ícg nziiliin

u ImlcNcI,
siszoul ez v dl az oka tintiak. hogv köztem és
nz alperes k izöll mind' n további érintkezés
J akadt, én a történtekéi nem t diám haj
landó merjbo sálam

\z érdekei vnllomás lilán a férfi arra kérte a

Forró víg színházi esték
Pikantéria
Helyzetkomikum
Kacagtató bonyodalmak

PREJEANXpVu0-

ilsa el. hogy ő a dologi ól nem tehet.
— Felelőssé valakit csak szándékos cselek

ménye vagy mulasztása mialt lehelne tenni — 
mmdolla. — A tényállásból kéhégiclen, hogy 
lekeni eszemáyában sem volt önngys.'pávai is

meretségei kölni és azt hiszem, hogy mulasztást 
.i-ni követtem el akkor, amikor a hölgyet a haj- 
ali szürkületben a bizalmas érintkezés dőlt

nem Igazoltattam.
Kéiséglelen, hogy én abban a hitben voltam, 
I ogy barátnőmmel vagyok 'gyűlt,

fogalmam sem volt arról, hagy az ő helyére 
egy Idegen nő ladikodéit.

Hogy úgy mondjam, nemcsak akaratom elle
nére, hanem öntudatlanul és a helyzet félreisme
rése folytán, tehát

tévedésből lettem apa.
Ilyen körülmények közölt nem lehet engem 
azzal sújtani, hogy a mai nehéz viszonyok kö
zöli fizetésem egv részét gyermektartásra tizes- 
em. Kérem tehát a keresd elutasi ását.

A tények és 
a kápxelst

A mm mindennapi jogesetet a bíróság az al
peres hátrányára döntötte el, amennyiben öt

a turtésdlj fizetésére kötelezte.

Harminc feljelentés külföldiek 
gáláns kalandjai ügyében
Egy svájci kereskedő Tisza Kálmán-téri kalandja 
pattantotta ki a sorozatos lopásokat

Néhány nappal ezelőtt szállították ál a rend
őrségről az ügyészség foghó zaba Nikelsburger 
Lajosnál, akit lopás miatt tartóztattak le.

Egy budapesten tartózkodó svájci keres
kedő feljelentést tett 

a rendőrségen s ebben előadta, hogy a Nagy- 
!.ömlőn egy feltűnően csinos, fiatal növel is
merkedett meg, akit, rövid ismeretség után, 
elkísért egyik Tisza Kálmán-téri bérház ele
gánsan berendezett lakásába. Amikor a lakás
ból ellávozolil,

120 pengő eltűnt a zsebéből.
A rendőrség nagy eréllyel indította meg a 

nyomozást s Nikolsburgcr Lajosnál, a lakás 
hérlőnőjél letartóztatta, mert az volt a gyanú 
ellene, hegy ö lopta el a sváj<i kereskedő 120 
pengőjét

Most hallgatta ki a vizsgálóbíró Nikolsbur 
gémét, aki tagadta, hogy a lopáshoz bárnf 
köze lelt volna.

A vizsgálóbíró vizsgálati fogságba helyezte 
az asszonyt. A vádtanács azonban szabad

Ozv. Vay Lajosné grófné és dr. Rejüd Jenőné 
bélyeghan’isjfási biinperét 
csütörtökön tárgyalja a törvényszék

A bünletőtörvényszék érdekes bélycghamisi- 
íási bűnügyet tűzött ki tárgyalásra, amelynek 
özv. Vay Lajosné grófné és dr. Rejőd Jenöné 
a főszereplői.

Az ügyészség vádirata szerint gróf Vay 
Lajosné V’écscy-ulcai trafikjában

részben használt, részben meghamisított 
bélyegeket találtak

cs u nyomozás során kiderült, négy dr. 
Rejödné hozta odú a hamis bélyegeket

Kcjődné jelenleg a márlnanoszlrui fegvház- 
bnn tölti büntetését,

mert különböző csalásokért elítélték. A vala

Tízennégyévi bujkálás után elfogott 
a rendőrség egy Márianosztrárói 
szökött fegyencnőt

Tizennégyévi bujkálás után a rendőrség le- 
larlózlall.i Ach/I) Józsefné született Mester Er> 
zsebet 37 esztendős vicéin zmcslernét, aki an
nakidején a márianuszlrai fegyházból szökött 
meg.

Nagyné már fiatal kora óta ismert alakja a 
rendőrségnek. A háború kitörése után került 
először letartóztatásba üzleti lopások, majd ké
sőbb kéjlopás miatt. Mint visszatérő hünöM n 
fogházbüntetésen kívül dolughúzzal is sújtot
ták. Az őszirózsás forradalom Idején szalmdull 
a börtönből, de többé nem tudott lemondani 
szcincdélyéröl, a lopásról. isinél sorozatos 
bűncselekményeket követelt sl. Visszakerült 
Máiianoszlrára, majd rövidesen újból kiszaba
dult. mert Hll'.t március 23-ikún

a kommün kitörése utáni második napon 
szélnek eresztették az ü aees fegyintézetek 

n,Kij«ii.
A pmlclúrdiktnlura bukása után ismét össze
szedték azokat, akik jogerős büntetésüket nem 
töltöttek ki és ezek közölt voll Nagyné is. Erős 
led. öttel \onnton szállították Múrianoszlr.ira. 
de alig szálltak le a vonatról,

a rinotlmullu asznny egy őrizetlcn pilla
natban megszökött kísérői mellől.

Az ítéld indokolása szerint a bíróság csak a 
megtörtént tényeket tarthatja szem elölt és nem 
bocsátkozhalik abba bele, hogy az események 
im iió okait mérlegelje

A személyében való tévedés
a házasság megtámadására alfáim is,

sőt esetleg jogügyletek felbontására is vezethet, 
azonban arra a bírói gyakorlatban nincsen 
példa, hogy

a nő személyében való tévedés a férfi.' az 
apaságl kötelezettségek alól mentesítse.

A gyermektartásdij megállapításánál elsősorban 
a nyerek érdeke az irányadó. Ennek következ
tében a bíróság közömbösnek találta annak a 
kérdésnek a tisztázását is. hogy voll-e a nevelő
nőnek n nagykereskedővel viszonya cs igaz-e 
az, hogy akkor, amikor a kcreskedösegéddcl 
megismerkedett, már másállapotban volt1.- Ak.-.r 
igaz ez. akár nem. nem változtat az alperes 
gvcrmeklarlási kötelezettségén. A törvény sze
rint ugyanis

mindenki, aki a kritikus Időben a nővel 
érintkezik, vállalni köteles az esetleges tar

tás! kötelezettséget.
A férfi beismerésével bizonyítva van, hogy a 
bizalmas viszony közte és a nő közöli fennfor
góit.

A nő szuverén jc.ga,
hogy több személy közül ki ellen fordulhat apa
sági keresetiéi. A jelen ügy elbírálása szempont
jából csak az a lényeges, hogy ezek közölt jog
gal szercpel-e a kereskedösegéd személye, mivel 
pedig e tekintetben a férfi beismerésben volt, a 
bíróság a tarlásdijat a kis Éva részére meg is 
itéhc.

V. J.

lábra helyezte Nlkolsburgernét.
de az eljárást tovább folytatják ellene.

A svájci kereskedő gáláns kalandja során 
pattant ki, hogy az utóbbi időiben számos ha
sonló lopás történt, amelyeknek károsultja 
egy-egv külföldi vendég és gyanúsítottja egy- 
egy csinos, fiatal nő.. Mintegy

30 feljelentés ügyében Indult vizsgálat.
Mivel azonban csaknem valamennyi főije

it illés névtelenül érkezett a rendőrségre, a 
nyomozás csak nagyon nehezen - vezethetett 
eredményre. De meg igy is sikerüli csaknem 
teljesen megtisztítani a külföldieket fosztogató 
csinos hölgyektől a fővárost. A magyar ható
ságok. az idegenforgalom nagy érdekeire való 
tekintettel, eddig is szinte kínos gonddal ügyel
tek arra, líogy megvédjék a külföldieket efféle 
tolvajoktól és szélhámosoktól. De mint minden 
nagyvárosban, úgy Budapesten is elkerülhetet
len, hogy egy-két kalandkedvelő külföldi ven
dég ne essék áldozatául ilyen bűncselekmé
nyeknek.

mikor előkelő társaságbeli uriasszonv nagyobh- 
szahásu csalási bűnügy középpontjába kerüli 
és jogerősen elítélték.

Gróf Vay Lajosné kihallgatásakor tagadta, 
hogy valaha is hamis bélyeget vásárolt volna 
és Rejödné sem ismerte cl, hogy hamis bélye
geket hozott volna a trafikba.

A vádlanács azonban úgy
Vay Lajosné grófnőt, mint Rcjőunét vád 

alá helyezte 
és a hünlelőtörvényszékcn dr. Flórián János 
törvényszéki tanácselnök tanácsa 

esti törtükön tárgyalja 
az érdekes bélyeghamisilási ügyet.

Azóta bujkált. Hiába kerestek, nem kerüli elő.
A napokban ismét megújították az ellene ki

bocsátóit elfogatóparancsul és isinél detektív 
ment ki azokra a helyekre, ahol Nagyné azelőtt 
megfordult. Az egyik’helyen közölték a delek- 
livvel, hogy n mull héten olt járt látogatóban 
az. asszony és azzal dicsekedett, hogy jól megy 
a sora. Ezen a nyomon elindulva megtudták n 
szökésben lévő tolvajnő búvóhelyét.

Itnjtalilöltck és előállították a rendőrségre, 
almi az. elfogató parancs alapján letartóztatták 
és szigorú fedezettel visszaszállították a legy- 
h. zliii, ahol n szökésért külön is megbüntetik 
Nagyné legutóbb viceházmesterné voll egy nagy 
bérpalolabim. Több néven .szerepelt. Mester Er 
zsebet. Pálics Eerencné neveken szerepelt lég- 
gvak rabkan.

Mérlékszerint divatos 
szöveimaradékaánkból 
mindenféle «*lnben,  remek szabón- 
sál. kétszeri pró térdülttinyt
vaj*y  téSPcnbó.ot S5 f’-ért kőssftUnk 
V EHSE MSZAKÖSAK. KolH-llbiller 

utca 4/a. li emelet

Károly kiii-űt
Nyakkendő., fehérnemű-, plxsama. 

újdonságok

Orvos: Mondja meg a művésznőnek, hogy 
az orvos van itt.

Szobaláng: A művésznő azt üzeni, hogy 
sajnos, nem fogadhatja a doktor ural, mert 
éppen — beteg!

Remekszabásu 
őszi féHéöl£öny 

átmeneti felöltő vagy téli kabát rendelésre 
készül mérték után rendkívüli olcsó araken 
csak 40 és 50 pengőért szabetermemben év
közben összegyűlt szövetmaradékokból csak 
amíg a készlet tart. ,,Divat uriszabóság", 
Eizsébet-körut 1., /. emelet. Cégem 40 éves 
mintja garancia. Egyszeri rendelés elég, hogy 
állandó vevőnk maradjon.

S US
CAPITOI F1I..MI’AI.O I A Baioss Idr (Tel W O '

King-Kong. l'ilinrcgény és n kísérő műsor, — Előadások 
kezdete hétköznap Mii. ViB. VaS, VaU), vasárnap '/i-. 
El. %6. >,i8. A«jlO. — Az első előadások mindennap 
íélhelyái okkal.

CITY HI.MSZINIIAZ V Vilmos császár ul 36 38. 
(Telefon: 111 10.) A spanjol köbök. Fősz.: I.ddie Cantor. 
Noé apánk Hajz.lltin. - Hirmló. - Az előadások kez
dete hétköznap: 4. ti 8. 10. vasár és ünnepnap: 2. 4. •>, 
8. 10 órakor. - Első előadás mindennap félheljárakkal.

COHSO. Váci n. 9. (Tel : 87-4 02.) A spanyol köbök. 
Vígjáték. Fősz.: Eddie Canior. - Aoe apánk. Uajzíilm. - 
Híradók. — M ndennap; ‘hl. •Tiü. 4í8. ‘!41ü. — A hétköz
napi első előadás íélhebáru.

COltVI.N FH.MS2INHAZ József köiut és Cllfli-ut 
sarok. (Tel.: 380—88 és 395- 81.) Valceríiiboru. Fősz : 
Renate Nlülier és a kísérő műsor. — Előadások k zdele 
hétköznap: ’/ö6. V.-8. Möü, vasárnap és ünnepnap: V.d. 
viti, ’/iS és 'ZilO órakor.

KAMAItA MOZtiÓSZIMMZ 'Puhám » és Nvár ti. 
sarok (Tel.: 410 -27.) En ma élek. - Híradók. - Elő
adások kezdete, hétköznap: 4, 6. 8. 10. vasárnap: 2. 4. 
6 8 és 10 órakor.

0MN1A FILMSZÍNHÁZ. VIII.. Kölcscy-ulca 2. (Tel.: 
301—25.) King Kong, — Híradók. — Előadások kéz Jele 
hélkötnap: 4. 6, 8 és 10 vasár és ünnepnap. 2. 4 (>, 
8 és 10 órakor. — Az első előadás mindennap mérsékelt 
helyáru.

Nagymező u. 22—21. 
(Tel. 2201'8, 292-50.)
A fehér apáca. 
Híradók. — Előadások 
2—Óig folylalólagosan 

: 2. 4, 6, 8, 10 órakor.
TÚRÁN MOZGÓ Nogvmezö U 21. Telefon 264 20 

Hawuy rózsájn. - Havimnál kaland. — Egy dollár 
története. — Előadások kezdete hétköznap: '41. Mű. 7 
és ?Í1O. vasár és ünnepnap: ^2, W5. 7 és lilü órakor.

l’FA FILMSZÍNHÁZ. Teréz-körut 69 (Tel 197 67, 
197—68.) Eri mit élek! Fősz.: Joan C.rawford. — Híradó. 
Előadások kezdete hétköznap: Mz6. ‘<>8. >,410. szombat, 
vasárnap és ünn.pnap: 4. 6. 8. 10 órakor.

1'lltNtA FILMSZÍNHÁZ Rákócn u' 21 (Tel. fon: 
ft;.l i;,. 460-46.) Kalandorok királynője. BünAgvl film. - 
Hlrodó, — Előadások kezdete hé.köznapi Vz6. ’,£8 ’'?(>, 
szombat, vasárnap és ünnepnap: Vz4. V48 W8. ’/alo óra
kor.

azután 6, 8, 10 órakor vasárnap

HÓVAL AI'OLLO. Erzsébet körül 45 'Telelőn: 429 4t 
cs 419 -02.) Prolongálva. A kölyök és én. Fősz.: 
Maurícc Chcvalicr. — Híradók. — Az előadások 
kezdete hétköznap: 4. fi. 8 és 10 órakor, vasár- és 
ünnepnap: 2. I, 6, 8 és 10 órakor. — Az első elő
adáson mindennap lélhclyárak.

IORUM FILMSZÍNHÁZ.. Kossuth Lztos-n 18 'Tel: 
897—07. 895-41.) Pardon, tévedtem. V-gj. FŐ’Z : 
(mát Franciska. - Híradó. — Előadások kezdete 
hétköznap: 4 6 8 és 10 órakor, vas. é« Cn:i : 2 
4 tt 8 és 10 órakor. — A» első előadáson min 
dcnnnp főlhelvárak

D' < K| FII.M«7IXH\/. Teio/kárul W (T-l 2>9- 
213--43.) Pardon, tésultein! Vluj. Főszereplő: 
<i»al I ran-i’kfl. Il .nunk. — Előadások kezdete 
hétköznap: 4 6 8 és 10 órakor, vas. és ünn. 2 4 
t> 8 és lt) órakor - Az első előadáson mindennap 
félheljárak.

CASlNfl FILMSZÍNHÁZ Eskü tér 8 (Te) 831-02.) 
A fehér apáca. — Híradók. — Az előadások kez
dete hétköznap: 4. 6. 8 és 10 órakor, vasárnap és 
ünnepnap: 2, 4. 6. 8 is 10 órakor. — Az első elő
adáson mindennap féihetvórak:

PALACK. Ei zsébel-körul 8. (Tel: 365-23.) Prolongálva, 
fblvek melódiája. Főrz.: Fagcrth Mária, - Hír 
adók, - Az előállások kezdete hétköznap: 4. 6 8 
és 10 órakor, vasárnno: 2. 4. 6 8 és 10 órakor. — 
Az első előadáson mindennap fe.helyárak.
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schillinpnyi bért előre lefizetett Bécs váro
sának. Labriola vállalkozása azonban Mécs
ben is balul ütött ki és a leginkább hitelre 
berendezett cirkusz sebogysein nyerte meg 
a közönség kegyéit l.abriolát a hitelezők 
egész serege szorongatta. Néhány napja 
azonban nem mutatkozol! a cirkusz igaz
gatói irodájában. A cirkusz hitelezői gya
nút fogtak s fölkeresték Labriola bécsi la
kását. amqlyet

lezárva találtak.
A házfelügyelő elmondotta az érdeklődők
nek, hogy Lahriohi november elsejére fel
mondott, összepakkolta bútorait és családját 
és azokkal ismeretlen helyre utazott. A hite
lezők egyelőre várnak, honnan lóg jelent
kezni Labriola és csak ha ez ki nem kerül
hető, akkor teszik meg a sziiks gcs limese
ket. A cirkusz személyzete elhatározta, 
hogy csak november 1-ig játszanak, amikor 
a

magárahagyott nagymultu cirkusz be
zárja kapuit.

Ugyanakkor, amikor a bécsi hitelezők 
Labriola után kutatnak,

Budapesten Labriola hagyatékának ár
verésére készülnek

Labriolúmik ugyanis Budapest székcslőváj'' 
rosán kívül számos magánhitelezője vart/- 
akik követelésük fejében el fogják árverez-, 
lelni azokat a berendezési tárgyakat, nme;', 
lyekcl Labriola Budapesten hagyott.

Hoosevelf—Dávid parittyaharca a Válság King Honggal-

ItoSstár árpádig
az ismert vitoriásrepüle 
vasárnap lezuhant
és súlyosan megsebesül

Palnlevé volt miniszterelnök 
és Calmette, a világhírű tudós 
vasárnap hajnalban egyszerre 
meghalt Painlevél szivszélhildés öllé meg 70-ilc

születésnapja elölt — Calmelle, a liibedn széiumbolruny 
ártatlanul meghurcolt szereplője, bélméryezé.->beu halt meg

Gyöngyös, október 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Súlyos repülőszerencsétlenség 
Ilire érkezett vasárnap Gyöngyösre. Percek 
alatt mindenki megdöbbenéssel beszélt a vá
rosban arról, hogy a gyöngyösi vitorlás
repülősport egyik legismertebb tagja,

Molnár Árpád járt szerencsétlenül.
Gyöngyösen sok hive van a vitorlás repülés
nek s vasárnaponként a Gyöngyös melletti 
Pipis hegyen jönnek össze a vitorlásrepülők 
s itt szállnak föl.

Molnár Árpád, az ismert vitorlás repülő 
is, aki. már számos rekordot javított, vasár
naponként innen szokott startolni. Körül
belül egy héttel ezelőtt Molnárt baleset érte

a levegőben,
gépe lezuhant, ő azonban ejtőernyő se
gítségével minden baj nélkül földet ért.
Most vasárnap Molnár újból a Pipis- 

hegyről szállt föl a levegőbe. Hosszabb ideig 
volt már fenn, amikor gépével

pillanatok alatt főidre zuhant, ahol a 
gépe darabokra tört.

