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Albrecht főherceg és Lelbach Irén házassága 
a főudvarnagyi bíróság előtt

A Dunába vetette magát
Hollerbachné, az ismert 

fiatal uluúba jnoknű
Egy Ismert budapesti társaságbeli űrt- 

asszony szereplője annak a megdöbbentő 
öngyilkosságnak és izgalmas életmentésnek, 
amely vasárnap történt a Dunán, a Ferenc 
Józsel-hid közelében. Hollerbach Káralyné, 
a Magfar Aszfalt Részvénytársaság cígveze. 
tőjének fiatal, különváltál! élő felesége, akit 
mint kitűnő vivónót is jól ismernek sport
körökben, a Dunába vetette magát s csak 
nagynehezen sikerüli kimenteni, Hollerbach- 
né öngyilkosságának és megmentésének ese
ményei a következők:

A Ferenc József-hid járókelői vasárnap 
délután arra lettek figyelmesek, hogy

egy jdVWÖzütL fiatal urlnö Izgatottan 
sétál tel-alá a üld gyalogjárdáján.

Néhány járókelő, amint elhaladt mellette, 
vissza is pilíantolt rá, ö is figyelte a járó 
kelőket s amikor iátla, hogy senki sem tar
tózkodik a közelében, hirtelen a hid kar
fájához ugrott, egy szemnillantás alatt 

kereaztülvetelle magát • a Dunába 
suhant.

A következő percben elhaló segélykiállás 
hangzott a Duna közepéről. Egy idősebb 
férfi fedezte fel először a fiatal urinö ön
gyilkosságát, odarohant a hid karfájához, 
ahonnan a Dunába vetette magát, de ekkor 
már a Duna hullámai között küszködött.- A 
férfi több járókelővel együtt a hídfőnél 
posztoló rendőrhöz sietett, aki lerohant a 
Ferenc Jőzse/ hld lábánál állomásozó dunai 
motoros-rendőrséghez. Innen

azonnal motorcsónak Indult a Duna 
közepére.

A hídon már nagy tömeg verődött össze 
és izgatottan szemlélték nz izgalmas élet- 
no lést. A moloios-őrség csónakja gyorsan 
a ' -no közepére ért s megközelítette a ha
ló kai küszködő, fuldokló nőt. Az élelmen- 
I s I gizgalniasahh percei azonban csak ez
után következtek. Az öngyilkost gyorsan 
vilié le a Duda sodra, hol eltűnt, hol isméi 
felbukkant a víz színén. Végül is

már fuldokolt, mikor nagynehezen si
kerüli beemeln" az élelmentő rendőrök

nek a motoros csónakba.
Közben értesítették a mentőket is, akik 

nek autója olt várt már a parton. Amikor p 
csónak parihoz éri és a mentők ápolás alá 
vették a fiatal női. eszméletlen volt. Első 
segítség után azonnal a Rókus kórházba 
szállították. . „

A rendőrség azonnal nyomozást indított, 
hogy ez öngyilk. sjelölt személyazonosságát 
megállapítsák. Kiderüli, hogy

Hollerbaeh Károlyné 25 éves urlasszony 
ugrott a Dunába.

A Rókus-kórházban csakhamar magához 
tért Hollerbachné akiről közben megállapí
tották, hogy Hollerbach Károlynak, a Ma- 
ggnr Aufalt R. T, cégvezetőjének különvál- 

tan élő felesébe. Rendőri bizottság jelen! 
meg a 7?óA*us-kórházban,  hogy Hollerbach- 
nét kihallgassák. A fiatalasszony azonban 
kijelentette a rendőrség embereinek, hogy 

semmiféle felvilágosítási nem hajlandó 
adni arróL miért akart meghatni.

A huszonötéves fiatalasszony öngyilkos
ságának hátterében

családi ellentétek

vannak. Hollerbachné Nagykanizsáról ke
rült fel Budapestre. Ismert, gazdag nagy
kanizsai emberek a fiatalasszony szülei. Kö
rülbelül egy esztendővel ezelőtt ismerkedett 
meg Hollerbachné férjével, nem sokkal ké
sőbb házasságot kötöttek. Az AM/a-körut 
14. számú házban elegáns, háromszobás la
kást rendezett be a fiatal pár és itt

harmóniában, taagy boldogságban éltek 
együtt.

A fiatalasszony csakhamar kedvelt, nép
szerű tagja lett a pesti társaságnak. De 
nemcsak a társaséletből, szórakozásból vette

A Trettina-botrány miatt 
felbomlik a kisgazdapárt

Ugrón Gábor lesz a kormánypárt fővárosi szervezetének 
vezetője - Nagyszabású adóreformra készül a kormány

A legközelebbi napokban — valószínűleg még 
i képviselőház érdemleges tanácskozásának meg- 
•ezdése elölt — lényeges átcsoportosulások fog
nak történni a politikai pártok kereteiben.

A Keresztény Gazdasági Párt legitimista cso
portja, most már Wolff Károly híveivel megerő
södve,

teljes nyíltsággal ellenzékbe megy
és a legitimista csoport jelentékeny megerősö
dést kap a Független Kisgazdapárttól is, ahol a 
belső ellentétek most már teljes mértékben ki
éleződtek, úgy hogy

Hunyady Ferenc híveivel együtt kilép a Füg
getlen Kisgazdapártból

és csatlakozni fog a gróf Zichy János vezérlete 
alatt ólló legitimista csoporthoz.

Hunyadyék kilépésével azonban a kisgazda- 
núrt belső ellentétei nem simultak el teljesen, 
mert a Treltina ügyben Turchányi Egon élesen 
szembekerült az elnökkel, Eckhardt Tiborral, 
aki

ellenezte Turchányi feljelentését Trettlna 
ellen

js ez az ellentétes álláspont kifejezésre Jutott 
abban a tényben is. hogy Turchányi feljelentése 
után a kisgazdapárt órákon át meghallgatta 
Trettlna védekezését Turchányi Egon vádjaival 
szemben. A Hunyadyék kilépésével fennmarndó 
ellentét tehát ujabb bomlási folyamatot indíthat 

ki részét, hanem sportkörökben is gyorsan 
.népszerű lett. Hollerbachné már leánykorá- 
I lián kitünően vívott, s amikor pesW asszony 
lett belőle, tovább hódolt sportszenvedélyé- 
nek. Egyik pesti vivóiskola legtehetségesebb 
tanítványa volt, majd később

belépett a Tiszti Knszinó női vivóklub- 
jábn, amelynek egyik kitűnő, tehetséges 
tagja volt, több vivóversenyben vett 
részt és a versenyeken dijat is nyert.
Néhány hónapi ‘boldog, harmónikus há

zasélet után a fiatal házastársak hirtelen el- 
hidegültek egymástól.

Senki sem tudta a titkát annak, hogy 
mi adott okot a gyors elhldegűlésre, 

sem a férj, sem a feleség nem beszélt erről 
még a legszűkebb baráti körben sem. Holler- 
bachék barátai és ismerősei onnan szereztek 
tudomást a házastársak között támadt dif
ferenciákról, hogy

Hollerbachné nemrég elköltözött az 
Attila-köruti lakásból; ekkor tudták 
meg saját ismerősei azt is, hogy a

meg a pártban, mert vannak, akik Turchányi 
erélyes és határozott fellépését a lcgmcsszcbb- 
mcnőlcg helyeslik és támogatják.

Ugrón Gábor a vezér
Ma, hétfőn délelőtt dőnitő tanácskozás lesz a 

miniszterelnökségen a Nemzeti Egység Pártjá
nak fővárosi szervezkedése ügyében.

Mint annak idején a Hétfői Napló jelentette, 
Gömbös Gyula miniszterelnök még ankarui 
utazása előtt Sztranyavszky Sándor országos 
pártelnök vezetésével egy bizottságot kért fel. 
hogy az országos párt és a fővárosi szerveze
tek vezetői közöli felmerült ellcnéteket tisz
tázzák, készítsék el a szervezkedésre vonatkozó 
javaslatot, hogy azok alapján a Nemzeti Egy
ség Pórija megkezdhesse szervezkedéséi a fő
városi uralom megszerzéséért.

A Nemzeti Egység Pártja — mint ismeretes 
— jövő vasárnap, november l?-én tartja meg 
nagyszabású szervezkedő gyűlését a Tallérjai
ban. Ettől függetlenül

ma, hétfőn délelőtt Sztranyavszky Sándor, 
Ugrón Gábor, Kozma J<*nő,  Marton néla. 
Usetty Bél*  és Payr Hugó megjelennek 

Gömbös miniszterelnöknél.
hogy referáljanak eddigi tanácskozásaik ered
ményéről.

Politikai körökben nem lesz meglepetés, 
hogy

hózastúrHak kölcsönösen válópert indí
tottak,

de megegyeztek abban is, hogy simán, min
den bonyodalom nélkül akarják lefolytatni 
a válópert.