A vitorlúsrepülés nézői odarohanlak az ősz- 
szetört géphez, kiemelték roncsai közül Mol
nár Árpádot, aki

súlyosan megsebesült.
Molnárt azonnal a gyöngyösi kórházba 

szállították, ahol megállapították, hogy álla
pota súlyos ugyan, de nem életveszélyes

Holnap tárgyalja a rendőr bíró
a gyermekbiróságí botrány ügyét

Botrányokozásért vonják felelősségre a labdás Réh-fiu édesapját

Párls, oki. 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcn 

tűse.) Vasárnap egész Franciaországot meg
döbbentene és mélységes gyászba borította két 
halálhír: a hajnali órákban,

alig cg.v órán belül meghalt Patti Palnlevé 
volt miniszterelnök, az. európai nevű poli
tikus és Calmette orvosprofesszor, a párisi 

Pnsleur-iutézet világhírű Igazgatója.
Paul Painlevé vasárnap reggel 5 óra 20 peri

kor hosszas szenvedés után hunyt el. Painlevé 
már hosszabb idő óta betegeskedett s néhány 
hónappal ezelőtt

egylzbcn már halálhíre Is elterjedt. 
Szombaton már súlyos volt az. állapota s va
sárnap hajnalban egy szívattak végzett vele, 

szivszélhűdés megölte.
Az elhunyt mint politikus egyizben miniszter 
elnök és tizenöt ízben miniszter volt, nevét

azonban mint malematikus tudósét is vil g- 
szcrle ismerték Painlevé a legközelebbi na
pokban ünnepelte volna 70-ik szüh-lésrapj;'I.

Caltnellc professzor vasárnap reggel 6 óra 
80 perckor

bélmérgczéshcn balt meg.
Az elhunyt prol'essz.or a párisi Pasleur-intvzet 
igazgatója volt s az úgynevezett Calmette féle 
védőoltásokkal telte nevét világhírűvé. A Cal- 
in el le-szérum tudományos neve B. C. I'.. és 
igen nagy sikereket éllek el a szérumollások- 
kal tüdőbeteg gyermekeknél. Az elhunyt pro
fesszor nevét az. utóbbi években

gyakran emlegették a lűbcckl hibás szé- 
rnmollásokkal kapcsolatban, amelyek kö
vetkeztében 55 csecsemő életét veszhette.

A vizsgálat megállapította. h,-gy a l-ai.i’r < le
ket az orvosok hanyagsága idézte elő. Pain
levé és Calmette halála nemzeti gyászt jelent 
Franciaországban.

A múlt héten sokat foglalkozott a nyilvá
nosság a dunai kapitányság épületében lezaj
lott botránnyal. Réh István tizenhároméves 
diákot, aki a Szabadság-téren tilos helyen lab
dázott, a gyermekbiróság elé állították. Az édes
apja, Réh Dezső csemegekereskedő emiatt 
nagy botrányt rendezett a kapitányság épüle
tében.

A kisgyereket nem is büntették meg,
csak megintették,

hogy máskor ne labdázzon tilos helyen. A

botrányokozás miatt azonban az édesapja el
len kihágási eljárást indítottak. A dunai kapi
tánysággal közös épületben van a IV. kerületi 
kapitányság. A botrány a IV. kerületben tör
tént és igy ez a kerületi kapitányság indította 
meg az eljárást. Datky Lajos dr. rendőrkapi
tány, mini rendőri biintelőbiró

keddre tűzte ki a tárgyalást

a botrányokozással vádolt Réh Dezső keres
kedő kihágási ügyében.

A IS éves görl 
életveszélyes kalapja

Robogó villamos as Aréna-utoa
elé ugrott, hogy „kipróbálja**  az udvarlóját

Labriola eltűnt Becsből
Otthagyta a százezres költséggel berendezett Renz- 
cirkuszt — Pesten árverezik Labriola hagyatékát

Becs legújabb színházi szenzációja, amely 
közelről érdekli a magyarokat is: Bcrnardo 
Labriola

két napja családostul eltűnt Bécsitől 
és hit' le-’őinek egész serege egyelőre nem

találja sehol. Labriola a budapesti balul 
ütött vállalkozása után egy időben Bécsben 
kibérelte a Pénz cirkuszt, Bécs legnagyobb 
cirkuszát, azt százezer schilling költséggel 
újjáépítette, ugyanakkor pedig hatvanezer

A VII. kerületi kapitányságon egy fiatal 
táncosnő romantikus és életveszélyes ka
landja ügyében folyik az eljárás. Ertichter 
Z'ö/des Hilda 18 éves táncosnő, a Király 
Színház görlje, az /lré/m-uton sétált így fia
talemberrel. A kis Hilda a Snjó-utca sarkán 
egyszerre csak kísérője mellől

egy arra robogó 23-as kocsi elé ugrott 
és állva maradt a síneken.

A villamosvezető teljes erővel fékezett, a 
fékek csikoroglak és a kocsi az utolsó pilla
natban megállt. A vezető leugrott, nagy cső
dület keletkezett és rendőr is érkezeti.

— Mi tőrlén', kisasszony? öngyilkos akart 
lenni? — kérdezte a rendőr.

Fruchter-l'öldcs Hilda halálsápadl arccal, 
de mosolyogva válaszolt:

Premier 
a Vígszínházban

szombaton, 
november 4-ér

íís Fekete László
uj életképe

MEKlO revű

lOOtl Stf’-'E' novemberi 
itUUUCi a!!:akciója

Szönyl Lenke 
Sárossy Gizi 
Kerónyl Lili 
Lehel Piri 
Csöpl és Évi 
Leni Volk

e s h e r t | e:

WALDERS

— Nem kérem, nem akartam meghalni.
Az csel szemtanúi azonban valamennyien 

megmaradlak mellette, hogy öngyilkossági 
kísérlet történt,

hiszen a táncosnő szemük láttára lépett 
n villamos ele.

A rendőr ezért óvatosságból nem engedte el, 
hanem hazakisérle édesanyjához, a l)em- 
binszlcy-u'.va 55. számú házba, azután jelen
tést telt az cselről a kapitányságnak.

Később azután kiderült, hogy tulajdon
képpen mi történi. A szép kis táncosnő az 
ndvarlójával sétált. Próbára akarta lenni a 
fiút, azért ugrott hirtelen, váratlanul a villa
mos elé, hogy megtudja,

mit csinál majd a fiatalember, ha ő 
bajba kerül.

A próba rosszul sikerült: a gavallér, mikor 
látta mi történt, egyszerűen elsietett és nem 
törődött vele. ,

a MOULIN
Szenes Ernő 
Radó Sándor
Feleky Kam ii 
Jolly Llnder
Heüor Dudus

A menü <1

DARLENE
Premier: november 1. Inyesmestcr: Kellér Dezső.

A M/IGYM. 
m'o/ű kőzvenr

REVÜ 6V8ESMÜ
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A 10 éves
Török Köztársaság

Törökország most ünnepli 
tízéves fennállását. Kern hatalmas
modernizálás vaskezü Irányítója és Törökor
szág mostani elnöke a lalinbetüs Írásmódot 

propagál ja

HÍREK
FORRÓ PÁL:

Egy modern
Don Juan naplójából

Barátom n matematikus mondta n köveiké- 
/őket:

— Nincs veszedelmesebb teremtés a nőnél 
Először összeadás után a feleséged lesz, az
után megsokszorozza kiadásaidat, kivonja ma
gút u hitvesi kötelességek alól és mással 
osztja meg csókjaill A legtöbb házasság: 
egyenlet több ismeretlennel!

♦
Az iinyakönyvvczelők veszedelmesen hason

lítanak a főpincérckhcz. Rendszerint tévednek 
az összeadásnál.

•I!

♦
lapokat.-Az ismert príma- 
Mária Terézia korabeli 

is megkérdezték, hogy mi 
i válaszoltam:

■in, ugyanez a pechje van. mint a 
.zntikl Hálójúi elhagyta a szc-

Rémhír Járta he a 1 
donna eladta hires, 
hálószobáját. Tőlem it 
tölteni. Vállvonogatva

— Istenei 
balatoni hálás. 
roncséi

li

♦
A szerelem harcában a nő legveszedelme

sebb fegyvere a ruhája. Ezért követelik a fér
fink győzelem után a teljes fegyverletételt.

♦
ML'rt szidják a modern ruhákat, amiért nem 

« Mik elől, liánom hátul is egészen a derékig 
).i vannak vágva? Hiszen ezt csak az. erény 
kedvéért lelték a nők. Azl akarják, hogv mi
kor hátat fordilannk nz erénynek, az is gyö
nyörködjön bcnnükl

♦
Sok nő csnk azért áll ellen, hogy ellen

állhatatlanabb legyen.

Kr. erkölcs gyakran 
prolonyációja.

Elhiszem, hogy van 
Csak azt nem hiszem. 
győzni lehet.

— SZINDIKÁTUST ALAPÍTOTTAK A 
HÉTFŐI LAPOK. A hétfőn reggel megjelenő 
lapok: Hétfői Napló (dr. Elek Hugó); 
A Heggel (Lázár Miklós); Magyar Hétfő 
(Lévai Jenő); Nemzeti Sport (dr. Vadas 
Gyula) és n Heggel! Újság (Vádnál Endre) 
közős érdekeik védelmére szindikátusba tö
mörültek és elhatározták, hogy lapjaiknak 
éjjeli árusítását a fővárosban. valamint a 
korai vonatokkal vidékre való szállítását 
beszüntetik.

__  Enyhe Idő csővel. Tavasziasnn enyhe, 
csőre hajló idő voll vasárnap: a hőmérsék
let 16 fok Celsiusra emelkedett. A Meteoro
lógiai Intézet jelentése szerint enyhe idő 
sárhaló, délnyugati széllel és csőkkel. \ 
Dunántúl nyugati felén hősüllyedés való
színt).

— Ingyen ax Idő napfényen vagy törd, 
Takarékos hölgy Keltig harisnyát hord.
— Futballdrukkerek taxija ösnzclitkösött a 

villamosnál Debrecenben. Debrecenből jelentik: 
Vasárnap délben m Atlila-lcren egy autotaxi 
összeütközött a villamossal. A taxiban ülő uta
sok csak könnyebben sebesültek meg s mire 
rendőr jött a baleset színhelyére, valamennyien 
elsietlek. Később kiderült, hogy a taxi négy 
utasa a Hungária Bocskai futballmeccsre ér
kezett sportdrukkerek voltak, akik árért siet
tek el. nehogy a mérkőzést lekéssék.

béres zavargások, 
sonozek, halónak uasérnapia 

Jeruzsálemben■ bibliai helyen gyülekező 
tömegből raiottek az angol rendőrükre

Jeruzsálem, október 29.
(A Hétfői Napló tudósitó járnak telefon je

lentése.) Vasárnap itt újabb véres zavargá
sok voltak, amelyeknek több halálos áldo

zata van. A bibliai helyen gyülekező lö- 
j megró ii rendőrök
I sorlüzet adtak,
’ mert a tömegből egy arab rálőtt az egyik 
rendőrtisztre. Sortüz után egy arab holtan 
maradt ott és sokan súlyosan megsebesül 
lek.

| — Hitler vasárnap nagy választási beszédet
mondott. Majna-Frankfurtból jelentik: Hitler 
kancellár vasárnap (ártotta Frankfurtban nagy 
választási beszédét a Festi) lile zsúfolt hatalmas 
csarnokában. A kancellár este részivel! a „Száz 
nap" cimü Napoleon-dráma frankfurti premier
jén A színdarabot, mint ismeretes, .Mussolini 
irta Forzano olasz, színműíróval együtt.

— Nem engedélyezték Mcskóék csornai 
gyűlését. Pál ff y Fidél gróf, a Meskó-féle 
nemzeti szocialista-párt nevében engedélyt 
kért a csornai főszolgabiróságlól, hogy a 
párt Csornán november 5-én zászlóbontó 
gyűlést tarthasson. A főszolgabíró a köz
érdekre és a közrend fenntartására vaió hi
vatkozással az engedélyt megtagadta.

— Halólragázolt a vonat egy mozdonyveze
tőt. Hatvanból jelentik: Kugler Béla mozdony
vezető vasárnap a vasúti állomásén a sínek 
közölt mozdonyáhfz sietett, hogy szolgálatát 
megkezdje. Eddeg még meg nem állapított kö- I 
rülmények között Kuglert az állomásra befutó 
egyik vonat elgázolta. Kugler sebeibe belehalt. 
A vizsgálat megindult.

— Debrecenben országos gazdagyülcs lesz. 
Debrecenből jelentik: November 5-ikén. vasár
nap országos gazdagyiilést hívtak egybe. A gyű
lésen felszólal Baltazár Dezső püspök és Vásári/ 
István polgármester is.

— Megmérgezte magát az Uránia-moziban 
egy fiatalember. Vasárnap este az Uránia- 
moziban előadás közben vcronállal megmér
gezte magát Iiuxbaum Ferenc 24 éves textil
gyakornok. A mentők a Rókus-kórházba 
szállították. Hozzátartozói azt hiszik, hogy 
szerelmi bánatában mérgezte meg magát.

— Toscanini megérkezett. Vasárnap este 
a bécsi gyorssal Budapestre érkezett Tosca
nini. Az olasz maestrot, aki feleségével jött 
Pestre, nagy tömeg várta a pályaudvaron. 
Toscanini az egyik dunaparli szállóban 
szállt meg. A hétfő délelőttre tervezett 
próba elmarad, miután a bécsi zenekar csak 
délben jön meg. Toscanini a hangverseny 
után azonnal elhagyja Budapestet és vissza
utazik Bécsbe.

— Fasiszta-Ünnepség Budapesten. A bu
dapesti Olasz kolónia vasárnap ünnepelte a 
C.asa Degli Itália no akadémiautcai helyisé
gében n fasiszta forradalom tizenegyedik év
fordulóját. A zsúfolásig telt díszteremben 
Haldoni di Monlallo olasz ügyvivő felolvasta 
Mussolini üdvözlő táviratát, azután Felicioni 
olasz képviselő lelkesítő beszédet mondott. 
Az ünnepélyen részi veti Pignatelli herceg, 
az olasz-magyar kereskedelmi kamra elnöke • 
és még sokan mások.
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— Elfogták a Cslllagbörlöny kabáttolvaj- 
szőkevényét. Schwartz Endre 37 éves inagán- 
hivntnlnok pár nappal ezelőtt a Holló-utcai 
Vmix-kávéházból kabátot lopott és megszökött. 
A ruhatáros ma Budán, a Fő utcában fölis
merte és rendőrnek adta át, aki a főkapitány
ságra kísérte. Kiderült, hogy az ügyészség kö
rözi. Schwartzot ugyanis kélesztendci börtönre 
Ítélték, a Cslllagbörtönben ült, de megszökött. 
Az elfogott szökevényt letartóztatták.

— t'zlelvezelők a vasárnapi munkaszünctért*  
A magánalknlnuizoltak nemzeti szövetségének 
üzlolvczeltöi szakosztálya vasárnapi ülésén el
határozta, hogy a füszersznkmáhan dolgozók 
vasárnapi munkaszünetc érdekében felterjesz
tést intéz a kereskedelmi miniszterhez.

— Gycrmekfénykép Rozgonyitól 3 darab 8 P.
— Megjelent a „Szabadság" uj száma. 

Baljcsy Zsilinszky Endre hetilapja a „Szaadság" 
gazdag tartalommal jelent meg, amelyből ki
emeljük Zsilinszky kitűnő cikkét az uj magyar 
külpolitikai orientáció szükségességéről. A 12 
oldalas lap ára 10 fillér.

— Ignotus Pál és Karinthy Frigyes vitája a 
" 'bden Szövetségben. A Magyar Cohden S:ö 
vétség ezévi szemináriumát november .I án, 
pénteken Ignotus Pál és Karinthy Frigyes vi
tája nyitja meg „.4 Negyedik Birodalom" cím
mel. Az előadást a Lipótvárosi Kaszinó (V., 
!rinyi-utca 5.) előadótermében tartják és pon

tosan 7 órakor kezdik meg.
— (üpőklállítás Rákospalotán, 

előtt ünnepélyes keretek közöli 
állítás nyílt meg Rákuspalotan. 
kereskedelmi miniszter nevében 
dr. államtitkár nyitotta meg.

— Az Ügyvéd r mü Jogi szaklap, mely Fillér 
Ákos, Bakonyi Pál. Rakonitz Dezső és Szegő 
Ferenc budapesti ügyvédek szcrkestlésébcn je
lenik meg, legutóbbi számában is sok érdekes 
s n jogásrvilágol érdeklő cikkel közölt. Gondos 
Jakab. Rallagl Ernő. Rada Tibor értékes cikkei 
mellett a lap állandó rovatai élénkítik annak 
tartalmát.

C

Zi

Vasárnap dél
cipőipari ki- 
A kiállítást a 

Me^sik Vilmos

Visszatért Bangkokba 
a sziámi királyi pár

A város több más részeiben is súlyos za 
vargások és lövöldözések voltak. Az egyik 
mecset közelében uz istentiszteletről jövő 
tömeg

zsidóellenes felvonulást akart rendezni 
s amikor a rendőrtiszt felszólítására sem 
oszlottak szél, újabb sortüz következett. 
Két arab meghalt, sok más megsebesült.

Az arabok az egész országban szigorúan 
betartják a damaszkusziak által proklamáll 
sztrájkot. A szín mi uralkodópár a forradalom leverése 

illán visszatéri Bangkokba az ország haláráról, 
ahova repülőgépen meneküli a felkelők elől. 
Prajadhipek király kiállványt intézett népéhez 

és ehhen bejelenti a rend helyreállítását
— A monori petíció tárgyalása. Mint is

meretes, a monori kerületben a Pakots .Jó
zsef halálával megüresedett mandátumot 
Máriássy Mihály egyhangúlag kupta meg. 
A választás ellen a Friedrich-párt petíciót 
adott be azért, mert jelöltjük: Neugebauer 
Béla ajánlásaiból a választási biztos annyit 
törölt, hogy a pártnak nem maradt kellő 
számú ajánlása és ennek alapján jelentet
ték ki Máriássyt egyhangúlag megválasztott 
képviselőnek. A közigazgatási bíróság a pe
tíció tárgyalását november 27-rc tűzte ki.

— A leszögezett nyelvű fakir a pesti körút 
szenzációja. A főváros közönsége tömegesen 
tódul a Teréz-körut 10. szám alatt levő üzlet
helyiségbe, ahol immár több mint huszonnégy 
óra óta bámulják Rayo-i, a leszögezett nyelvű 
hindu fakirt. Szombaton 
a sajtó és a közönség 
nyelvét egy deszkához 
keresztül marad ebben a helyzetben. A táplá
lása ez idő alatt természetesen üvegcsövön ke
resztül történők.

— Házasság. Weisz Márta és Hraun Károly 
(Minden külön értesítés

Agyonlőtték a vad
orzók a kiráSyhiciai 

erdőőrt

délben a rendőrség, 
jelenlétében szögezte 

Rayo, aki négy héten

házasságot kötőitek, 
helyeit.)

— Óriási hóvihar Franciaországban, nagy 
zivatar Ausztriában.
nem egész 
uralkodik már. 
höngő hóvihar 
lelt. A Pyreneusokban 25 éve nem 
köznek ilyen heves hóviharra. A nagy 
vazás miatt egy időre megszakadt a táviró 
összeköttetés Páris és Közép-, valamint ítél- 
Franciaország között. — Pécsből jelentik: 
Vasárnap hatalmas vihar volt itt. Az eső 
(öntötte a sportpályákat s igy a mérkőzé

seket nem lehetett megtartani.

Parisból jelentik: (’.sak- 
Franciaországban téli időjárás 

A francia Alpokban dü- 
halálos áldozatot is konc

éin lé- 
ha-

Ne menjen poloskás 
lakásba I DITRICHSTEIN

Kertész-utca 27. Telefon: 416—55, 54, 53.

— Halálozás. Sági Miklósné szül. Sárkány 
Ella, hosszas szenvedés után e hó 29-én el
hunyt. A megboldogultat c hó 30-án délután 4 
órakor fogják a rákoskeresztúri izr. temetőben 
örök nyugalomra helyezni.

— A TESz-pályázat magyaros ruhadivatra. 
A TESz a Nemzeti Munkahét keretében a férfi- 
és nöi-ruhadivat inegmagyarositása érdekében 
országos akciót indított. Legutóbb Ferenczy 
Ferenc dr. miniszteri tikár tartott előadást a 
TESz székhazában a mozgalomról és a Nem
zeti Munkahéten bemutatásra kerülő pályadijat 
nyert magyar női- és férilruhák közölt a TESz 
1500 pengő pályadijat oszt ki. A pályázat 
határideje 1933. évi november hó 11-én, déli 
12 óra s a pályázatokat a TESz-hcz, V., Fáik 
Miksa-ulca 1. szám alá kell küldeni.

— Eltemették Popper Károlyt. Vasárnap 
délben 1 órakor a rákoskeresztúri izraelita te
metőben impozáns részvét mellett helyezték 
örök nyugalomra Popper Károlyt, a kispesti 
lexlilgyár elhunyt alapiló-elnökél. Ezrekre menő 
gyászoló tömeg jelent meg a temetésen. A tex- 
lilgyárosokon kívül olt voltak: dr, Stein Emil 
és Vida Jenő vezérigazgatók. Fenyő Miksa, a 
GYOSz igazgatója és még sokan. A tcxtilgyáro- 
sok nevében Budai Goldbcrger Leó búcsúztatta 
a nagy ipari alkotót. Az egyházi szertartási 
Hevesi Simon főrabbi végezte. A szertartási te
remtől a családi kriptáig sorfalat álltak a kis
pesti lexlilgyár munkásai. A koporsói a család 
i’érfilagjai, az elhunyt barátai és a gyár tisztvi
selői vitték. A sírnál a kispesti textilgyár igaz
gatóságának, tisztviselői karának és munkássá
gának képviselői mondtak búcsúbeszédet.

— Soffőr-tanfolyam. Állami gépjáróinüvczclő 
(soffőr) tanfolyam nyílik meg leszállított tan
díjakkal n ni. kir. Technológiai és Anyagvizs
gáló Intézel keretében november 6-án este 
H7 órakor, az intézet Budapest. Vili., József- 
könirt 6. szám alatti helyiségében. Beírás na
ponta d. c. 9—1 óra közölt.

— Vasutasünncpség az országzászlónál. A 
vasúti tiszti tanfolyamok hallgatói vasárnap 
délben az ercklyés országzászlónál nagy ünnep
séget tartottak. Lázár Béla föinlvzö és Ur- 
mánczy Nándor mondottak beszédet.

Mértékutáni remek**  
szabású férfitélikabát, 
átmeneti felöltő vagy divatos férfi
öltöny rendelhető dlvatszövet- 
maradékokbél kétszeri próbával 
35 és 40 pengőért, csak amíg a 
maradékkeszlet tart. Becsületes, 
gondos munka. Ruhakereskedelmi 
Vállalat, Ferenc-körut 39. I. em. 
Egyszeri rendelés elég, hogy ál

landó vevőnk maradjon.

Sopron, október 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A királyhidai erdőben
a vasárnapra virradó éjszakán orgyil

kosság történt.
Halzenbergcr Imre uradalmi vadőr éjszakai 
körútját végezte, amikor három vadorzót 
vett észre az erdő sűrűjében. A vadorzók 
közül kettő fegyvert viselt ,a harmadik pe
dig egy elejtett őzet vitt a vállán. Mikor a 
vadorzók az erdészt meglátták,

a fák mögül többször rálőttek.
Az egyik lövés az erdőőr hastájékán súlyos 
sérüléseket okozott.

Ratzenberger vérbefagyva összeesett és 
eszméletét vesztette. Később magához tért 
és kivánszorgott az erdő szélére, ahonnan 
egy’ arra járó motorkerék páros beszállította 
a kismartoni kórházba.

A kórházban az erdőőr rövid szenve
dés után meghall.

Az orgyilkosságról az osztrák hatóságok ér
tesítették a magyar csendörségeket is és 
ezek szintén nyomoznak a gyilkosok után.

Halottak napjára 
és legszebb Koszorúk P már 2.““ P-töl 
Riviéra sirágkereskedéz, Eszterházy-utc,a 1’. Tel. 42-C-84.

— Magyar dalosok Szófiában. Szófiából je
lentik: Vasárnap érkeztek a bolgár fővárosba 
a magyar dalosok, akiket Orosakov polgár
mester üdvözölt. Délelőtt a nemzeti színházban 
hangversenyt tartottak, amelyen megjelent a 
király és királyné, Eudoxia hercegnő, Kacsa 
kon kultuszminiszter, Rudnay Lajos magyar 
követ és Popon, Bulgária budapesti követe. A 
magyar és bolgár himnusz lilán a magyar da
losok több bolgár dalt énekeltek el és a zsú
folásig meglelt nézőtér szűnni nem akaró lel
kesedéssel ünnepelte a magyar dalosok mű
vészi előadását.

— Egy őrült lövöldözött vasárnap a fran
cia kamara előtt. Parisból jelentik: Vasár
nap délelőtt nagy izgalmat keltett a francia 
kamara épülete elölt egy egzaltált tekintetű 
férfi, aki hirtelen revolvert rántott és lö
völdözni kezdett maga körül. Szerencsére 
sikerült ártalmatlanná tenni, mielőtt még 
nagyabb bajt okozhatott volna. A rendőr
orvos hamarosan megállapította, hogy őrült.

— Haiálracgett cg.v szappanfőző. Az 
uzsokiutcai kórházban vasárnap meghalt 
Áldott István 62 esztendős szappanfőző, 
akit pénteken este súlyos égési sebekkel 
szállítónak a kórházba. Áldott István a 
Szent István tápszermüvek maglódiuti te
lepén dolgozott. Pénteken az egyik göztar- 
lalv mellett tartózkodott, amikor az föl
robbant és a szerencsétlen embert teljesen 
elborította a forró lugkővcl vegyitett szap
panlé. Kórházba vitték, de nem lehetett se
gíteni rajta. A rendőrség elrendelte-a sz- 
goru vizsgálatot annak a megállapítására, 
hogy a halálos szerencsétlenségért terhel *c  
valakit felelősség.

— A Debreceni Gazdaság! Egyesület az egye
lem épsége mellett. Debrecenből jelentik: A 
Debreceni Gazdasági Egyesület vasárnap gyű
lést tartott, határozóin javaslatot hoztak, amely
ben tiltakoznak a debreceni egyelem megcson
kítása ellen. Az egyesület táviratban kéri a kor
mányt, hogy a pallagi gazdasági akadémiát 
csatolja az egyetemhez, azonkívül tiltakoznak 
n terv ellen, hogy Hortobágy 46 ezer holdját 
telepilésekkel felosszák.

— Iparművészeti kiállítás Kaposvárott. Az 
Országos Magyar Iparművészeti Társulat ka
posvári kiállításának anyagát ma indította út
nak a társulat vezetősége. A kaposvúrra kül
dött anyag a magyar iparművészek, munkáinak 
legértékesebb része. A kiállító fővédnöke: Jó
zsef Ferenc, főherceg, elnökei: Fabinyi Tiha
mér és Hóman Bálint miniszterek és Ugrón 
Gábor v. 1>. t. I. ny. belügyminiszter.

— Mértékszerlnl rendelhető kétszeri próbá
val remeksznl.ásu lérllöltöny, almeneli vagy 
télikabál 40 és 50 pengőért a raktáron össze
gyűlt szövelmnradékokból, csak amíg n kész
let tart. „Divaluriszabóság", Erzsébel-Köt ut 1. 
I. emelet.
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Gömbös Gyula szombaton délután érke
zett meg balkáni útjáról. Vasárnap már ren
desen benn volt a hivatalában és egész nap 
dolgozott. Hétfőn délelőtt is a hivatalában 
lesz, délután azonban már a hosszú és fá
rasztó' munka után átváltozik magánem
berré. A miniszterelnök leányával és két fiá
val hétfőn délután néhány napra vidékre 
utazik, hogy családi körben pihenje ki a 
nagy munka fáradalmait.

II.
A szombathelyi helyőrség tisztikara vasár

nap Hubertus-lovaglást rendezett. A vadász
versenynek nagyszámú és előkelő közönsége 
volt, 4 zsűri elnöki tisztjét Ferenc bajor ki
rályi herceg töltötte be.

III.
Érdekes, de egyuttal érdemes újítás készül 

a báli fronton. 4 nagybálak rendezői magya
ros szokásokat akarnak meghonosítani az 
idei bálokon. Az akció már megindult. Az 
akció' keretébe tartozik az is, hogy egy kis 
rendet szeretnének teremteni a hölgyek ke
resztnevei körül. Ha megnézünk egy tavalyi 
báli névsort, seregével látunk ilyen neveket: 
fíöbi, Nyuszi, Morzsi, Kukó, Cica. Baba, 
Paci, Mickó, 7.oző és hasonló nyakatekert 
és magyartalan beceneveket. Akik az akciót 
indították, szeretnék, ha az idén — a név
magyarosítás esztendejében — eltűnnének 
ezek a fura nevek és helyüket fölváltanák a 
szép, igazi magyaros nevek. Hiszen a Ma
rika, Zsuzsi, Juliska, Erzsébet és a többi 
bátran felveheti a versenyt, sőt le is veri az 
erőltetett és erőszakos és mindenen fölül ma
gyartalan torz-neveket.

IV.
Bethlen István gróf utazásra készül. 4 volt 

miniszterelnök Angliába megy. Londonban 
és más nagy városokban tart előadásokat és 
felolvasásokat. Néhány hétig tart az angliai 
ut.

V.
Érdekes amatőr-táncelőadás lesz a napok

ban az Urániában. A tihanyi Yacht Klub ja
vára rendezik az előadást 4 szereplők a leg
szebb és legelegánsabb budapesti urilányok 
közül kerülnek ki, akik természetesen a ne
mes sportcél érdekében vállalták a fellépést. 
Az előadást Fináczy Ernő rendezi.

Hétfőre nagy élénkség várható a parla
ment épületében. Ezúttal nem az ülésterem
ben, hanem a pénztárnál. A keddi formális 
ülés alatt ugyanis az érdeklődő honatyák 
megtudták, hogy a november elsején esedé
kes negyedévi képviselői tiszteletdijat a 
kettős ünnepre való tekintettel nem elsején 
fizetik ki, hanem már 30-án rendelkezésükre 
áll. Úgy hírlik, nagy lesz a tolongás. Hiába 
— a képviselő uraknak is jól jön a gyors 
gázsi a mai nehéz időkben.

VII.
Budapesten eddig még nem is tudtak ar

ról, milyen érdekes sikert ért el a külföldön 
néhány pesti urilány. Konzervatóriumot 
végzett urilányok cigányzenekart alakítot
tak, prímásuk és egyúttal gardejük egy szép 
fekete urilány: László Ilma lett, aki maga 
Hubay-növendék volt. Az ambiciózus és te
hetséges leányok csöndben, minder reklám 
nélkül megszervezték a zenekarukat és kül
földre utaztak. Franciaországban, Hollandiá
ban, Skandináviában és Németországban 
mindenütt nagy sikert arattak. Most haza
jöttek látogatóba Valószínű, hogy hangver
senyt adnak a rádióban és a jövő héten már 
utaznak tovább külföldre, ujabb sikerek 
felé.

VIII.
Edelsheim-Gyttlal Éva grófnőt, Edclsheim- 

Gyulal Lipót és Pejacsevich Gabriella leá
nyát eljegyezte Kendeffy Adóm gróf, K 
deffy Gábor és Bánffy Gabriella fia.

IX.
November fí-án lesz az idei első MAC-tea 

a Hungária pálmakertjében. Az Atléta-bálat 
január 20-án tartják meg.

A Magyar-utca 50. számit palotában ked
den nyílik meg Molnár József elegáns ven
déglője, az uj Uri-muri 4 külföldről haza
érkezett 5 Ypsi. öt remek pesti cigány/lu 
muzsikál és énekel.

XI.
Si'tcrs-lázba hozta Pestet a Párisién Grill. 

A Sisters G. után most a Sisters Western a 
novemberi attrakciója. Két remek amerikai 
nő, pompás műsorral.

MATYÓK tSHCEK
a világhírű

bendzsúmouőszelt
. LtPte-MHMMI
énekeinek és mókáznak. Remek számok. A 
zongoránál Oyárfás éa Vlgli> 

Zent 9 órától.
Andrássyut 86. Telefon 28-3-07

Báró Campbell Károly hegedű
művész rejtélyes mádon 
eltűnt a Zsigmond-utcáből

Vele egylitt eltUnt Rttder Emilné bécsi uriasszony
A főkapitányságon vasárnap megjelent a 

Zsigmond-utca 55. számú bérház házfel
ügyelője, és rejtélyes kettős eltűnés ügyét 
jelentette be.

Elmondotta, hogy a ház egyik lakója, 
báró Campbcll Károly 43 éves hegedű

művész

pár nappal ezelőtt elment hazulról és az
óta nem adott magáról életjelt. Ugyanakkor 
hasonló körülmények kiűzött eltűnt 
nak egy másik lakója.

özv. Röder Emilné 40 éves bécsi 
mazásu uriasszony is. 

Mindketten a lakásukon hagyták 
holmijaikat, bútorukat, ruhájukat és többé 
nem jelentkeztek.

A házfelügyelő előadta azt is, hogy az 
eltűnést megelőző napokban, de azután is

a ház

szár-

összes

— A török köztársaság ünnepe. Ankará
ból jelentik: A köztársaság tízéves fennállá
sának ünnepségei alkalmából óriási töme
gek hullámzanak az utcákon és különösen 
nagyszámban érkeztek Ankarába a falvak 
küldöttségei. Vasárnap délelőtt megérkezett 
Magyarország huszonőttagu küldöttsége is. 
de ott vannak az ünnepségen Bulgária, Gö
rögország, Németország és a szovjet kül
döttségei is. A szovjetkormány három re
pülőgépet ajándékozott a török köztársa
ságnak s a repülőgépek vasárnap megér
keztek Ankarába.

— Betörők a felsíígnllal postahivatalban. 
Felsőgalláról jelentik: A vasárnapra virradó 
éjszakán betörők akartak behatolni a fclső- 
gallai postahivatalba. Kiss Vince, postamester 
vadászfegyverrel riasztotta el a betörőkéi, akik 
már felfeszitették hálószobájának ablakrcdő- 
nyét. A csendőrség nyomában van a betörők
nek

— Nemzetközi szélhámosok 15 millió frank
kal megkárosították a francia kereskedőket. 
Parisból jelentik: A francia rendőrség nagyobb
szabó su nemzetközi szélhámos társaságot leple
zett le, amely 15 millió frankkal károsította 
meg a francia cégeket. A nemzetközi szálhá- 
mos-banda azt Ígérte, hogy Angol tőkéket sze
rez számukra. A fezörök nagyösszegü jutalékot 
kötöttek ki közvetítésükért és ezekro a jutalé
kokra előlegeket vettek fel.

sokan jártak nála és Campbcll Károly bú,ró 
után érdeklődtek. Ezek a látogatók azzAtl 
kapcsolatban jöttek, hogy

Campbcll báró állítólag valamilyen hir
detést tett közzé a lapokban.

A látogatók csak hirdetésről beszéltek, de 
azt nem mondották meg a házmesternek, 
hogy miféle hirdetésről van szó.

Campbell Károly báró 
angol katonacsaládból származik, 

úgy tudják, hogy egyik őse a szabadság
harc alatt Magyarországon küzdött. A báró 
maga is katonatiszt volt, de utóbb zene
iskolát végzett és hegedűművész lett be
lőle.

A bejelentés alapján a rendőrség meg
indította a nyomozást, hogy tisztázza a rej
télyes kettős eltűnést hátterét.

— Felesége holttestének exhumálását kéri 
egy droguista. Egyházi Béla rákospalotai 
droguista különvállan élő feleségét a múlt 
héten agyvérzés tünetei között vitték kór
házba. ahol húrom nappal ezelőtt meghall. 
Az asszonyt azóta eltemették. Egyházi 
most megjelent a főkapitányságon és kérte, 
exhumálják a holttest 't. Á férj szerint 
ugyanis felesége nemrégiben összeszólalko
zott egy nőismerösével, aki megfenyegette. 
Ez az asszony állítólag megleste Egy házinét, 
vasdoronggal fejbevágta és ezt okozta az 
agyvérzést. A rendőrségen jegyzőkönyvet 
vetlek fel és érintkezésbe léplek az ügyész 
seggel. Az ügyészség dönt majd, szükség 
van-e az exhumálásra.

— Előadás a templomban az újságírásról. 
A sajtóról tartóit előadást vasárnap este a 
Szilágyi Dczső-téri református templomban 
Szabó Imre esperes. Rámutatott arra, hogy a 
sajtó a modern élet lélegzetvétele. Idézte 
Ravasz László püspök mondását: „Ha Pál 
apostol ma élne, újságíró lenne". Kifejtette, 
hogy az újságírónak olyan szent a hivatása, 
mint a lelkésznek, mert kezében van a 
közvélemény irányítása. Végül felolvasott 
Szabó esperes egy amerikai imakönyvből 
egy fohászt, amely az újságíróért imádko
zik.

<Jj Színpad
(AkÚC*fa*U.  4.) Nemzett Színházzal izemben
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— Független kisgazdapárti gyűlés. Pécs
ről jelentik: A független kisgazdapárt vá
rosi csoportja vasárnap Pécsett szervezkedő 
nngygyülésl tartott, melyen resztvettek 
Eckhardt Tibor, Kun Béla, Andaházy- 
Kasnya Béla és Turchányi Egon országgyű
lési képviselők. Az ipartestület székházá- 
ban,- ahol a gyűlés volt, körülbelül három*  
négyszázan jelenlek meg. Perr Viklor plé
bános, a pécsi Emericana igazgatója elnö
költ.' Eckhardl Tibor hangoztatta, hogy be1 
csüleies kisgazda és becsületes városi poli
tikát ' akarnak csinálni. Andaházy-Kasnya 
Béla ii kartellekről és bankokráciúról be
szélt, inig Kun Béla élesen bírálta a kor
mány politikáját. Turchányi Egon a kor
rupció ellen hirdetett kíméletlen harcot, 
majd Perr Viklor zárószavaival a 
lés végeiért.

— Mussolini felavatta a római 
kákát. Rómából jelentik: Mussolini 
mi Roma .napján avatta fel a főbb 
közmunkák ut. Ezek közül legfontosabb 
Capitolium megszabadítása a 
ócska házacskáktól, amelyek elvették szép
ségének hatását. Most mint fellegvái emel
kedik ki, tetején és oldalain az ősi növény 
világ díszében.

nagygyü-

kilxmun- 
a Marcin 
uj római 

a 
környező

— öngyilkos h it Pápán egy budapesti úri- 
asszony. Pápáról , jelenük: Az illeni Griff szál
lóban megjelent ef'y 50 év körüli urinő, aki 
szobát kéri. A bejelentőlapra azt irta: özvegy 
Vermes Adolfod, Budapest. Mikor a személy
zet reggel benyitott a szobába, a nőt eszmélet
len állapotban lalú’la Beszállították a pápai 
kórházba, ahol met állapították, hogy ismeret
len méreggel inegmí rgezte magát Levelet ha
gyott hátra, melybe^ azt irta, hogy a pápai 
temetőben lévő szülei mellé temessék.

— Ujabb véres zavargások Havannában: 12 
halott Havannából jelentik: A véres zavargá
sok ismét kiújultak. J.anorti vidékén a cukor- 
ültetvényeken véres harc folyt le a kommunis
ták és a rendőrök köizött A lövöldözéseknek 
/2 halálos áldozata van. Vasárnap este általá
nos sztrájk kezdődött.