Hollerbachné barátnői, rokonai pillanatig 
sem gondollak arra, hogy a fiatalasszony 
ilyen kétségbeesett terveket forgat agyában,

mindenütt nagy megdöbbenéssel érte
sültek arról, hogy Hollerbach Károlyné 
vasárnap délután a Dunába vetette 

magát.

A RőAus-kórházban vasárnap este igen 
sokan érdeklődtek a hozzátartozók és isme
rősök közül Hollerbachné állapotáról, s azt 
a felvilágosítást kapták, hogy a fiatalasszony 
rövidesen elhagyhatja a kórházat.

Az öngyilkosságról értesitették Holler
bachné Nagykanizsán élő szüleit is, akik 
még vasárnap este intézkedtek, hogy mi
helyt lehetséges, vagy egyik szanatórium
ban vegyék ápolás alá leányukat, vagy pe
dig szállitsák Nagykanizsára.

Tabódy Tibor megmarad azon a poszton, 
ahol nagy odaadással most már hónapok óta 
dolgozik és Így bár Kozmáék elsősorban ellene 
vezettek rohamot, továbbra is ö irányítja a fő
városi szervezkedést.

Kozma Jenő — ha csak félre nem áll telje
sen — alclnöke lesz a fővárosi pártszervezet- 
nek. Az alvezérek közül Payr Hugó helyzete a 
legkétségesebb, hiszen a legutóbbi taggyűlésen 
még Sípőcz Jenő polgármestert biztatta arra, 
hogy menjen ellenzékbe a kormánnyal szem
ben.

Mindenesetre a mai megbeszélésen a minisz
terelnök dönteni fog és kijelöli a fővárosi párt
szervezet elnökét is és pedig

Ugrón Gábor személyében.
Ennek megtörténte után — mint Jó helyről 

értesülünk — megkezdődik
a mostani városházi uralkodó pórtok párt

keretének felbomlása Is,
mert Wolff Károly legutóbbi beszéde — bár
mennyire óvatos volt is — nem hngvott fenn 
kétséget az Iránt, hogy hadüzenetet’ jelentett 
az alakulandó uj párttal szemben és biztosra 
vehető, hogy ezzel a hadüzenettel Gömbös mi
niszterelnök zászlóbontó beszédében foglal
kozni fog.

A kereszténypártból épp úgy mint a párto
kon kívül állók közül csatlakozásokat vár a
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Nemzeti Egj-eíg Pórija Mindezen csatlakozó- 
»ck nem eredményezhetnek többiéget és úgy 
városházi politikai körökben számolnak azzal, 
hogy mégis csak

hamarosan uj vála.v.fáaokra kérdi a aer
4a ekkor fog tisztázódni az a helyzet, hogy ki 
lesz az ur n városházán.

Jól értesült politikai körökben különben 
harigsulvozták a Hétfői Napló munkatársa 
előtt, hogy icm a miniszterelnök mai, hétfői 
döntése, sem a párlezervezkedés nem érinti a 
főváros érdemleges adminisztracionólis ügyelt, 
hanem csupán a politikai kérdésekben jelent 
állásfoglalást a kormány részéröl.

Nagyszabású adóreform
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A gazda 

védcluti és gazdaadós rendelkezések és nz 
mzzpJ kapcsolatos problémák i>eíejezésc 
után megkezdődnek az egyes minisztériu
mokban a költség vetés összeállításának 
munkálatai és az előzetes költségvetési elő
irányzatot az egyes tárcák november 20-ig 
terjesztik be n pénzügyminisztériumhoz.

A múlt évben jól bevált rendszer szerint 
idén is az egyes minisztériumok költség
vetését más két minisztérium megfelelő

szakembereivel együtt vizsgálják át tételről- 
tételre és együttesen tárgyalják le az egyes 
tételek csőkkenthetőeégét, mert a főcél az, 
hogy isinél — amennyire csak lehetséges — 

könnyítés vitessék keresztül az adó
fizetők terhein és éppen ezért lejebb 
kívánják szállítani az államháztartás 

költségeit.
Természetesen minden minisztérium való

sággal közelharcot vív majd a másik kél 
minisztérium közegeivel, hogy amennyire 
csnk lehetséges, legalább a mostani kereteket 
fenntartsák, a kormánynak azonban az az 
elvi álláspontja, hogy

ahol csak lehet, minden körülmények 
között apasztani kívánja a költségeket.
Itt jelenthetjük még, hogy 
nagyszabású adóreformokra készül a 

kormány,
amely lehetőleg kiküszöböli az egyes adó
fizető rétegeknél mutatkozó aránytalansá
gokat és mindenesetre, amennyire csak le
hetséges, igazságos adópolitikát akar rend
szeresíteni.

miriosziriii divatos szlvitBindttilnliMi 
mindenféle színben, remek szabással, kétszeri próbá
val férfiöltönyt vagy télikabátot 35 P>ért készítünk 
VERSENYSZABÓSAG, Rottenbiller-ufca 4 a, I. emelet

disznóját adó fejében le akarták foglalni és a 
fiatal gazda

apjának udvarára hajtotta a disznókat, 
hogy megmentse ■ lefoglalástól.