FERZSALÁI3-BUNDA
íiíTíiJSlXS 600.- pengő

HEVÖ szűcsnél, Baross-u. 45
— Raffay Sándor püspök, és Kemény Lajos 

esperes jubileuma. A budapesti evangélikusok 
vasárnap ünnepelték Raffay Sándor bánvakerü- 
leli püspök és Kemény Lajos esperes fővárosi 
lelkészkcdésénck 25 eves jubileumát. A Deák
téri templomban Raffay püspök prédikált. Ez
után a Deák-téri iskola nagytermében dr. 
Konkoly Elemér másodfelügyelő üdvözölte a 
két jubilánst és mindkettőjüknek bronzplakct- 
Ict nyújtott át. Ezután üdvö/.lőtáviratokat ol
vastak fel, majd Mohr Henrik lelkész és Koós 
Jenő nv. államtitkár mondtak üdvözlőbeszédet. 
Végül Raffay püspök és Kemény esperes meg
hatóiban megköszönték az ünneplést.

legjobban készít elé ma 
gánvlMi'ákra, érett 
ölre. Diákoknak ellá- 
tA*k  íluvwnhetedik tan

év. VII. kerület. Dohány-utca 84. Tolefon 424—47

— Felavatták Tinódi Lantos Sebestyén em
lékművét. Sárvárról jelentik: A város közön
sége vasárnap avatta fel nngy ünnepélyességgel 
a Tinódi Lantos Sebestyén emlékére emelt 
obeliszket, a költő halálának négyszázadik év
fordulója alkalmából. Az emlékműnél, amelyet 
Raj kg István bronzreliefje diszit, Eőry Vilmos 
városhiró megnyitó szavai után Huszár Mihály 
plébános, országgyűlési képviselő tartott szép 
emlékbeszédet. A Kisfaludy Társaság nevében 
őnruosi Németh János, Szombathely város ne
vében Mészáros Hugó dr. mondtak emlék
beszédeket, majd az obeliszk megkoszorúzása 
következett.

Ön nem tudja?
hogy az edényt azért mossák ki, hogy tiszta 
legyen? Hál Ön miért nem mossa ki gyomrát, 
beleit, epéjét, veséjét, hogy vére felfrissüljön, 
hegy egészséges legyen. Hogy soká éljeni 
. Ez nem reklám, ez igy vnnl

Miért nem iszik legalább háromszor heten
ként, reggeli elölt egy pohár M1HA vizel?

Közludouiáwi. minden orvos megmondja ön*  
nők, hogy a MIRA-vIzbcn van a legtöbb 
glaubersó, rádium, lithium slb. Bárhol bú
szerezheti, az Orr érdeke, hogy kipróbáljál
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ALPAR GITTA:
Makiig Margit és Dán Etelka

Premier után
TIZENKETTEDIK ÓRA. Hat nap mull 

már azóta, hogy 7Alahy Lajos Tizenkettedik 
óra cimü komédiája színpadot kapott. Hat 
nap után már nem a kritikus, hanem a kö
zönség ilél egv darab értelme, lényege és 
sorsa felett. Zilahv Lajos darabját a kö
zönség megmérte és súlyosnak találta. Kon
statáljuk: lelt házak tapsolnak azóta a Ma
gyar Színházban és a közönség amely egyé
nileg nem mindig ért egyet az iró minden 
Szavával, elismeri az írói munkál. Níiu fon
tos, hogy az utóbbi évek leggyönyörűbb, 
legszivbcmarkolóbb és legkegyef'encbbül 
igaz első felvonása után egy álomkép, egv 
naturalista jelenet, majd egy drrujlalurgiai- 
lag nem helytálló és a grand gulgu ölhöz kö- 
zd fekvő harmadik felvonás következik, a 
lényeg az írói alkotás el vitázhat a Hon ténye. 
Az előadás vezérszólistája, Törzti Jenő — 
bár ez közhely, de meg kell írni: — élete 
egyik legnehezebb feladatát a Jcgbravuro- 
sabbnn oldotta meg. Alakítása n híres Peer 
Gynt mellé sorakozik és igaz p rófétája volt 
Zilahv Lajosnak. Vegyük-e sói ra a többie
ket, akiket tapsolnak: Habost, Somlayt, Be
regit, Ráday!, 7. Molnári, Ma/kay Margitul, 
Dán Etelkát, Abonyit, Balót, 
getit és n jobbnál-jobb szinj/szek 
rát, akiket a szinlap jelez, inindnyájan egy- 
egy nagyszerű hangszere volt a költőnek és 
Hevesi Sándornak, a rcndazZínck, aki Pán 
Józsefnek, ennek az elragadóan tehetséges 
interieur-müvésznek segítségével a költő 
álomor.szágának falait épikttc fel a közön
ség elé. (s. z.)

14.fcV4MU.fcV4*-

Film, amelyet érdemes 
megnézem...

A heti fii ni premierek közölt legelsőnek a 
n Griff/ Franci „Pardon ...... "
filmjéről számolunk be. : 
érdemes megnézni. Nem I 
igényű a film, de kedves, 
latos. Székely István 
Különös sikere von Iwárom Brodszky-sUi^cr- 
nek, amelyek máris •népszerűek Kellemes 
volt látni a fialni m/tgyar színésznők sorá
ban Erdélyi Miéit, a gyönyörű Truszka 
Myrál (akit e belep a színpadon is tap
solhattunk), mint u] csillagokat. — Folytat, 
juk a sort a Radiits slágerével, a „Fehér 
n/xf<rf"-val. ünnepi ez a film és példaadóan 
mutat arra, hogy Amerikában is teremhet 
gjccsnólkiili művészet.

-r. -T4A fcV4 wsv>A*»*»5?*>AW  v
jk- t'J gyermekdnrab bemutatója a Vígszín

házban. Remek szereposztással, gyönyörű dísz
letekkel, pompás zeneszámokknl november 
1-én, szerdán, ünnepnap délután mulatja be 
Lakner bácsi gyermekszínháza n Vígszínházban 
az Édes mostoha című látványos gyermek
operettel. A főszerepeket Király Ernő, Lado- 
merszkg Margit, Várady Kató, Polgár Zsuzsi 
és Szirtes László játsszék. Rendkívül inérsé- 
ftclt áru jegyek már most válthatók a Vígszín
ház jegypénztáránál és n városi jegyirodákban.

Pl

- Tordnyit, Szi- 
egész so-

lévedtem" cimü 
amelyet valóban 
túlságosan nagy- 

, bűbájos, hangú
ízlésesen rendezett.

BRIGIBE HELfil
KALANDOROK

KIRÁLYNŐJE
URÁNIA: óriási siker;

mozi SZÍNHÁZI napló

Kimondhatatlan boldogsággal várom 
a kis babát Hogyan terjedt el annak a híre, hogy 

ti nagy énekesnő anya lesz, ami csak tegnap éjszaka derült ki

Beteget akartam látogatni vasárnap dél 
án a Park-szanatórium első emeletén s 

amikor a 72-es szoba ajtaján kopogtatok, 
melléin kerül egy ....................................
súgja:

— Nem beteg a
A beteglátogatás 

s amikor egy szál 
a rózsaszín ágyában

I mosolygó Alpár Gitta elörenyujtolt kezébe, 
csak ennyit mondok:

— Gratulálok ...
Egyheti kegyetlen kínlódás gyötörte meg 

a phcsirtabangu énekesnői, egy hétig egy 
pillanatnyi szünet nélkül szörnyű fájdalmak 
kínozták és fájdalmasan mutatja, hogy bal
karja szinte tetovált a inorfiuininjekcióktól. 
mert elvétették a diagnózist. Furcsa, de igy 
van, hogy

Gitta természetes betegségéről már hó
napok óin beszélnek Pesten, csak ő 

nem tudott róla.
— Ebben is más vagyok, mint a többi asz- 

szony, — mondja mosolyogva az énekesnő. 
Magának mondom meg először nyíltan és 
büszkén: gyerekem lesz.

Bár kettő lenne: egy Hu és egy leány.
Kissé értelmetlenül nézhetek rá, mert rög

tön megmagyarázza szavait:
— Iligyje el, én csak a tegnap esti vizsgá

lat után tudtam meg, hogy mi is van velem. 
Eszerint

hat hónap múlva várhatom a babát.
Férjem azonban ugylálszik sokkal előbb 
tudhatta, illetve kívánta. Mindig azt hajto
gatta, hogy milyen szép is lenne, ha gyere
künk lenne. így terjedt el iiz esemény híre 
már hónapokkal ezelőtt. Gustav a Hunnia- 
íilmgyárban, ahol dolgozott, csak erről be-

Gitta, babát vár!
lényege igy megváltozott 
piros rózsámat leteszem 

szinte átszellemülten

szélt. Egy németül rosszul tudó hírlapíró 
az óhajt ténynek vette ég célzást telt cikké
ben erre, ami im valóra vált. Képzelje, mi
lyen boldogan táviratoztam tegnap este fér
jemnek Münchenbe:

— Babánk lesz!
Alpár Gitta kétszobás szanatóriumi ap- 

partmanja valóban a virágerdöhöz hasonlít. 
Az egyik szobája tele rózsaszín krizantémok
kal. Egy ruháskosárral hozták ide.

Erdős Renée tarolta le kertje összes 
virágait

és irt mellé egy gyönyörű szép levelet.
— Ennek az a története, — mondja Gitta 

— hogy tiz évvel ezelőtt, amikor növendék 
voltam, Erdős Renée egyfelvonásosa után 
kiszaladtam az utcára, utolsó húsz fillére
mért vásároltam egy szál piros rózsát és a 
lelkesedéstől lihegve berontottam hozzá. 
Ezt az egy szál virágot revanzsálta most tiz 
év után Erdős Renée, akit azóta sajnos, nem 
láttam.

Nagyobb postája van, mint egy bankigaz
gatónak, vagy egy államférfiunak. Nem túl
zás, százával önti a posta a leveleket az is
meretlenektől. Majdnem mindegyik levél ez
zel kezdődik:

„Csak még egyetlenegyszer lépjen fel, meri 
eddig nem tudtam megnézni...“

Örömmel válaszolok ezekre a levelekre, 
hogy a hét végén feltétlenül játszom a Du- 
barryt,

a többi szerződéseket pedig sutba 
dobom.

Nézze, itt van az amerikai kábel. A Dubar- 
ryt kell Newyorkban játszanom, megy hol
nap a válasz: ' ' ’ ’ 'r‘
Fölszabadultam, 
rom a babát... vagy ... vagy ... kettőt.

Stób Zoltán.

egyévi prolongációt kérek. 
büszkén és boldogan vá-

/l Kossuth-nóía lázas izgalmában 
fordult le a székéről Martos Ferenc

A szerző tragédiája „a plros-fehér-zölddel 
forrón tüntető**  darabja bécsi premierjén

Apró hírek jelentették, hogy Martos Ferenc, 
a „Liebestrauin" cimü daljáték egyik szerzője 
darabjának bécsi premierjén, a Theater an dér 
Wien egyik páholyában rosszul lett, szanató
riumba vitték, ahol agyvérzés tüneteit állapí
tották meg az idős, nagymultu libretlistán. 
Vasárnap este jött haza Bécsből Szilágyi 
László, a „Liebestraum" társszerzője, aki a 
következőkben mondotta el Martos megdöb
bentő tragédiáját.

— Már egy tévedés folytán későn érkeztünk 
Bécsbe. Rosszul értesítettek minket és

csak a főpróba utolsó Jelenetét láthattuk.
Miután olyan információink voltak, hogy a 

darabol, amely — megmondom őszintén — 
izzóan magyar tendenciájú, alaposan megvál
toztatták, egészen kétségbeestünk. Szerencsére 
ez az információ nem volt igaz, viszont ezt 
akkor még nem tudtuk és

Martos Ferenc rendkívül Ideges volt 
emiatt Is.

így vártuk meg az estél, amelyhez hasonló 
forró színházi eseményre alig is emlékszem 
Bécs első nagy premierje volt s

a „Thcater an der Wien’* először hozott 
magyar szerzőktől Uraufführungot.

A legnagyobb német, angol, francia film és 
színházi kapacitásoktól kezdve, az amerikai 
sajtó képviselőjéig, mindenki ott volt, tehát 
azok, akiktől a darab sorsa függött. Mindezt 
nagyon lelkére vette Martos. A darab Komjáti 
Károlynnk egy félórás zenei nyitányával kez
dődik, amelyben a következő játszódik le: A 
Rach-korszakban egy budai kocsmában ül egy 
magyar huszártiszt, aki

a legerősebb osztrák elnyomatás Idején rá
zendít a halállal büntetendő Kossuth- 

nótára.
Dénes György valósággal sírva és oly döbbe
netes erővel énekelte, szavalta végig a Kossuth- 
nótát

eszméletlenül, hörögve terült el a páholy
ban darabja premierjének legszebb Jele

nete után.
— A premier publikuma csak tapsolt és 

nem vette észre azt a mélységesen emberi tra
gédiát, amely a páholyban lejátszódott. Csak 
Roboz Imre, a Vígszínház igazgatója, rohant 
egy másik páholyból hozzánk, amikor már 
vittük kifelé Martos Ferencet. Ma délben még 
meglátogattam a szanatóriumban, ahol elmon
dották, hogy állapota örvendetesen javult.

visszanyerte beszélőképcsségét és a bénu
lása Is feloldódott.

Reméljük, hogy a hét végére ismét egészséges 
lesz és végignézheti darabját, amely majdnem 
az életébe került.

Szinte páratlan az a lelkesedés, amellyel ezt 
a kénycstémáju darabot Bécsben fogadták. A 
bécsi lapok úgy emlékeznek meg erről, mint a

„plros-fehér-zöld színével izzóan tüntető 
magyar darabról.44

FAchbcrg, a kitűnő berlini filmrendező filmre 
és színpadra kötötte le a darabot franciául és 
németül — Eggerth Márta és Conrad Veid! 
fogják játszani a főszerepet. A párisi Saint- 
Marlin-szinház telt ajánlatot a darab megvéte
lére, a londoni Dreyfus-Verlag pedig megvette 
a darabot Anglia és Amerika számára.

Budapesten a Vígszínházban kerül színre 
a Komjáti—Szilágyi—Martos-operett, valószínű
leg azonban nem minden zavar és zökkenő 
nélkül. Az a helyzet ugyanis, hogy

Eggerth Mártát február hónapra a Királv 
Színház kötötte le,

a darabot viszont a Vígszínház szerezte meg, 
Eggerth Márta azonban kijelentette, hogy csak 
ebben a darabban akar játszani Budapesten 
és igy most z a helyzet, hogy egyik színház a 
darab, a másik színház pedig a darab prima
donnája felelt rendelkezik.

Sz’n’.ázak hétfői műsora:
NEMZETI SZÍNHÁZ: Ármány és Keretem (l*i8)  
MAGYAR SZÍNHÁZ; Tizenkettedik óra (8). 
VÍGSZÍNHÁZ; Ember a híd alatt (8).
FŐVÁROSI OPERETTSZINHAZ: Nincs előadás 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Sült galamb (8) 
PESTI SZÍNHÁZ: Áprilisi vőlegény (8). 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Kozmetika (8) 
KAMARASZÍNHÁZ: Szuhay (8)
ANDRASSY-LTI SZ’NHAZ: Kétszer egy bélen (’■&») 
TEREZKÖRUTI SZÍNPAD; Hn véletlenül (S) 
BETHLEN-TERI SZÍNPAD: Előre megfontolt sión- 

dókkel (■•/•H, *49).
ROYAL ORFEUM: Csókoljatok bécsi nőket (5, %#).

Kis táncosnő nagy szerencséjéről beszélnek 
ma a színházi körökben. Simó -Margitról, a 
Moulln Rouge attrakciójáról van szó, aki fi
vérével együtt, mint „I)uo Simon* 4, néhány évi 
világjúrása után Budapestre került. A gyönyö
rű fekete, exolikus külsejű hölgy inától 
kezdve a berlini Ultra-filmgyár egyik sztárja. 
Az történt ugyanis, hogy néhány héttel ezelőtt 
Budapesten járt az Ultra-film két igazgatója, 
akik egyenesen üzért utazlak a magyar fő
városba, hogy a „Cigányálom4* cimü filmül.re 
alkalmas női főszereplőt keressenek. Berlinben 
Szőnvl Lenkét, ezt a gyönyörű, fekete, fiatal 
színésznőt ajánlották fllmembercknek, p.ki 
szintén a .Moulln Hongéban lép fel. A filmesek 
tárgyalni kezdtek Szőnyivel, amikor is ki
derült, hogy a fiatal színésznőnek nincs rend
ben u keresztlevele. A filmesek továbbnézték 
a műsort. Ekkor táncolt a parkettre Simó Mar
git. Egy óra múlva már készen volt az előze
tes szerződés, annál is Inkább, mert Simó a 
hitleri fajclmélct alapján a dédsziilők kereszt
levelét is produkálni tudta. Tegnap megjött a 
Móniin Rougcba a távirat, amely sztárgázsival 
szerződteti le a fiatal magyar táncosnőt 
Georg Alexander partneréul.

♦
Vasárnap délelőtt a Zeneakadémia nagyter

mében, a Fenyves-áruház személyzeti segély
alapja javára, kabaréval egybekötött nagysza
bású divatrevűt mutattak be. Nem tudjuk, hogy 
minek volt nagyobb sikere: a kabarénak-e, vagy 
az ötlctesebbnél-öllctesebb és ami fő: olcsóbb- 
nál-olcsóbb ruha- és kabátkreációknak, A Zene- 
akadémiát zsúfolásig megtöltő közönség lelke
sen tapsolt az előadó művészeknek: Szathmáry 
Margitnak, Boros Gézának, Kondás Vilmosnak, 
Keleti Lászlónak, László Miklósnak, Peti Sán
dornak, Bilicsinek, Mátrainak és a pompás Mo- 
csányi—Lakos-duónak. A közönség az élvezeten 
felül még nyerhet is egy perzsabundát, amelyre, 
a műsor hátlapján pályázhat " ' ' '
rával.

néhány elmés so-

♦

A novemberi műsorban a 
ismét együtt van Budapest e ..........
mulattatója: Salamon Béla és Steinhardt Géza. 
Az eredmény nem kétséges, a közönség -szinte, 
megbabonázol'lan, állandóan nevet. A műsor 
erőssége Perényi Lili finom és jól előadott 
sanzonjaival, a jól táncoló Mende Klári, a szép 
Kerékgyártó Olga. Siker van a Komédiában.

♦
Rendkívül érdekes fejleményei támadtak 

annak a „szerencsének'*,  amely — mint 
mull héten már megírtuk — Faragó Sán
dort, a Barlangvasut szerzőjét érte. Faragó 
Sándor darabját John Vajda amerikai szín
házi menedzser leelőlegezte, ezután azonban 
Révész Ferenc budapesti színpadi kiadó egy 
másik amerikai menedzsernek is eladta a 
darabol. Most John Vajda Sugár Ferenc dr.. 
budapesti ügyvéd utján zárlati kérelmet 
adott be a „Barlangvasut* 4 cimü darabra. 
E zárlati kérelemhez mellékelte azokat az 
amerikai kábeleket, amelyek tanúskodunk 
arról, hogy az amerikai szerzőjogi bíróság 
már az összes fiini-ateliérekből letiltotta a 
Barlangvasutat. Azért tehát, mert ügynökök 
viaskodnak azon, hogy melyikük keressen 
többet, egy kiváló magyar iró karrierje tör
het ketté Amerikában. Ezt pedig nem sza
bad engedni.

Kis Komédiában 
két utolérhetetlen

magyar nyelven, 
hogy ennek jelentőségét a nézőtéren ülő 
intcrnacionális publikum is felfogta és szinte 
visszafojtott lélegzettel figyelte a nagyszerű 
produkciót. Az a helyzet, hogy

Bécsben az osxtrák elnyomatásról, a leg
nagyobb magyar fájdalomról énekel valaki 

magyar nyelven a színpadon 
é» a várható rizikó inár annyira megtámadta a 
mellettem ülő Martos Ferenc idegeit, hogy 
hangosan sírni kezdett. Miután megnyugtattam 
— néhány pillanatig minthn magához tért 
volna. Amikor pedig elementáris erővel fel
rúgott » taps a Kossuth-nótn végén, fel akart 
állni a székről ő is, hogy tapsoljon, — de 
már nem tudott.

A felállás lendületében a földrvzahant és

* A Király Szjnhóz 30 éves jubileuma. Nagy
jelentőségű ünnepség színhelye lesz november 
tt-ón a Király Színház, mely ez estén ünnepli 
fennállásának 30 éves jubileumát. Este fél 8 
órakor a Beöthy Barátok Egyesülete megkoszo
rúzza Beöthy László, a Király Színház alapító- 
jónak és évek hosszú során át volt igazgatójá
nak a színház előcsarnokában álló szobrát. 
Ugyanitt róják le kegyeletüket a különböző hi
vatalos testületek. Fedők Sári fog a Király 
Színházról és Beöthy Lászlóról megemlékezni. 
Az „Aranyvirág4' nyitányának ünnepi előadása 
után n szinhúz óriási sikerű „Sült galamb" 
operettje megy a rendes szereposztással. Az 
ünnepi előadásra jegyek máris válthatók a 
színház pénztáránál és a szokásos elővételi 
helyeken.

♦
Az Uj Színpad címén november 3-án uj szín

ház nyílik. Vica néven friss és bátorhnngu da
rabot adnak elő Vajda László rendezésében. 
A darab főszereplői Hollós Ilona. Bállá Zsuzsi, 
Simon Maresa, Nagy György. Gárday Lajos, 
Lonlay István és Földényi László.

♦
Ma ötven éve, hogy meghalt Volkmann 

Róbert, a nagy magyar zeneszerző, aki — 
bár Kossuth Lajos nemzetőre volt — négy 
évtized alatt nem tanult meg magyarul. So
kat nyomorgóit, később sokat üldözték az 
osztrák cenzorok, mert gyászfantáziá.iába 
belekomponálta a lázadásnak számitó Szó
zat néhány sorát. Legjobb barátja volt 
Erkel Ferencnek, mecénása pedig Heckenast 
Gusztáv, Petőfi kiadója volt. Az egyik leg
jelentősebb müvének, a B-moIl triónak kül
földi népszerűsítését az akkori idők két leg
híresebb magyar művésze, Liszt Ferenc és 
Joachim József vállalták magukra. Egykori 
várbeli lakása falán emléktábla hirdeti az 
utókor megbecsülését.

♦
Vasárnap este Klcbelsberg Kunó gróf emlé

kére hangversenyt rendezett a Népművelési 
Bizottság a Vigadóban, melyen Dohnányl Ernő 
vezénylete alatt Mozart nagy C-moll miséje 
került előadásra. A hangverseny előtt Sipőcz 
Jenő polgármester tartott emlékbeszédet az 
elhunyt kultuszminiszterről.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
DR. ELEK HUGÓ
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Két „csodacsapat**  egyetlen 
fordulóban: aKispestezóbudaiakai 

küldte a mélybe, a Hungária a 
Bocskai tetemén született újjá

A Ferencváros szüretimulatsága a Millenárison — A Phőbusban 
„elromlott az áramszedő" és ez a Budai 11 -et villany ózta játékra

A csonka forduló kélségkivül legérdekesebb 
eredménye Kispesten születet', meg a sport
rajongók tízezreinek legnagyobb csodálkozá
sára.

A Kispest ugyláiszik a fizikából ismeretes 
tehetetlenségi törvény dlktandójára, már 
ha akar, sem tud megállni abban a kez
deti lendületben, amely rögtön a start pil

lanatában az élcsapatok sorába dobta.
Gallovich Tibor kispesti tréner szereplésének 
ez a szakasza nagyon emlékeztet azokra az 
időkre, amikoi Gallovich Tibor, a kapus egy 
egész szezonon keresztül, a sportemberek tíz
ezreinek hasonló álmélkodására, egyetlen gólt 
sem kapott

Ez a párhuzam nem azt jelenti, hogy a
Kispe.it csapatának eddigi dicséretes, remek 

szereplése a szerencse dolga volna.
Harcos, küzdő, — s amit eddig kevesen 'akar
tak elismerni — a futball tudományában na- 
f/yon is járatos együttes ez. Megérdemli a sike
reket, amelyek rövidesen nemcsak pontokban, 
de anyagiakban is meghálálják a kispesti ve
zetőség fáradhatatlan munkáját.

A nap másik és méltán nagy csodálkozást ki
váltó eseménye Debrecenben zajlott le, ahol

a Hungária hosszú idők után a Bocskaitól 
meg tudta szerezni a második két pontját.

Ezzel a megérdemelt győzelemmel valószínűen 
véglegesen megtört az a lelki depresszió, amely 
a kékfehérek rutinos gárdájának eddig minden 
akcióját megbénította.

A „testvérháborut" a pontszükében szenvedő Budai 11 nyerte meg 
Budai 11—Phöbus 3:1 (0:0)

Tőrös

Egy látszik, a szövet, 
ség fegyelmi bizottsága 
nem törődik a kisegye- 
siilctek anyagi gondjai
val. A legutóbb is eltil
totta Barna Sándort, a 
Budai „11“ és a Phöbus 
„atyját**  a pályák láto
gatásától. Barna Sándor 
otthon maradt s ez. azl 
jelentette, hogy az ő sze
mélyében a mérkőzés kö
zönségének ötven szá
zaléka hiányzott. Elké
pesztően kis érdeklődés 
mutatkozott a „testvé

rek** harca iránt. Mindössze 250 főnyi közönség 
tolongott** a pálya körül, ahol egyébként az
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első félidőben semmi látnivaló sem akadt. Egy 
óriási Phöbus-tölcsér s legfeljebb Polgár és 
Rökk válogatott formája okozott feltűnést. Hár
muk közül kcnlcrben a tölcsér voll a legjobb.

Szünet után a széllel együtt a Budai is lábra 
kap s már a 2. percben gólt lőhetne Polgár, de 
bármily körülményes is, sikerül a labdái kapu 
mellé, küldeni. Az 5. percben azután megszüle
tik a vezető gól.

Burger hosszú labdáját az amatőr státus
ban gyengélkedő Varga fejjel Polgár lábára 
küldi, aki azután bombát ragaszt a sarokba. 

1:0.

Megtört a jég: győzött a Hungária!
Hungária—Bocskai 3:1 (0:1)

Debrecen, oki. 20.

T leska

(A llélföt Ncp’.l hirfó- 
sitójának telefonjelen- 
tése.) Három filléres 
gyors érkezett Pestről, 
egy pedig Miskolcról, 
úgyhogy a helyi és a sza
bolcsi közönséggel együtt 
mintegy

ötezer főnyi publi
kum volt kiváncsi 
Debrecen nagy ese

ményére.

A mérkőzés olyan volt, 
mint egy derbi, n kék
fehérek végre magukra talállak s olyan frissen, 
olyan ötletesen és végül teljesen reálisan győz 
ték le a szintén jól játszó Bocskayl, hogy a 
debreceni közönség a remek játéktól eltelve,

A bajnokság felé haladó Ferencváros csapata 
Korányi kidiillévcl sem került nehéz helyzetbe 
vasárnap, amikor a Nemzeti egyre jobban ha
nyatló csapatával mérkőzött. Az első félidő 
gólzuhalaga után a zöldfehérek a második fél
időben már annál is inkább „leálltak**,  mert 
az elkövetkező héten még kél feladat meg
oldása elölt állanak. A Somogy a könnyebbik, 
a Hungária, amely egy hét mulva kerül sorra, 
s talán terítékre is, a nehezebb.

A testvércsapatok harcában a Budai II vá
ratlanul legyőzte a Phöbust, annak ellenére, 
hogy a mulatott játék alapján legfeljebb dön
tetlen eredményi érdemellek volna meg. A 
ligaharcokban azonban, csakúgy, mint a nagy
válogatott harcaiban, nem az erkölcsi győze
lem, hamm a rúgott gólok száma szerint osz
tályozzák a csapatokat.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
Játék Pont

1. FERENCVÁROS « 12 24:7
2. KISPEST 8 12 23:0
3. ÚJPEST 7 10 19:0
4. BOCSKAI 7 8 15:10
5. SOMOGY 0 8 12:25
(1. ATTILA 9 7 16:22
7. PHÖBUS 7 fi 11:14
8. SZEGED 8 6 18:20
n. Ili. KÉR. FC 5 5 12:13

10. BUDAI „11“ 7 5 15:19
ti. HUNGÁRIA « 4 11:12
12. NEMZETI fi 3 10:26

Negyedórával kúsűltb ♦ esclezgtfl
mindaddig, amig lövőhelyzclbe kerül és 

fütyül az éles gól. 2:0.
Tőrös feltűnően jó a Phöbus halfsor tenge

lyében, úgyhogy a 26. percben
Szlrlgán egyéni játék után közelről betolja 

a labdát. 2:1.
Most azután élénkebb lesz a játék, kivált 

amikor Polgár és Burgcr helyei cserél. A 37. 
percben

W$ber kihozza a labdát a háromszögein 
Sztrigán—Bádovszky—Tőrös csomóból,
szökteti Rökköt, aki a kifutó Juhász mel

leit 40 méterről gurítja hálóba a mcccsblzto- 
sltó labdát. 3:1.

Ezután már hiába igyekszik a Phöbus a test
vércsapat terhére gólt lőni, nem sikerül.

AHOGYAN 40 MÉTERRŐL 
LEHET GÓLT GURÍTANI...

még csak nem is bosszankodott.
A Bocskay erős szél támogatásával némi fö

lényben van nz első félidőben, amikor a Hun- 
gíiria nagyszerűen védekezik Titkos lefutása 
okoz galibát a Bocskay-kapu előtt s a védők 
minden tudására szükség van, hogy elhesseges
sék a gólszagol. Kalmár összeütközik Gyulny- 
val. a Hungárin-jálékosl kiviszik, de pór perc 
mulva bekötött fejjel visszatér, utána még erő
sebb az iram, s a Hungária is néhány veszélyes 
támadást irányit, Turay beteg lövése kelt mo
solyt, Vincze bontója viszont alig surran el a 
kapufa mellett. Markost n 10-oson belül gán
csolják, <lc elmarad a 11-es. A különben jól 
bíráskodó Boronkay ekkor egv kis pfujjolós| 
kap. Gyulay ismét durvul, mire bírói figyel
meztetést kap. A 38. percben

Teleki fejjel Hevesihez passzol, akinek 
beadásszerü lövését Teleki, Szabó kapus 

kezel közül fejeli a hálóba. 0:1.
Szünet után a Hungária a szél támogatású

val mindszebb és erőteljesebb játékba kezd. 
Eleinte még üldözi a renehezedő balszerencse 
a csapatot, mert három jó helyzetet kihagynak 
a csatárok. A Cseh—Kalmár akciókra egy Te
leki—Eörv támadás következik, amely hajszál
nyira kapu fölé röppen. A 19. percben egyenlít 
a Hungária; a 16-osról szabadrúgás, amelyet 
Csebre bíznak, aki kikeresi azl a kis rést, ahol 
a labda kcresztülsüvithel.

Alberti kapus hiába veti magát. 1:1.
A Hungáriát valósággal újraéleszti a siker. 

Mindent elsöprő iramot diktál s két perc 
mulva

A Fradi csak félidőig játszott komolyan, azután tartalékolt szerdára
Ferencváros—Nemzeti 5:1 (4:0)

Sárosi

Fradi! — viharzik a

— No, majd most lesz 
meglepetés, — hangzik a 
jóslat — Korányit nem 
lehel pótolni...

Korányi helyén Lyka. 
a jobbhaif posztján vi
szont az amatőr lloff
maim szerepel a ‘z.öld- 

fehéreknél. A Nemzeti 
szokatlan vehemenciával 
veti magát a küzde
lembe, a Ferencváros ez

zel szemben nyugodt ki
mértséggel passzolgat és 
fárasztásra dolgozik.

— Hajrá Fradi! Tempó 
hatezerfőnyi Fradi-lábor.

A párszáz Nemzeti drukker is lelkesít a válo
gatott mérkőzésről megmaradt tölcsérekkel és 
hanggal. A 6-ik percben Táncos száguld végig 
a laccsvonal mellett, beadása nagyszerű,

Sárosi kapásból beragasztja a hálóba, azaz 
csak ragasztaná, mert a labda keresztül 

röpül a hálón. 1:0.
A zöld-fehérek őrlő munkája tovább gyölri 

a Nemzetit, amelynek Kobányi biró még egy 
11-cs| is elnéz.

A 12 percnél tart a játék, amikor

... és nyögte Kispest víg hadát Óbuda büszke vára 
Kispest—III. kér. FC 5:0 (4:0)

Nagy meglepetést kellett Óbuda és Kispest 
harca, amiből a kispesti ■„fenegyerekek" hatal
mas győzelemmel hozták ki az újabb kél pon- 
löt Ezzel ’azulun

nemcsak pontszámra, hanem a gólnrányra 
való tekintettel is az újpestiek elé kerüllek 

ami már magában véve is nagyjelentőségű 
tény. Már közvetlenül a kezdés után kidom
borodik a Kispest fölénye, amelyben percek 
kérdése csak a vezetőgól megszerzése. Ezt a 
feladatot a tizenkettedik percben

Steiner jó lövése oldja meg. 1:0.
Hogy vita ne lehessen a kispesti balszélső ki- 
vúlő tulajdonságairól, három perccel később 
ismétel, ami az óbudaaik végleges megzavaro
dását fokozza. Igyekszenek ugyan támadá
sokkal ellensúlyozni a nehéz kispesti fölényt, 
de ez csak arra jó, hogy a 35. percben

a válogatott Mikes beadásából Nemes ra
gasszon remek gólt a háló sarkába. 3:0. 

Még föl sem ocsúdnak a magukonkivül ün
neplő kispesti drukkerek, amikor percek mulva 

villámgyors és remek összjáték után Ne
mes beadásából Szabó II. ujabb gólt sze

rez. 4:0.
Szünet ulán a fölény folytatódik, bár most 

már komoly veszélyben forog a kispesti háló. 
Kármán éles lövését a léc veri vissza. Ez a fél
siker az óbudaiak kedvét alapos mértékben 
felvillanyozza, de velük szemben olt áll a 
masszív kispesti védelem, amelyen keresztül 
csak szórványosan nyílik rés. A 20. percben 
ismét szép kisepesli támadás gyönyörködteti 
a nézőket. Mikes lip-top formában fut le, kö
zépre tolja a labdái, ahol Szabó II. hatalmas 
bombái ereszt meg.

A nem is olyan régen még kispesti színek
ben védő Dénes egykori csapatának csa
társorát, ugyláiszik, túlságosan respek
tálja és a lövést bár fogja, de a kezével 

még csuk jobban a hálóba segíti. 5:0.

tásnál azonban annál drágább! 
Ne vegyen tehát mást, csak a 
fényerős, gazdaságos 

TUNGSRAM
IZZÓLÁMPÁT!

Cseh lapos lövése a rosszul vetődő Alberti 
alatt a hálóba süvít. 2:1.

Ezután Teleki lövése a kapufát éri. A 2'J. 
percben újabb Hungária támadás,

Kalmár ügyes átadását Titkos védlieletlen 
bombával fejezi be. 3:1.

A Bocskay kapkod, semmi sem sikerül. A 
liniselésnél két komért kierőszakolnak a deb
receniek, de az eredmény nem változik.

Egry voll a legjobb a győztes csapatban, do 
Titkos és Cseh szárnyakat adó, remek játéka 
is minden dicséretet megérdemel. Nehéz, de 
megérdemelt győzelmet szerzett a Hungária•

Táncos remek gólba tarló lövéséi a kapus 
kiüti, Sárosi nem sokat teketóriáz. 2:0.

Szebbnél-szebb akciók ulán Takács a Sáro- 
silói', kopott labdával megszökik s gólja fór- 
rriftos. ,1:0. A közönség tombol, lelkesedik, 
örül á szép játéknak. Pár perc telik el, Ke
mény beadása szépen iveit és

Takács újabb bombagóllal pecsételi meg a 
vendégszeretetet. 4:0

A félidő végén Kemény szép, szabályos gólt 
szerez, de a biró — tévesen —, nem adja meg. 
Pedig nym volt oíTszájd.

Szünet ulán a Nemzeti azonnal lerohan egy 
oíTszájdizü helyzetből, az egész Fradi-védelem 
megáll s igy

Odry közelről megszerezheti a Nemzeti 
egyetlen gólját. 4:1.

A Nemzeti néhány meleg pillanatot okoz ez
után a Fradinak, ám a 17. percben

Sárosi véglgdribtiz négy ellenfelén s éles 
lövése u balsarokban köt ki. 5:1.

lloíTmannl kétszer is lerúgják, ami a közön
séget módfelett feldühösíti. A Ferencváros ez
után csak az eredményt igyekszik tartani, a 
támadásra vajmii kevés sulvl helyez. Ugyanis 
szerdán a Somogy ellen újabb bajnoki mérkő
zése van a csapatnak s félidőben az voll az uta
sítás. hogy ne nagyon strapái jók magukat, csak 
az eredményt tartsák

A 30. percben alkalom nyílik a bccsületgól 
megszerzésére, ám a tisztán álló Blaskó lábá
ról a kifutó Gergő leszedi a labdái. Kispest 
most lefékez, de annyira mégsem szünteti be 
eredményes működését, hogy az óbudaiak szét
eső csatársora a legcsekélyebb mértékben is 
zavarhatná a kispesti drukkertábor lelki nyu
galmát.

A Vasas kikapott
a Droguistáktól

A II. liga tegnapi fordulójában a várt meg
lepetés elmaradt (a Soroksár könnyen győzött), 
de ezt pótolta egy annál ,./< pőbb: a Drogu- 
isták legyőzték a Vasast. Vezet a Soroksár (I I 
pont) az Ele FC (12 pont) és a Váci Remény
ség (9 pont előtt.

Szürketaxi—Bak. TK 3:2 (2:0). Góllövők: 
Illyés (2), Dán, ill. Udvaros és Knyazovitzky. 
A taxisok nngv fölényben játszottak.

Soroksár—MilIcnárH 4:1 (3:0). Góllövők:
Zwick (2), Zimonyi és MátéíTy, ill. Solt. A so
roksáriak fölényesen győzlek.

Etc. FC—Vác. FC 4:1 (1:0). Góllövők: Létai 
<21. I’omázi és Urbancsik, ill. Mélesz. Az Etc. 
FC biztosan győzőit.

Drogul-sták—Vasas 3:2 (2:1) Góllövők: Bé
res. Kisulzky, Fleischmann. ill. Slancze (2). A 
lelkes Droguislák meglepték a Vasast.

Budatélény—Csepel 4:0 (20). Góllövők: Me- 
lichcr (2) és Dobos (2). A budalclényiek le
lépték a Csépelt.

Budafok—SzNFC 2:2 (1:1). Góllövők: Kiár 
és Horváth, ill. Paksy (2). Izgalmas, szép já
ték.

Váci Reménység—Nagytétény 2-1 (0:1). Gól
lövök: Brandt és Tóth, ill. Csörgei. A váciak 
elkeseredett küzdelemben harcolták ki a győ
zelmet.

Kispe.it
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A jáfókosC'fcftak a magyar**olasz  mérkőzés horeíbálís 
bivéíeíébőá még cfjyíísed százalék részesedés sem jutóit

E-y hi'lb I n magyur--; olasz csilla ultin még 
mind g zajlanak a megtűrt habok. Ezúttal 
éilhitm ii - nem sok szó esik a nagy mér 
KÖzés sportbell vonatkozásairól. A nmulö- 
kőriilmények mögül ugyanis kacér fintorral üli 
fel a fejéi n zord lény:

vo.t E.'-sben egy győzelemmel felérő dön
tetlenünk és vi.lt Budapesten egy gyöze- 

l< mmcl felérő vereségünk.
így azután a logikához szokott futball- 

közönség joggal retteg a legközelebbi ct való
színűen legnagyobb győzelemtől, amely az 
előzmények után esetlen egy 0:5 arányú vere
sig leint Erkölcsi győzelmektől hangosak a 
magyar futball üzleti berkei,

a józan közönség azonban szívesen oda
adná az. összes eddigi és ezután következő 
erkölcsi győzelmeket két crkölcsincntcE, 

silány pontért az Európa-Kupában.
Sajnos, ebben nz előkelő kupnharcban nem 
a buddhista vallás erkölcsi törvényei szerint 
állilják össze a — tabellát, nagy keservére a 
magyar futball-lámáknuk.

A sovány sportbcli vonatkozásokon kivül 
azonban akadt egyéb esemény is bőven. Az 
egyik ilyen ravasz epizód az a puccs, amit az. 
MLSz elnöksége ütött ntigj hirtelen nyélbe. 
Nádas Ödön kapitányt kibuklntták az ügyve
zetői székből. Ilogv ez helyes volt-e, avagy 
helytelen, az. a közeljövő titka.