A községi jegyző tudomást szerzett a dolog
ról és a végrehajtó és két csendőr társaságá
ban megjelent Horváth Mátyásnál, hogy a 
disznókat lefoglalja.

Horváth Mátyás a foglalás során elvesztette 
önuralmát és

dühöngve nekirontott ■ csendőröknek, 
hogy lefegyverezze azokat

A csendörök csak nagynehezen tudták megfé
kezni a dühöngő embert, miközben

az egyik fegyvernek a szuronya kereazttll- 
szaladt Horváth Jobb felsőkarján.

A gazdának a sebesülését bekötözték, aztán 
letartóztatták a csendőrök és vasárnap bekí
sérték a pécsi ügyészség fogházába.

Horogkeresztes „nagygyűlés1 Budán
Meskó Zoltán, a „vezér", mérsékelt beszédet mondott

Sauerweín feltűnő cikke 
Magyarországról o

és Magyarország saját
királyt akar és nem akarja, hogy Ismét Bécsbdl 
kormányozzák — Írja a híres francia pnblicista

a „magyar nemzeti szó-1 ellenzéki politikusok szoktak szem előtt tar- 
___ (vajjüu mit jelent « két 1 tani. Néha egészen szelíd húrokat pengetett és 
amely Meskó Zoltán képviselőt ] mikor néhány hevesebb fiatalember közbekia- 

.......................... bált a zsidók ellen, tiltakozókig emelt? föl a 
kezét.

— Nem elég, — mondotta — ha néhány sze
gény zsidót megvernek, néhány gazdag zsidói 
megzsarolnak. A nemzeti szocialista elveket 
törvényes és alkotmányos utón kell megválást 
tani.

Aztán kifakadt az ál-keresztény politikusok 
ellen, akik szerinte

csak arról Ismerik meg a vasárnapot, hogy 
töltöttkáposztát tálal ebédre a feleségük.
Az igazi, szívben lakozó kereszténységet és 
keresztényi szereteted hirdeti. Bármennyire 

alkalmazkodni akar a ma-

Vasárnap délelőttre 
elállttá F. M. párl“ 
nagy betű?), 
vallja vezéréül, országos nagygyűlést hirdetett 
a budai Vigadó „összeg termeibe". A gyüleke
zőket a. bejáratoknál zöldinges fiatalemberek 
rendkívül udvariasan fogadták, de mindenkit 
Ignzoltnttnk és a terembe csak az juthatott, 
akinek tagsági jegye, vagy meghívója volt.

A szónoki emelvény mögött szövetből kivarrt 
hatalmas horogkereszt ékeskedett, amelynek 
szárai azonban nz ismeretes tilalom miatt nyíl 
Imn végződtek. Mikor u terem meglehetősen 
megtelt, megszólalt n karzaton a horogkeresz- 
ica zenekar és Induló hangjainál vonult he 
Meskó a vezérkarával. Meskó mellett kapott

Párizs, november 5.
Jules Sauerweín, az ismert francia publi

cista, aki az elmúlt héten Budapesten tar
tózkodott, feltűnést keltő tudósításban szá
mol be a Paris Soir vasárnapi számában 
budapesti benyomásairól.

Sauerwein többek közt annnak a meg
győződésének ad kifejezést, hogy Magyar
országon nem akadhat olyan többség, amely 
gazdasági természetű előnyökért hajlandó 
lenne lemondani a békeszerződések revízió
jára

A magyar közvélemény erről hallani
irányuló követelésről.

Ki

Gyógyszertárakban kapható.

helyet Chrlsto Knnochef, a bolgár horogkeresz
tesek küldötte.