Csak éppen u lárma érthetetlen, amit a 
hatalom jelszavával azok csapnak, akik 
eddig egyetlen kupltánv részére sem kö

vetellek hasonló hatalmat.
Kétségtelen, hogy igazuk van — mi már egy 
évtizede hirdetjük ugyanezt —,

hálálom nélkül kapitány csak operett- 
figura lehel.

Dchát miért csak most jöttek erre rá? Most, 
amikor már kissé késő? ...

És a kapitányon kivül miért nincs szó a

A bécsi futballiskoia 
veterán reprezentánsait küldi Meisl 

a tüzvonalba a skótok ellen
Sindelar 104 gó!/a és egyéb érdekességek a bécsi futballfrontról

Becs, október 29.
(A Hétfői Napló bécsi szeikeszlőscyétül.) Az 

előjelek szerint a skótok máris lázasan készü
lődnek a Wundennann.schuftlal való mérkő
zésre. Az. igen tekintélyes angol sportláp, a 
,.Sporting Gronicle und Atlctic Neivs" Írja, 
hogy ezúttal megint a szigetország ialxlarugó- 
sporljának preszlizsc forog kockán, amit az 
osztrákok egypárszor már úgyis megtépázlak. 
Mindent el kell tehát követni, hogy gondosan 
összeválogatott csapat álljon ki azokkal szem
ben. A skót szövetség tényleg nagy lelkiisme
retességgel kezdette nug a válogatás előniun- 
káialail, amit csak a Glasgow Rangcrs állás- 
foglalása zavar. Még ma sem bizonyos, hogy 
a szövetség szániithal-c a Glasgow Rangcrs-játé- 
kosokra, mert azok — mint ismeretes — no
vember 2.1-re Parisban kötöttek le egy mér
kőzést amit eddig még nem mondottak le.

Az Cdinbitrgban megjelenő „Scotsmap" című 
lapban IV. .7 Robertson ismert angols sport
újságíró egy ismertető cikksorozatot kezdett 
nz osztrák csapatról. Egyebekben megálla
pítja, hogy a glasgumi mérkőzésen legfeljebb 
áí> 7().oqo nézőre lehet számítani és igy a
1.10.00!)  ember befogadóképességű pálya a 
llampedon Parkban ugyancsak „üresen" fog 
halni. (Megemlítendő, hogy a legutóbbi angol- 
■ l.ót válogatott mérkőzést 133.000 ember nézte 
végig.)

♦
Értesülésünk szerint .Mcisl Hugó még nem

Csattognak már a pengéit...
Mindenfii, afii dnófi — Helyet fiap 
a magyar vivóspert irányításában

A margitszigeti platánok alatt kivivőit jú
niusi európr. bajnoki diadal s a torinói főiskolai 
világbajnokság kard-kálváriája után látszólago
san „nyári ólmát" aludla a vlvósport. s csak 
most legutóbb irányult megint felé a közügyé
it m, egyik kiváló bnjnokvlvó clubcseréjének 
kapcsán

E látszólagos csend és nyugalom mögött 
azonban a Vivő Szövetség jelenlegi vezetősége 
a legkomolyabban és legleikiismcrelesebbcn 
dolgozza ki a vlvósport ezévi nagy programját 
és fekteti tij alapokra az egész vivósporl ad- 
mlniszlráeiójál.

A mull években leglöbbnyirc akkor jelentek 
meg híradások, amikor a szövetségben kél 

; szénibe nálló párt csatája dőlt cl a közgyűlésen, 
erek a csaták és az erőviszonyoknak minde
nek fölé helyezése kétségtelenül károsan l>efo- 
Ivúsolln sportunkat. Az uj nlnpsznbúlylervczel 
szerint, amelyen most dolgoznak, szélesebb 
alapokra fektetnek mindent és mindenki, le
gyen az akár úgynevezett „kormánypárti'', 
va'itf ellenzéki, aki érték és dolgozni akar, he
lyet kell, hogy kapjon c sportág intézésében. 
Abban a pillanatban, ninikor újra személyi! 
torzsalkodások útik fel a f jükcl c gyönyörű,

„erkölcsi győzelem" nincs mii keresnünk Étirópa^ICapában
játékosokról is? A közönség legszélesebb réte
geiben keltett jogos visszatetszést az a lény, 
hegy

a nagy mérkőzés 73 ezer pengős horri
bilis bevételéből a játékosok kivételesen és 

mindössze 8J pengőt kaptak fejenként.
Tehát a mammut bevitelnek még egylizcd szú 
zalékát sem! És ezt is csak kivételesen, mert 
..erkölcsi győzelem" után szabály szerint nem 
jár díjazás. Vájjon arányos julalmazás-e ez 
akkor, amikor — a derék Korányi szörnyű 
balesete lebeg a szemünk elölt — testi épség, 
karrier, egy játékos egész jövője dobban a 
mérleg innenső serpenyőjébe. Ugyanakkor 
pedig a túlsóba csak a 72 ezer pengőből ke
gyesen lehulló öl) pengők potyognak méla cso
dálkozással.

Jellemző az Is, hogy a professzionalizmus
nak csuk a hetedik esztendejében kapkodnak 
valami blztosltf.si formula után a 72 ezer 

pengők adminisztrátorai.
Ilyen állapotok mellett valóban nincs csodál- 

í koznivaló afelett, hogy győzelmeinket csak 
1 az erkölcs-rovatban tudjak elkönyvelni.

A magyar—olasz mérkőzés tehát méltán ka
vart fel sok port. S most, hogy a por kissé 
leülepedett, sürgősen pótolni kell a mulasz
tottakat.

Hatalmat » kapitánynak, de alapszabály
szerűen, hogy ez a jog minden kapitányt 
megillessen a jövőben! És becsületes ju
talmazást a játékosoknak a becsületes 

munkáért.
Senki sem vállal kockázatot, csak a játékos. 
Ezt a kockázatot pedig, amelyben sokszor egy 
egész élet tétje fekszik, gavallérostul kell hono
rálni. Hogy ne kelljen pirulnunk, amikor csuk 
az. ellenfélnek jut eszébe a gavalléria és ami- ; 
kor csak az ellenfél tudja, hogy a válogatott 
játékos nemcsak a magyar futball, de a saját 
maga is családja eltartója is.

Horváth Zoltán

foglalkozik a skótok elleni felállítással és 
mint annyiszor, úgy most is csak a legutolsó 
formák alapján fog dönteni. Annyi azonban 
bizonyos, hogy Mcisl nem váltja be a sladioni 
osztrák—megyar mérkőzés után telt ígéreteit 
és nem cseréli ki a technikás, de idősebb iáié- 
kosokat fiatal, küzdő erőkkel. Meisl kijelen
tette, hogy nincs oka eddigi válogató rendsze
ren változtatni és a skótok ellen a „bécsi isko
lát" képviselő futballistákat küldi csatasorba.

Hónapokkal ezelőtt elsőnek jelentette a Hét
fői Napló, azt. ami most bekövetkezett, az 
osztrák Sportkommissar kinevezését.

Lár őrnagynak, az osztrák sport kormány
biztosának legfontosabb feladata lesz a köz
társaság sportjának hazafias alapra való he
lyezése. Kétségtelen, hogy az osztrák sport
kormánybiztos nem követi a német példát és 
nem az úgynevezett „Wchrsporl" szellemét 
vezeti be, de a nemzeti liga szolgálatába fogja 
állítani az összes sportágakat. Ugyancsak az 
ő feladata lesz a sport és idegenforgaiom 
együttműködését biztosítani.

♦
Nemrég közüliünk egy statisztikát arról, 

hegy mennyi gólt rúgtak a vezető bécsi csa
tiatok a professzionalizmus bevezetése óta. 
Ezzel kapcsolatosan érdekes talán megemlíteni, 
hogy az Austria a múlt vasárnapi mérkőzésen 
érte el az 1000-ik gólját. Sindclar összesen 101 
gólt rúgott az Austria színeiben.

Andor León

de a publikum elölt kevéssé ismert sporttól 
ismét eltávolítja azokat a hívőket, akiket a 
nagyszerű versenyek sora oly nehezen össze
vert iiváll. A tervezet szerint megszaporodik 

; majd a tisztviselők száma, megszűnik a kor
mánypárt és „ellenzék" és együtt fognak dol
gozni azok, akiknek ezldeig két táborban bár. 
de csak egy céljuk volt — a vivósporl naggyá- 
Iclele.

Személyi kombinációk talán még koraiak len
nének és (alán Ártanának is az ügynek, azonban 
annyi bizonyos, hogy a vivósporl régi harcosai
ból, barútjaiból fog rekrutálódni.

Tlckinlellel arra, hogy az Európn-bajnoksá- 
got valószínűleg Varsóban, de esetleg Stock
holmban rendezik meg, vivőink erre a nagy 
nemzetközi versenyre testnek beállítva. Nem
zetközi versenyben azonban nem lesz az idén 
sem hiány, mert a Szövetség tervbe vette, hogy 
a tél folyamán német, osztrák és magyar hölgy- 
csapatmérkőzést rendez. Hölgycsapatunk, ame
lyik diadalmasan nyerte meg az curópabajnoki 
rsapalmérkőzésl. c versenyen meg kell, hogy 
őrizze hcgcinóniájál. annak darám, hogy az 
osztrák csapalbur. fírasser, Gregoricli és Erid 
inann mellett értesülésünk szerint Ellen Prciss

i, .Úrihoz All, aki tavaly is készült nz Europa- 
bnjnoksáRrn és csak csuklóscriiléso akadályozta 
meg startját. Külön érdekessége lesz e verseny
nek Bogén Erna revans-asszója a világbajnoknő 
ellen. Férfi tőrcsapatunk az osztrák csapattal 
fog mérkőzni és itt dől ei az Európa-bajnok- 
ságnn le nem vivőit holtversenynek második 
és harmadik helye. Ugyanezen vagy egy másik 
nagy vivórslen, nmeivel a Vigadóban vagy más 
alkalmas helyen rendeznének, a három leg
kitűnőbb olasz kardvivó, minden valóst,niiség 
szerint Marzi, Gaudini és az üslökösszerüen fel
tűnt Piaion vív 10—10 tussos mérkőzést három 
‘ gkiiiinőbb magyar vívóval (esetleg Habossal, 
Gcrcvich-c*e\,  A’ouúcs-csal). Az olasz vívókat a 
Szarvasi Vivő Fanesiilel !s meghívta. hogy rí szí
vügyének a kitünően megszervezel! Ters- 
tyónszky-cinlékversenyen, úgy hogy a magyar 
vidék is részese lesz a legkitűnőbb olasz és leg
kitűnőbb magyar vívók nagy csatájának.

A vívótermekben már csattognak a pengék, 
már élénkül az élet és nemsokára megkezdőd
nek a versenyek. És nemsokára azok a 
tervek és azok a teóriák, amik mos! forrás alatt 
vannak, megvalósítás stádiumába kerülnek, 
nemcsak a vivósporl. hanem remélhetőleg az 
egész magyar sportélet nagy hasznára.

Zöld Ferenc dr.

Csélíaíval megnyertük volna 
az osz'rák-magyar kézilabda 
mérkőzést
Ausztria -Magyarország 6:4 (3:1)

A mérkőzés elé a legnagyobb aggodalommal 
néztek a kézilabdnsport hívei. Az aggodalomra 
az elképesztően gyenge csapatösszeállítás ala
pos okot szolgáltatott, játékosaink fanatikus 
lelkesedése és nem kis részben két játékos ki
cserélése megmentette a csapatot a súlyos ve
reségtől.

Az osztrák W. Mcisl éri cl az első gólt, de 
ezt Salgó szabaddobásból kiegyenlíti.

A közönség kórusban ordítja:
— Hol van Cséffai?
A magyar vezetők szünet után Kollárovils 

helyet Cscffait állilják be (Galgóczit a meccs 
előtt cserélték ki IlofTmannall. Csúffal hatal
mas lendületet visz a csatársorba. Kél remek 
labdájával Cicvarek ki is egyenlít, de most az 
osztrákok a Schfiffcr—Boda átjáróházon egy
másután három gólt visznek a magvar kapuba 
(Krysla, Bohunek és Knoblich). A magyar csa
pat elkeseredetten támad, Cséffai eddig még 
nem látott hatalmas lövéssel kapufát lő, majd 
szabaddobásból szépit az eredményen, amely 
jobb az eddigieknél (3:17. 3:11, 3:7).

A magyar csapatban Cséffai, Kisfalud!. Za- 
kopcsán, Hoffmann, Salgó, Frischmann és nz 
újonc Bubik kapus játszott jqlf

Az osztrák szövetség elnöke a meccs áfán 
melegen gratulált a magyar játékosoknak a jó 
játékért.

HALLOTTA?...
... hogy Szász Imre, a kiváló uszólréner, 

akit szerződése még hosszabb időre Olaszor
szághoz köt, csodákat beszél az olaszok nagy 
fejlődéséről és arról a hihetetlen energiáról, 
amint az olaszok az 1936-os olimpiászra készül
nek.

... hogy Garat Pál, a jeles sulyemelőbajnek 
feltaláló lelt. Rosszmájú barátul egy uj talál
mányt várnak tőle: vájjon gyönge emberek 
miként emelhetnének fel ugv 200 kg-at.

... hegy Tóth Magda, kitűnő hátuszónőnk 
kissé összekapott a trénerével. A harag magya
rázata az, hogy a tréner le nlcarjn szoktatni 
Magdát arról, hogy már héuőn drukkoljon va- 
sérnaot vcrsBnyérc.

• ••hogy Nagv Károly nz örökifjú niííugró- 
trénert a legszebb hölgyek veszik körül a fe
dettben. A népszerű Karcéi bá’ szcmmcllart’a a 
fiukat és Igy fí az áldozat.

•••hogy Schüffer Karit, n népszerű világbaj
nok ez Idei szezonban a páros mtikoresohd*  
zásban Is starthoz áll.

. . . hogy dc-i Ouden meg akarja javítani 
Mndlson 400 méteres világrekordját is. Ami 
nem igen fog nclrl sikerülni mert ez az 5.28 as 
Madhon-márka viszonylag a legjobb női telje
sítmény.

• . . hogy a csehszlovák uszószövetség a jövő 
év augusztus első felében megrendezi a szláv 
uszóbajnokságnkat. A résztvevők: Csehszlo- 
váklla, Jugoszlávia és Lengyelország.

. . . hogy Korányit a .‘ok vendég között 
meglátogatta egy 13 éves kisdiák Is, aki m’nt 
a „Diákvilág**  clmll lap fő;nunlír,t<rsn. kért 
tőle interjút. Korányi természetesen készséggel 
lelt eleget a kérésnek. Ez a népszerűség...

. . . hogy a vivóvllág uj szenzációja: n csi
nos MTK-vIvónő és a kétméteres epébajnok 
állandó együttléte.

. . • hogy a csinos műkorcsolvázóníí kijelen
tette: nem olyan nagy dolog a bajnokKág és 
lilába van az ellenfélnek előkelő rokonsága, ő 
mégis győzni akar. Pontozóhirák véleménye...?

. . • hegy az egyik he’vórosl kávéházitan tár*  
gyallák meg n hö'gyuszószr.kosztály ügyelt a 
tréner és a hölgvgérdn elitje.

. . . hogy a MAC ifjú g.vorsuszója fcKllnően 
sokat foglalkozik a BSE Ifjú melluszónőjével 
a fedett uszodában.

. • . hogy Lenkei Magda már nagyon vágyik 
vissza Budapestre. Kölgyuszólnknak nem ár-- 
lana éppen egy kis találkozás a vízben. A 
hölgyuszóknak önállóan rendezendő versenyén 
Is elkelne egy uj rekord.

. . . hogy Avar R'cs!éknél már most vitat
koznak azon, hogy az utód úszó, avagy fut" 
ballista legyen-e.

X A B. Vasutas kokszolóinak győzelme 
Dombóvárat!. Dombóvárról jelentik; A vasutas 
ökölvívó csapatbajnoki mérkőzések során, a 
Budapesti Vasutas 10:6 arányban győzött a 
Dombóvári MOVE ellen

X BI.ASz Ifjúsági—IV. o. válogatoil propa
ganda mérkőzést játszik szerdán déiulún fél 
három órakor a MAFC-pályán.
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Sorozatos magyar atfléta- 
gyozelmek a trieszti nemzet
köze versenyen

Trieszt, október 29.
(A Hétfői Napió tudósítójának telefonjelen 

tése.) A Littorio-stadionban többezer főnyi kö
zönség gyűlt össze, hogy az olasz atlétikai 
szövetség nagyszabású nemzetközi versenyének 
szemtanúja legyen. Az esős idő kissé elrontotta 
a versenyt, de magyar szempontból igy is ki
válóan sikerült a trieszti kirándulás, minthogy

a magyarok Donogán és Megyery kivéte
lével valamennyi verscnyszáinbun győz

tek, ahol indultak.
Különösen nagyszerűen szerepelt Kovács, aki 
a 400 méteres gátfutásban megverte a világhírű 
J'acellit, a 110 méteres gátfutásban pedig az 
osztrákok szemefényét, Lanymaycrt. aki — 
látva vereségét — feladta a versenyt. A rész
letes eredmények a kővetkezők:

.10 m. gát: 1. Kovács (BBTE) 15.3 mp. 2. 
Tabui (olasz) 16.4 mp. 3. Revolt (olasz) 16.9 
inp,

400 m. síkfutás: 1. Rinner (oszlrák) 49.9

Törött csonttal is végigjátszák 
a meccset az amatőrök

A tegnapi forduló csak az alsóbb osztályok
ban hozott meglepetést. Pontot adott le az 
UTSE, kikapott az SzFC. P. Törekvés. PTBSC, 
stb., stb. Jellemző a meccsek hevességére, hogy 
egyik-másik játékos súlyos sérülést szenvedett. 
Ezek közül az egyik, Liebo (Köb. FC)

vállpercctöréssel, felkötött karral játszott 
tovább.

Győzött is a csapata!
I. OSZTÁLY
Biró-csoport

Az UTE fölényesen verte a TLK-t. Vezet az 
UTE (llponl) a Turul (8 pont) előtt.

III. kér. TVE—TTE 2:1 (1:1). Góllövők:
Dinnyés (2), ill. Eller. A 111. kér. megérdemel
ten győzött.

ÚTÉ—TLK 5:0 (1:0). Góllövők: Aranyosi (?) 
Róna II. (2) és Sándor. Állandó fölény.

HAC—URAK 2:2 (:1). Góllövök: Csutorái 
'(2), ill. Vajda (2). Nivóllan, csapkodó játék.

VI. kér. FC—Tesvériség 2:2 (2:1). Góllövők: 
Gazdag és Gelányi, ill. Linké II. és Keresztes. 
A VI. kor. FC lelkes játékával fölényben volt.

Pártos-csoport
EMTK—MTK 2:2 (2:1). Góllövök: Matlag

'(llesböl), Koronczay, ill. Bihari és Pesti. He
ves iramú küzdelem. (Az eredmény a tabellán 
nem hozott lényeges változást.)

II. OSZTÁLY
Stobbe-csoport

A vezető UTSE pontot adott le a PSC-nck. 
Vezet az UTSE (14 pont) az RTK és a Nyom
dász (12—12 porit) előtt.

PSC—UTSE 1:1 (1:1). Góllövök: Institorisz.

BLK—BTK 2:0 (2:0). Góllövök: Reisch és 
Zuber.

MFTR—TSC 3:2 (2:0). Góllövök: Kiszel és 
Miiller (2), ill Magyar (2).

Pamutipar—ZSE 3:0 (0:0). Góllövők: Loksa 
(2) és Golthcncz.

NyTE—Föv. T. Kör. 4:3 (3:1). Góllövők:
Kiéin, Brizsinszky, Pclranka, Lob II., ill. Len
kei (3).

RTK—BVSC 1:0 (0:0). Góllövő- Kiss.
Kárpáti-csoport

Az SzFC kikapott az utolsó helyen fekvő 
FSE-töl! Vezet az SzFC (11 pont) a BRSC (10 
pont) és a Köb. AC (9 pont) előtt. (A 8 pon
tos MAFC még nem adott le pontot).

Hungária—Ganz 4:2 (1:2). Góllövök: Sósa
déit (2), Kosaras (2), ill. Mészáros és Lcéb.

CsTK—Kőbányai AC 2:2 (1:0). Góllövök: Pil
lér, Szőke, ill. Preckl és Mészáros.

FSE—S1FC 2:0 (0:0). Góllövök: Márton és 
Bozsur.

Félten—OTE 7:1 (4:0). Góllövők: Mobilék
(4), Gudra (2), Boross. ill. Gönczöl.

BRSC—BTC 3:1 (1:0). Góllövök: Kovács,
Borbás, Brunner, ill. Gárdonyi.

KSC—SíAC 2:1 (1:0). Góllövök; Pctöcz II. 
(2), ill. Borsós.

III. OSZTÁLY
Opréc-csoport

A PMTK legyőzte a vezető P Törekvést, a 
RAFC is kikapott, az MSC döntetlenül játszott! 
Vezet a P Törekvés 10 ponttal az MSC (10 
pont) és a RAFC (9 pont) elölt.

VI. kér. SC—Compactor 6:1 (2:0). Góllövök: 
Bacsai (3). Büki (2) Micsicsók. ill. Schrnolkó.

MSC—NTC 2:2 (2:1). Góllövök: Szirotics,
Primula (11-esbÖl), ill. Linhardi és Németh.

MÁV Előre—UMTE 2:2 (2:1). Góllövők: 
Csapó. Farkas (öngól), ill. Fieger (2).

PMTK—P. Törekvés 1:0 (1:0). Góllövő: Mol
nár II. Izgalmas mérkőzés.

Jutagyár— RAFC 4:2 (3:0). Góllövök: Szusza 
(2), Greif (2), ill. Indricli (2)

Sprtngcr-csoport
A B Testvériség túljutott a PTBSC-n is. Ve

zet a B. Testvériség a KASC (13—13 pont), I. 
kér. SC és BBFC (10-10 pont) elölt.

I. kér. SC—LTE 3:2 (0:0). Góllövök: Dvora- 
csek (2), v, Keresztes, >11 Appcl (2, 11-esböl). 
Dvoracsekot a mentők szállifotlók el, füirugást 
kapott.

B. Testvériség—PTBSC 3:2 (2:2). Góllövök: 
Kiéin (2) és Wéber. Ili, Tápul és Lukács.

KASC—Vérhalom 3:2 (1:1). Góllövök: Korn
feld (11-esböl). Bnrllk. Ledényi, ili. Bcrnwallcr 
és Rozgonyl (II -esi.öl)

Spérta—BSC 3:C (0:0). Góllövő. Braun (3). 
BBFC—RIK 1:0 (0:0). Góliövö: Wlnlcr.
UFC—ÉMOSz 2:0 (1:0). Góllövő; Szlovák (2>

Malakycsoport
Az. alul tanyázó Drascho legyőzte a vezető

Kovács legyőzte
Facellit és Langmayert

mp. 2. Facelli (olasz) 50.5 mp. 3. Graighero
51.5 inp.

■iXlOO m. staféta: 1. BBTE (Mina, Kovács, 
Paizs, Raggambi) 42.8 mp. 2. US Gorlcia 43.9 
mp. uj kerületi rekord. 3. Pro Patria Milano
44.5 mp.

800 m. síkfutás: 1. Baccalli 1 p. 54.3 mp.
200 m. síkfutás: 1. Paizs (BBTE) 22.2 mp. 

2. Rinner (oszlrák) 22.5 mp. 3. Gorelli (olasz) 
22.7 mp. 4. Raggambi (BBTE) 22.8 mp. Paizs 
végigvezetve győzött, Toelli feladta.

Diszkoszvetés; 1. Oberweggel (olasz) 46.43 
m. 2. Donogán (MAC) 45.61 m. 3. Bononfini 
44.93 m.

400 in. gát: 1. Kovács 55.3 m. 2. Facelli 
55.3 mp. 3. Cumor 58 mp.

Távolugrás: 1. Tabui (olasz) 663 cm. 2. Me
gyeri (PEAC) 654 cm. 3. Tomassj 637 cm. Me
gyerinek volt két 7 méteres belépett ugrása.

Magasugrás: 1. Tomassi 185 cm.
5000 in. gyaloglás; 1. Terzoni 23 p. 31.4 mp.

SzRTC-l! A Hálókocsi döntetlenül játszott. Ve- 
zet nz SzRTC (11 pont) i: Hálókocsi, KSSE és 
Grúnil (10—10 pont) előtt.

Gránit—KEAC 3:2 (2:1). Góllövök: Szuck, 
Hús (2), ill. Kelemen és Hajdú.

Drasche—SzRTC 4:2 (1:1). Góllövök: Szent- 
ner, Szlopka. Taraszák, Gombarcsik, ill. Varga 
II. és Görge. A biró rendőri felügyelet mellett 
távozott.

KSSE—Kalapos 2:0 (1:0). Góllö.ők: Kiss I. 
(2b

KAC—KTK 0:0. Egyenrangú ellenfelek nívós 
küzdelme.

NJTC—Hálókocsi 0:0. Az NJTC többet táma
dott.

KAOE—MKE 1:0 (0:0). Góliövö: PischofT.

IV. OSZTÁLY 
Északi-csoport

A RÁC pontot veit el nz UVASC-tól. Vezet 
nz Autotaxi (12 pont) az UVASC (11 pont) és 
a P. Remény (10 pont) elölt.

T. Előre—MTC 5:0 (2:0). Góllövök: Csonka 
(2). Greifenstein (2) és Svercsek (11-esböl).

Zsolna?—USC 11:0 (4:0). Góllövők: Rádi (3), 
Szabó (2)s Harangozó (2), Tassy (2),. Hegyessy 
és Leiner.

Rp. Egyetértés—P. Remény 2:2 (1:1). Gól
lövök: LÖffler (2), ill. Pánczél (2).

Uránia—Est 2:2 (1:1). Góllövök: Holbai, Gál, 
ill. Vámos és Túri.

UVASC—RAG 1:1 (1:1). Góllövök: Gárdonyi, 
ill. Gál.

RMTE—LTK 3:1 (2:0). Góllövök: Géczy,
Doma, Söröss, ill. Sefcsik.

Keleti-csoport
A SAC vereségével lemaradt az élről. Vezet 

nz ETSC (15 pont) az ETC és a P. Juta (9—9 
pont) elölt.

SzNSE—Kp. VI. kér. 1:1 (1:0). Góllövök:
Szebehelvi. ill. Bállá.

ETSC—MPSE 2:í (1:1). Góllövők: Pardov- 
szky (2), ill. Simkó.

K. Törekvés—SzTE 7:4 (4:1). Góllövök: Szabó 
II. (3), Kakasai, Ancsik, Ringwnld, Varga, ill. 
Katz (3) és Pokorny.

DGSE—SAC 4:0 (1:0). Góllövök: Makarics 
(2). Grober (11-esböl és Konyárcsik.

Valéria—P. Juta 2:2 (1:0). Góllövök: Varga 
(2, egyel 11-esböl), ill. Martz és Tamási 11. A 
biró rendőri felügyelet mellett hagyta el a pá
lyát.

Szondy—K. Húsos 3:2 (1:1). Góllövök: Tóth 
(2), Mikó, ill. Olajkár (2).

Déli-csoport
A Köb. FC rendkívül izgalmas harc árán nz 

élre jutott. Vezet n KFC az NSC és MÉMOSz 
(12—12 pont) előli.

Cukrász—Siketek 11:0 (2:0). Góllövök: Vas
tag (7) és Hirsch (4).

KFC—Fér. Kaszinó 4:3 (0:2). Góllövök: Pill 
(2), Szurdok. Végh (11-esböl), ill. Hámory (2) 
és Kiss.

MÉMOSz—VII. kér. Amatőr 3:1 (1:1). Gól
lövök: Spirka, Biczó, Pollók. ill. Ilriberszky.

A X. kér. Remény—X. kér. FC meccsre 
utóbbi nem állt ki, mert nem volt a pályán 
rendőr.

NSC—Drogulsták 8:0 (3:0). Góllövök: Leip- 
nik (3>, Gergits I. (3), Gergits II. és Bartos.

A VÁC—PATE-mcccs elmaradt.
Nyugati csoport

Az Orvosi Műszerész SC a Kelenvölgy legyő
zésével komoly bajnokaspiránssá lépett elő. Ve
zet a GSE (12 pont) nz OMSC (10 pont) és a 
KclmvölgV (8 pont) előtt.

GSE—MTSE 6:0 (3:0). Góllövők; Kozák (31. 
Rifler (2) és Mészáros.

OMSC—KSC 1:0 (1:0). Az egyetlen gólt
HrÓskó rúgta — a saját kapujába.

B. Mugyarság—lapterjesztők 1:0 (0:0). Gól
lövő- HofTmann

B. F< Isőváröa—Filatorlgát 1:0 (0;0). Góllövő: 
Segtsdy

X Lázas készülődések a nagyjégen. A Buda
pesti Korc.so'yátó Egylet a most kezdődő 
idényre a hold sport terén nagyjelentőségű in
tézkedést lett. Ar egyletnek ugyanis sikerült 
megnyernie amatőr trénerként Deumr A. 
Marshiilll, nz Ontario Univcrsily hokicsnpaiá- 
nnk legjobb játékosát. A Korcsolyázó Egylet
ben egyébként a beiratkozások már serényen 
folynak, a köztisztviselők, akiknek beirntAsi 
kedvezményű — amennyiben mér tagok voltak 
— november 5-én jár 1«

A HÉT HŐSE: Aranyossy (UTE)
Lantos (MFTR), Molnár II (PMTK) és Liebe (Köb. FC)

A tegnapi fordulóban az első osztályban I 
Aranyossy ez UTE ragyogó tehetségű fiatal’ 
csatára emelkedett ki az egész mezőnyből. Kél 
remek gólja eltörpül az irányitóképessége és 
lelkesedése melleit.

A II. osztályban n MFTR kapusa, Lantos 
olyan védési mulatott, amilyet csak a legna
gyobb ritkaságként lehet emlegetni.

A PMTK—P. Törekvés derbin Molnár II. a 
győztes gólja mellett olyan lelkes játékot pro
dukált, hogy azzal magával ragadta társait is.

A Köb. TC—Fér. Kaszinó meccs 18. percében 
Liebe,a KFC játékosa vállperecét törte.

Felkötötte a karját s végigjátszotta a 
meccset,

amelyet csapata 4:3-ra meg is nyert. Hősies 
önfeláldozása avatta a Hél Hősévé.

A Hét Hősei Osi-Blazsek László szobrászmű
vésznek a Havel Pál cég állal kivitelezett re
mek plaketijél szerdán este 6—7-ig vehetik át 
a Hétfői Napló szerkesztőségében (VII., Erzsé- 
bcl-körut 4. I. emelet).

Románia válogatott csapatának 
lelkinyogalmáí eltemette a svájci hó 

Románia-Svájc 2:2 (1:0)
Bern, október 29.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) Az 1934. évi labdarugó világbajnoki mér
kőzések selejtezőjében Svájc és Románia, mint 
a X. csoport tagjai, vasárnap játszották le mér
kőzésüket. Hatalmas hóvihar havazta be éjjel 
a pályát, úgyhogy a mérkőzés kezdetére, bár a 
nap sütött, mégis igen nagy volt a hideg. En
nek ellenére a közönség száma elérte a tizenöt
ezret. A svájci csapat roppant gyenge együttes 
benyomását keltette, különösen

a Hochstrasser vezette csatársor mondott 
csődöt.

Velük szemben a románok jó labdarugóknak 
bizonyullak és bár tudásuk közepes voll, gyor
saságuk és lelkesedésük pótolta a hiányt. Te
kintettel arra, hogy a játék végefelé tulcrős 
játékba gezdtek. s emiatt ellenük a biró tizen
egyest ítélt, valójában tehát

saját kemény játékuk miatt estek el az 
egyébként megérdemelt győzelemtől.

Futballbiró
a mellényzsebben

Hazatérőben a meccsről — ezt talán ellen
vetés nélkül megállapíthatjuk — minden má
sodik meccslátogató a fulballbiról szidja. Ke
vés sportember akad, aki megelégedéséi nyil
vánítaná a fulballszabályok legfőbb őrének 
működése felett. Pedig, ha tárgyilagosak aka
runk lenni, ugy le kell szögeznünk azt a 
lényt, hogy a futballbiráskodás színvonala évek 
hosszú során emelkedett, hogy a magyar jálék- 
birák szívesen fogadott vezetői a fontosabb 
'kürTAldr'VáTógálotf mérkőzéseknek és végül 
azt, hogy itthon is egvre több jalékbiró élvezi 
az egyesületek bizalmát.

ÉS ezzel szemben csak igen kevesen va
gyunk, akik egy-egy jól sikerüli meccsvezelcs 
után szívesen gondolunk arra, hogy a futball
biráskodás színvonalának örvendetes emelke
désében oroszlánrésze van egy sportembernek, 
aki immár egy élet munkásságát áldozta a 
futballbiráskodás megjavításának. Benedek 
Aladár kollégánkra gondolunk, akinek jól is
mert könyve, a „Futballbiró a mellényzseb- 
ben" immár negyedik bővített kiadásában fek
szik íróasztalunkon.

Ez a kiadás most már a 15 000-ik példányig 
népszerűsíti a gyönyörű szigetországi harci
játékot. A hivatalos játékszabályokon kívül 
fulballbiról kompendiumot nyújt és az eddigi 
500 kérdés és feleleten kivid most már 700-at 
kapunk. Uj oífszájd-rajzok magyarázatokkal, 
gyakorlati tanácsok vannak a könyvben, atn'ly 
nemcsak a futballbiró rögös pályájára készülő 
sportembernek a bibliája, de nélkülözhetetlen 
olvasmánya is mindazoknak, akik ezt a szép 
sportágat szeretik.

Téli pihenőre téri 
az atlétika

A BBTE évzáró atlétikai versenyének máso
dik napján a felázolt pálya nagyon befolyá
solta az atlétákat teljesítményeikben. Szabó 
Miklós sem fejthette ki teljes mértékben ké
pességeit, de eredménye igy is kiváló. A ver
seny részletes eredményei á következők:

200 m. gátfutás, H. oszt..- 1. Kertész (FTC) 
26.9 mp 1500 ni.. 1. Szabó (MAC) 4 p. Távol
ugrás. II. oszt : 1 Hubay (Peslszenlerzsébeti 
AC) 675 cm. 10.000 m.: 1. Hermenn (TSEl 33 
perc, 49.6 mp. Suludobás, II. oszt.: 1. Szerencsi 
(MAC) 13.13 ni 4^200 m. elönyverseny: 1. 
MTE (Soti, Nyerges, Palvln, Meissner) 1 perc. 
31 mp. (45 m. előnnyel).

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

X A favoritok győztek a Komjádi-kupamér- 
kflzésck során. A Konijádi-kupa vizipóló elő- 
meccsek során a favorit csapatok fölényes győ
zelmet arattak. Az UTE 8:1 (5:0) arányban 
győzött a ML'E ellen, a MAC 8:3 (4:3)-ra verte 
az NSC-l, mig az FTC—MTE mérkőzés 7:3 
(5:1) eredménnyel végződött.

X A vasárnapi futballmeccsek súlyosabb sé
rültje’. A Gyáli-uli fulballpályán vasárnap a 
koradélulánl órákban Lakatos Ernő 19 éves 
nMInlosscgédet fejbcrugtált. Lakatos súlyos 
agyrázkódást, zúzott sebeket és orrcsonltőréxt 
szenvedett. A mentők a Glück-sznnnlóriumba 
száll’lotlák. — Vasárnap délután fé 5 órakor 
Ddorucsek Emil 21 éves vasesztergályost, a 
Csóka-utcai fulballpályán fillönrugták. Dvorn- 
csckel a mentők a Gliitk-szanalóriumba vit
ték.

A 17. percben Dobni balszélső szerzi meg a 
vezetési. 1:0. Szünet után negyedórás svájci fö
lény után Minelll megsérül és Sepi belövi a 
második román gólt. 2:0. Ezután Zombory ro
mán kapust cserélik, helyette Pullock véd, aki 
sok svájci lövést lesz ártalmatlanná, A Buda
pesten is ismert csodakapus. Secliehaye kitü
nően dolgozik. A 30. percben Hochstrasser gólt 
ér cl. 2:1.

Etlől kezdve Románia lelki egyensúlya meg
inog és durva játékba kezd, ami pár perc
cel a mérkőzés befejezése előtt megbosz- 

szulja magát.
Abbegeen elgáncsolása miatt tizenegyessel 

sújtják Romániát és azt Hufschmid lövi a 
hálóba. 2:2.

Eddig Svájc mind Románia, mind Jugo
szlávia ellen döntetlenül szerepelt. Most Jugo
szlávia és Románia mérkőzik meg s e férkő- 
zés győziese fut tovább Svájccal az Olaszor
szágban játszandó döntő fordulóba.

X A hirkózószövetség lelietségkufató verse
nyén nyolcvanötén Indultak. Kellemes feltűnést 
kcllellck a vidéki résztvevők, kitűnő felkészült
ségükkel. A pehelysúlyban Fodor (Szegedi Vas
utas), a könnyiisulvban Mahala (Teslvériség), 
a kisközépsulyiian Veres (MTE), a nagyközép
súlyban Mákási (MAFC), a nehézsúlyban Hiil- 
big (MTE) győzőit

X Dávid győzött az asztali lennlszszövetség 
I. osztályú férfi bajnoki versenyében Lovászv, 
Boros és Suránvi elölt, A döntőben Dávid 21:16, 
18:18 arányban győzött Lovászyval szemben.

VILÁGSZEMLE
NÉMET ULTIMÁTUM A JÉGHOKKIZÓ 

MILÁNÓNAK
Berlinből jelentik- Február havában rendezik 

Milanóban Európa jéghokki-hnjnokságál. Mi
után a német bajnoki mérkőzések február 4-ig 
tartanak, a milánói világbajnokság kezdőnapja 
viszont február 2., a németek azt kérik az olasz 
szövetségtől, hogy kedvükért egy héttel később 
kezdjék meg a nagy tornát. Ellenkező esetben 
a németek távolmaradnak.

A SPARTA JUBILEUMI TORNÁJÁNAK 
VASÁRNAPJA

Prágából jelentik: A Sparta jubileumi torná
jának második napján mindössze kétezer főnvi 
közönség előtt játszották le a kél mérkőzést, 
amelyek döntetlenül végződlek. Eredmények: 
Slavia—All Pucific 2:2 (2:1), Sparta— Beo-
gradski 0:0.

1 SCHILLING ÉS 70 GARAS TISZTA JÖVE
DELEM EGY HÖLGY-KÉZILABDAMÉRKÓ- 

ZÉSEN
A kézilabda még mindig nem tudóit nagy 

népszerűségre vergődni Ausztriában. Bécsi 
sportkörökben most nagy derültség melleit 
kolporlálják azl a hírt, mely szerint kél hölgy- 
csapat leutóbb megtartót! kézilabda mérkőzésé
nek tiszta nyeresége őszeién 1.70 scliilliny 
volt.

HAVI FIXFIZETÉSSEL, ANGOL 
FUTBALLBIRÓT KERES ARGENTÍNA

Argentínában előreláthatóan a közel jövőben 
atigol és kontinentális csapatokat fogadnak. 
Miután az urgentinai egyesületek súlyt helyez
nek a meccsek realitására és azok sima lefo
lyására, a vezetők egv angol fulballbiról keres
nek, akinek az útiköltségen kívül havi 00 font 
havi fizetést biztosítanak.

BÉCSBEN AZ ESŐ MIATT CSONKA BAJNOKI 
FORDULÓ VOLT

Pécsből jelentik: Az esőzés több mérkőzési 
elázlatoll, úgyhogy mindössze hárma! tudlak a 
ligaküzdelmek közül befejezni. A Vienna 1:1 
arányban győzött az Austria ellen, a Wacl.er 
3:l-re a Ltbcrtasszal szemben, mig a Flvrids- 
dotf W'SC mérkőzés 1;1 arányban döntetlenül 
végződött.

A MAGYAR GYEPHOKKIZÓK SIKERE 
PRÁGÁBAN

Prágából jelentik: Az AHC férfi és hölgv- 
csapala részivel! a prágni nemzetközi verse
nyen. A hölgyek vasárnap 0:0 eredménnyel vé
gezlek a prágai Frauensportvereinnel szemben, 
a férflcsapnl pedig ft:0-ra győzött a Deutschcr 
Wintersportvercin ellen, ügy a férfi, mint a 
hőlgycsapat végeredményben az első helyen 
végzett.

OLASZ LABDARUGÓEREDMÉNYEK:
Livorno—Ambrosiana Milánó 2:2. Milano 

Padosa 2:2, Palermo—Alcssnndria 2:1. Pro 
Vercclll—Fiorenlina 7:2, Brescia--Napolj 1:1. 
Bologna—AS Roma 1:0. Cosale- Torino 3:2, 
Juventus Torino—Triestrna 1:1, Lazio Roma— 
Genova 3:2,
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KÜLFÖLDI SPORTKflPLÓ
A LEEDS UNITÉI) TIZEZERPENGOS 

JUTALMAI
A „Scotsmann" elinti sportlápban olvassuk, 

hogy a Leeds l'nited igazán nem bánik mos
tohán kiöregedett játékosaival. A lap szerint 
«z eyyesülcl vezelfíséye a napokban *2800  Ióntól 
osztott ki julnlom játék merpiállása címén 8 
játékai közölt. A legtöbbel Polli és Milbtirn 
kapták, 500 50U fontot, vagyis mlnteyy 10.000 
pennát.

(A. L.)
A LEGÚJABB CSODABOGÁR: 

POLITIKAI FUTBALLCSAPAT TÖRÖK*  
ORSZÁGBAN

Pár hónappal ezelőtt a llét/öi Napló adott 
elftsiör hírt a Moszkvában megtartóit török
orosz válogatott mérkőzésről. Mint ismeretes,

Káposzlásmegyeri versenyek
Nívós versenyek keretében futották le vasár

nap az idei szezon ut ilsó jelentősebb futamát, 
az Újpesti nagy akadályversenyt. Á/. értékes 
djjérf mindössze négy !ó pályázott, ezek közül 
is kettő: Hétre és Bábé elbuktak. Az utóbbit 
ulánalovngolta lovasa. A versenyt legjobb ug
rónk, Szikra könnyen, hat hosszal nyerte, Ignác 
és Hónk bán győzelme megelepetés.sel fűsze
rezte az egyébként reális eredménykel. Rész
letes eredmény a következő:

I. FUTAM. Klapka tüzérek Etoilc Fllanfe 
(6:10) Bénáid. 2 Bokros (2) Jeney. F, m.: 
Bonnelable. Kolibri. Tol.: 10:15. — II. FUTAM. 
I. Issckulz Gy. Csoda (3) Slankovics. 2 Csen
gőd il'4( Blazsck. 3. Napfény (2) Gál. F. m.: 
Csalóka, Kaptató. Robinson, Aida. Tol.: 10:15. 
16, 13. 15. III. FUTAM. 1. Szondy tüzérek 
Szikra (1%) Feliing. 2. Maros (I % j Benárd 111. 
F. in.: Kelre. Bábé. Tol . IO:I«. — IV. FUTAM. 
I. Soóváry F. Ignác (25) Killay .1. 2. Mnrlins- 
herg (l’/s) Szabó .1. 3. Koldus (2'/<) gr. Peja- 
esevich. F. in.: Nem baj, Alvine, Rúna, Allegro, 
Verity. Pimpóka. Hellv, Csopak, Lenke. Tol.: 
10:253. 31, 14. 17. - V. FUTAM. I. Almnyi in. 
Ibink bán (12) Félix. 2. Dánia (2JÍ) Vasas. 3. 
Csillagom (6) Wolberl. F. m : Minek’/, Dóm- 
sello, Napi gond. Rubicon, Vicomte, Rcclle, 
Poetica, Poprád Felka, Legenda, No most. Ru
bint, Bártfá, Vérszopó, Tapló. Tol.: 10:00, 32. 
23, 31, — VI. FUTAM. 1. Gcdc J. Hárem |6)

A csodacsatár
Sportregény 

12. Irta: MÁNDY ILONA
Pierre Vonni clgnrctt.íra gyújtóit. Az 

iménti kitörő indulat után most valami 
nagy ürességet érzőit. Mily őrültségbe rán
tottam volna be magain. Jó kis szenzáció. 
Es szinte Lilla maga elölt a címet az első 
oldalon: „Picire Vanni, az ismert bankár, 
féltékenységből megölte barátnőjének ked
vesét, egy magyar futballistái."

I)e most már rájött egész világosan, hogy 
n féltékenységen kívüli dühe a szerencsés 
. Astoria'*  csodacsaláráiiak is szól. Félté
kenység, fokozva gyűlölettel, kicsiny híja, 
gyilkossá tette. Nem lett volna érdemes... 
I j cigarettára gyújtott. Az ablak leié for
dult, nézte a szemben levő ház csukott 
ablnkszcincit...

Gál Vera még mindig Zcntny Béla mel
lett állolt. Glória odament megfogta a lány 
kezét.

— Je vous remercie Mademoisellc... 
Köszönöm magának ...

A táncosnő, hogy az. iménti drámai jele
neiét kissé lelompitsa, banális beszélgetést 
akart felszínre hozni. Kissé nehezen sike
rült. Kérdezősködésére Vem elmondotta né
hány szóval, hogy alig két bele van Páris
iiül), versenyre jött és 15-én korcsolyázik 
a „Palais du Sportéban.

Egy kis büszkeség érződött Béla hangjá
ban, mikor kiegészítette azt, amit Vera el
hallgatott, hogy ő Magyarország műkorcso
lya baj nők nője.

E percben Pierre Vauul is megfordult.
•— Mos félicilalions, Madcmoiselle. Gratu

lálok. ö igazán megmutatta, hogy nagy
szerű sportlndy.

Most már ö is társadalmi lénnyé váll. 
Egy pillanatig habozott, azután Béla felé 
Nyújtotta kezét.

Hisz, ez a liu nem n jogos, törvényes tu
lajdont vette cl tőle . . .

Gól Vera és Zcntny Béla együtt távoztuk.

Egy gyermek mindent 
megtanul nehány hó
nap alatt. Miért ne 
tudná ugyanazt gf 
Ön is meg ten ni S

Angolul-lranciaul
("nitsnnk, könnyen gyoroun n Dtirlum Uirhrtetlcn 

gnunolonleniezes 

boszólököny val.
Kgv teljes sorozni I’ 24. -. nnrmk égy-egy 

része egy lemezzel

4 pengő 20 fillőr.
KaphHtrt mindenüttI TAjékoziatót küld: 

Durlum Kit. Budapest, Thököly ul 2. 

nz oroszok nem tagjai a FlFA-nak, miért is az 
felvilágosilást kéri a (örököktől a moszkvai 
játékra vonatkozólag. A válasz meglehetősen 
furcsa volt. A törökök kijelentették, hogy az 
orosz fővárosban válogat ott néven szereplő 
cyyfittes nem a török szövetség csapata volt, 
hanem egy politikai pártnak. a ..Halk Evi' -nek 
futballistái. Meg van tehát a legújabb csoda
bogár ... a politikai fplballcjtapat

KÖZKÖLTSÉGÉN OPERÁLJÁK MEG 
KUSOCZINSKII

Varsói jelentések szerint Kusoczinski a len
gyel csodafutó részére gyűjtést rendeznek 
barátai, hogy lehetővé tegyék Becsbe utazását. 
Kusoczinskínak kölőszövetgyulladása va’. a 
térdében és azt az osztrák fővárosban szc-etné 
operáltatni

Tulajdonos 2. Nohnt (6) Tamási. 3. Pascal 
(8:10) Szenlgyörgyi. F. ni.: Gyöngyik , Búzavi
rág, Vádlott. Dénes, Pici, Pvthia. <»t.: 10:60. 
19. 32. 17. — VII. FUTAM. 1. Dr. Parragh J. 
Papucshős (2'Zi) Kupái G. 2. Fonólány (1‘A) 
Tamási. 3. Túzok (6) Kupái K. F. in.: Kilúblá- 
zás, Baksis. Szelőn Pasa, Zsivány, Sonnenschein, 
Atropos, Rebecca. Tol.: 10:66. 27, 17, 25.

Bécsi lóversenyek
I. FUTAM. 1. Léda (1%) Szilágyi. 2. Ruth 

(16) Szijjus. 3. Vajk (3) Tóth A. F. ni.: Bona
parte, Brughier, Favoritin, Glückstern. Sacher- 
bar, Victor Edith. Tót : 10:20. 14. 40. lő. — 
II. FUTAM. 1. Cascnde (6) Tóth A. 2. Herba 
(I M) Sejbal. 3 Blue Boy (1J4) Szabó L. F. in.: 
Bandita, Fatálist, Colonel, Sphinx. Tol.: 10:82. 
16, 13, 13. _ III. FUTAM. I Allsla (8) Tass. 
2 Kopó (6) Tóth A. 3. Heliane (6) Tcltschik. 
F. ni.: Tagúin, Lcicester. Vilja, Habari, Balboa, 
Feireílz, Grev hope, Inlav, Kinoprinz, Suzy. 
Tol.: 10:49. 55, 29, 28. — IV. FUTAM. 1. Slmp- 
hm (1)4) Tnusz. 2. Pagana (2) Szilágyi F. ni.: 
Murai, líappv go liicky. Tol.: 10:22. 13, 14. — 
V. FUTAM. 1. Campana (pari) Varga. 2. Anná
ból (1%) Kraus 111. F. ni.: Bonvecchiati, Bemus, 
Verinulh. Tol.- 10:17, 12, 12. — VI. FUTAM. 
I. Nordwlnd (10) Húrban. 2. Sámson (6) Tóth 
B. 3. Beaurivage (2)4) Klimscha. F. ni.: Csatlós, 
Csetepaté, Bonny Bov. Bellator, Hoppy horse. 
Tol.: 10:169. 65, 17, Í6.

Glória kikisérle őket a hatszögletű hallba 
És amíg Béla, valami fájó érzéssel úgy né
zett körül, mint aki érzi, hogy mindezt 
utoljára látja, addig a táncosnő, hirtelen 
támadt rokonszenv melegével, ölelte meg 
Verát és mégegyszer azt mondta: „Köszö 
nőm ..

— Két magyar gyerek a csabai piactér
ről — szólalt meg Vera, amikor kértek az 
u Icára.

Friss, vidám életfelfogása most is meg
találta a helyes hangot.

— Oh, Vera azt hiszem, szamár voltam...
— Hát nem haragszik, hogy beavatkoz

tam ily önkényesen a maga szívügyébe?
— Én ... én haragudjak? ... Drága ... 

kis Verácskám én azt hiszem, magácska 
valami nagy ... nagy rossztól mentett meg 
engem ...

KILENCEDIK FEJEZET

Boldog lövö leié.,.
Andalító, lágy keringő muzsika. A körives 

jégpálya, lükörfényes fehérségén tünemény- 
szerücn lebeg, siklik, kk’ -’Jk egy karcsú fe
kete szilhuelt. Mintha egyedül lenne az űr
ben. Mert az ivlámpáknak a jégre összponto
sított erős sugara, akár egy különös clair- 
obseur képnél, kékes derengésben fátyolosán 
takarja el a „Palais du Sport" hatalmas aré
náját. Pedig ott, a páholyoktól a magasan 
fűlő karzatokig, vagy kilencezer kritiki.j 
ember figyeli a kis Gál Verát, a magyar mű
korcsolya-bajnoknőt,

Gál Vera nagyon egyszerű, testhez simuló 
fekete bársonyruháját, csak egy nagy fehér 
kerek csipkegallér élénkíti. Fekete kucsmája 
alól kigöndörödő hajával, rövid szoknyás 
alakjával, egész kisleányosan hat.

A zene szól. Vera csudán figurákat rajzol 
n jégre. Szinte súlytalanul lebeg, ugrál, Ión
ról. Mutatványa az akrobulikus erő és n 
könnyű, finom grácia, oly tökéletes teljesít
ménye. hogy percek alatt tori meg párisi 
közönség és szigorú kritika jégtorLiszait.

Mikor n híres „hnlálsrh'ális"-ba fordul, 
már felzug a Inps és ordít a lelkesedés. A 
behódolt közönség ismétlést követel.

♦
Kó| napra rá, január tizenhetedikén, Gálék 

a Gare du Nord perronján, n Calais felé 
| menő vonalnál álltak. Útban London felé, 
uhui Verának 19-én versenye volt. Zcntny ki- 
kiséfte őket.

I — Hát fiam, jó voll magábnn itt egy „föl
dit" találni — bucsuzkodott Gál néni.

| — Oh. hogy megszerettem Párisi, — voll
minden, amit Vera mondott.

Béla szótlan volt. Inkább csak öntudatla*

nul érezte, hogy milyen jó volt neki Vera 
ittléte és mily rossz, hogy most már távozik.

A kalauz beszállásra intett. A vágón ablak
keretébe még belerajzolódott egy percre Vera 
fürtös feje. Béla a lassan gördülő vonat után 
nézett .. .

Másnap nz „Astoria" távozott hathetes 
afrikai furájára.

♦
A bankár később szégyenkezve gondolt 

vissza a futballistával való jelenetre. Most 
már groteszknek látta. Viszont mindjobban 
érezte, hogy Glória milyen.fontos neki. 
Szereti. Jó, polgárias értelemben. Díszítő, 
gyönyörű interieur darabot, de egyúttal 
kedves, kellemes társat látott benne. Egy 
szép nap, úgy február közepe táján, nagyon 
szimplán megkérdezte a táncosnőt, hogy 
feleségül jönne-e hozzá? És mint aki szé
gyent az érzelmeit, nagyon halkan, de ma- 
gyarázólag tette hozzá:

— Nézze, ma trés béllé, én nem vagyok 
már fiatal gyerek, tudom mit csinálok. Ér
zem. hogy komolyan szeretem magát.. .

Glóriát kicsit elkábitotta, kicsit megha
totta a bankár szava.

— Ha akar, kedvesem, úgy azért tovább 
is felléphet..

A táncosnő belesimította kezét, Pierre 
Vanni kezébe:

— Ez az igazi Rév — érezte.
♦

Március első napjaiban, az „Astoria" be
futott Párisba. A. lapok már előre jelezték 
érkezésüket és a diadalmas csapatot any- 
nyian várták a Gare de Lyon üvegcsar
noka alatt, hogy rendőrök tartották fenn a 
betóduló tömeget és vontak kordont a kijá
rat felé.

Este kilenc óra voll. A fotóriporterek és 
fiimezők magnézium fénye mellett sorakoz
tak a fiuk, kiknek kezükben lévő kis kof
ferüket a különböző hotelcégérek színes 
papirmárkája borította, örületesen éljenez
ték őket. Csak lassan tudtak kivergődni, 
hogy kijussanak a perronról.

Egyszer csak valaki megérinti a „Csoda
csatár karját. Megfordul és a csodálkozás
tól szinte kővéválva néz bele egy szürke 
pajkosan csillogó szempárba.

— Hát nincs egv szava se hozzám, Béla?
— Vera, — kiáltott fel a fiú. És annyi 

őszinte őröm csapott ki a hangjából, hogy 
a leányt egészen meghatotta.

— Szóval örül nekem?
— Mi az hogy! Legszívesebben megcsó

kolnám örömömben.
— Tessék — nyújtotta oda Vera az ar

cát.— Jópajtások között miért ne, amikor 
a viszontlátásnak örvendenek.

— Hát gyorsaü mesélje el, hogy lehet 
az, hogy maga itt van Párisban? Még 
most se tért magához a meglepetéstől.

— Rögtön elmondom — szólt Vera. És 
amig indultak kifelé, hamar leadta, hogy 
ő már januárban itt Párásban kitervezte, 
hogy London és Kopenhága után visszajön 
ide... diákleánynak. A francia nyelvben 
tanárnői oklevelet akar szerezni.

— k>,sé nehéz volt anyust meg
főzni. De amikor az megvolt, jött a kemé
nyebb dió. Apa beleegyezését megkapni. 
Végre az is meg volt. Mert előállottam az 
ütőkártyámmal: nagykorú vagyok. Mert 
tudja Béla, hogy február 20-án voltam 24 
éves? Anyus hál Kopenhágából Pestre uta
zott. Én meg jöttem vissza és beiratkoztam 
az „AUiance Francaise"-be, a nyelvtovább
képzőbe. Most szorgalmasan tanulok és 
junius végén vizsgázni fogok. Most persze, 
már nem lakom a „Hotel Monthaborban",

Én ne tudnám megfejteni?

mert hz nanon drúRa eBy magamfajta 
„diókleánvnak". Most nem vagyok „hivata 
los" sampion. De azért kijárok néha a pu- 
lyára. És tudja, Béla, egész közel lakom 
magához, a „Quarlier Latin"-ben, az „Uni- 
versité Hotel"-ben.

Vera különben is élénk lényét a sikerült 
meglepetés, meg a viszontlátás öröme, úgy 
látszik, még felfokozta. Mert mindezen új
ságokat egy lélegzetvételre adta ki magá
ból. n,.

— De maga milyen szótlan. Béla. — 
Mintha nem is örülne, hogy visszajött meg 
hogy találkoztunk . • .

— Épp, mert nagyon örülök, Á éra, azért 
nem tudok beszélni.

*
Tavaszba fordult az idő. A Luxembourg 

park fái zöld lombokba sűrűsödtek. Friss 
szelek fodrozták a Szajnát ...

Vera szorgalmasan járt az előadásokra. 
Béla gyakran megvárta a Boulevard Ras- 
paillon és együtt jöttek lefelé az Obser- 
vatoire kert nyílegyenes alléeján

Meleg, szép barátság volt a két „csabai, 
piaciéri" gyerek között, — ahogy Vera 
néha kacagósan megjegyezte. Csak nagy 
ritkán került köztük szóba Glória. De Vera 
érezte, hogy ez már Béla életében egy le
zárt fejezet.

Egy junius elejei vasárnap délután, 
ilyenkor szcretle Vera felfedezni az „isme
retlen Párisi". Bélával ott barangollak az 
lle Saint Louis évszázados öreg házai kö
zött.

— Mi a terve nyárra? — kérdezte Vera.
— Augusztusban van három hét szabad

ságom, megyek haza az édesanyámhoz, 
Csabára; a régi, sárga házba .. .

— És azután feltétlenül visszajön?
A fiú ránézett.
— Hogy érti ezt, Vera?
— Hát egyszerűen úgy, hogy l<a mond

juk — otthon akadna valami jó elhelyez
kedés — például, egy kisebb birtokon gaz
dálkodni és ... télen néhány hónapot Pes
ten tölteni,.. igen ... akkor is visszajönne 
Párisba?

Most nagyon elvörösödött. Zavart lelt.
A fiú megértette a kérdést.
— Vera — szólt nagyon komolyan —, 

először is még egyéves szerződésem van az 
„Astoriával". És akkor is... szívesebben 
keresem meg ami kell és amiből szerényen 
kelten is megélünk, úgyhogy rugóm a lab
dát, mint beülni egv kényelmes kilartotl- 
ságba. Különben pedig, ha „levitézlett 
csódacíifMt" lésielt, hlég mindig szorítanak 
részemre egy kis sarkot valamelyik íróasz
talnál a „Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bankban". Képzelje el, mily nagyszerű 
francia levelező leszek ma jd . .

— Vera, kis Vera, — szólt tovább az 
el komolyodott leánynak: — De ha akarja 
és szeret, úgy szép csendben megcsküszünk 
itt Pórisban és szabadságra együtt me
gyünk haza...

— Béla, — ragyogott fel Vera szeme és 
drágán, pajkosan felnevetett. — Ahogy 
maga azt a „csendbent" elképzeli. Hisz 
még a francia lapok is lehozzák fényké
pünket:
Zentay Béla, az „Astoria" — „csodacsatára" 
és Gál Vera, Magyarország műkorcsolyázó

bajnoknője házasságot kötöttek.
VÉGE

A szerkesztésért és kiadásért felel:
DR. ELEK HUGÓ
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