■ Bihar váry Gusztáv elnöki megnyitója után 
Meskó Zoltán mondott nagy beszédet. Panasz
kodott, hogy mennyi gúnynak és gáncsnak van 
kitéve, mióta Hltkr-hnjuszt visel, de ez őt nem 
riasztja vissza, mert meggyőződése, hogy

A é" hívet majd nemsokára azoknak dik
tálnak, akik most nem veszik komolyan 

őket
„ra ostorozta n magyar 

beszéde azonban általában
Aktán erősen pallogv: 

koróllnpoloknt, beszéd< 
azt a keretet nem lépte túl, amit a mérsékelt

a 
tiszteli is Hitlert, 
gynr viszonyokhoz. Aztán bejelentette, hogy

■ horogkeresztes párt a legközelebbi vá
lasztáson be fog vonulni ■ főváros közéle

tébe is.
Végül telpannszoHa, hogy a sajtó nem fog

lalkozik kellő módon a nemzeti szocialista 
mozgalommal.

Meskót beszédének befejezése után sokáig 
ünnepelték a jelenlévők és hosszasan hangzott 
lel a nemzeti szocialista jelszó;

— Bútorságt
Mikor újra csönd lett, a bolgár küldött mon

dok tüzes beszédet éi hangsúlyozta, hojjy a 
magyar és bolgár nemzet együtt küzd a reví
zióért.

A gyűlés többi szónokai kerültek aztán sorra 
Felszólallak Bozóky Lajos dr., a politikai „fő
osztály1* vezetője, Barth József, Duna—Tisza- 
közi alvczér, Szemére Béla dr. főorvos, Viola 
Béla, a távollevő Pálfy Fidél gróf dunántúli 
alvczér nevében, Ladányi György, a váciak 
küldötte, vitéz Jászapátiig Ferenc a fronthar
cosok, dr. Dügő Jánosáé a női tábor és Er 
hnrdt János a pestkörnyéki horogkeresztesek 
nevében. Oláh Árpád az egységes horogkeresz
tes front megteremtéséről szólt.

Mire Jandl Lajos dr. rárőszavára került a 
sor, meglehetősen megritkult a terem közön
sége. Meskó hívei rendben eltávoztak. Közben 
ugyanis dél lelt és megszólallak az ebédidői 
jelző nyájas budai harangok.

sem akar,
még abban az esetben sem, ha a gazdasági 
újjászervezés, amelyet a Dunamedencében 
terveznek, biztosítaná az ország számára a

behozatal és kivitel egyensúlyát.
Magyarországon nincs szükség arra, hogy 

a hazafiságot úgy megszervezzék, mint aho
gyan azt most Ausztriában teszik. Magyar
országon a hazafias érzést megrcndithetetle- 
nül megszilárdították azok az évszázadok 
küzdelmek, amelyeket a magyar nép fenn
állásáért folytatott.

As ország hozzászokott az államtekln- 
tély erűskezil kormányzatához.

Saueruteln ezután a francia lapoknak azt 
a gondolatmenetét bírálja, amellyel ezek £ 
lapok az osztrák magyar restauráció és az 
áliamunié ’.czdését helyezik előtérbe. Ma- 
gyarersza*  saját királyt akar mondja 
S'.aieru:etn — és semmiesetre sem akarj*,  
hogy ismét Bécsből kormányozzák.

Fellebbeznek a házfelügyelők 
a Lakbérleti Szabályrendelet 
ellen Viharos nagygyűlés az Erzsébetvárosi Körben

Az Erzsébetvárosi Kör nagytermében ma dél
előtt népies tiltakozó nagygyűlést tártó'tt a 
Házfelügyelők Nemzeti és Gazdasági Egyesü
lete. Vitéz Szalay László elnöki megnyitó be
széde utárt Sasztrovlcs Károly, az egyesület 
főtitkára kifejtette, hogy a gyűlés

a Lakbérleti Szabályrendelet 
zik és azt megfellebbezi a 

terhez.
Köszönetét mondott azoknak, 
közgyűlésén a szabályrendelet 
ál........................................
lil 
A

ellen tiltako- 
belügymlnlkz-

Németh Béla djszclnök ugyanolyan szempont
ból foglalták állást a''lakbŐfszahíTl^rcndélet el
len, mint a másik gyűlés felszólalói. Itt ti 
megjelent Tabódg Tibor országgyűlési képvi
selő diszelnök és bejelentette, hogy hajlandó 
vezetni a házfelügyelöegyesületek monstre- 
küldöttségét a beliigy- és igazságügyminiií*  
terhez.

Megbukik az amerikai 
arany vásáriás ? Élos ellentétek 

Roosevelt „agytrösxtjének" tagjai közt
New-York, november 5.

(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 
Roosevelt elnök uj valutapolitikájának végre
hajtása elé egyre nagyobb nehézségek gör
dülnek. Az amerikai közvélemény ntipról- 
napra fokozódó nyugtalansággal figyeli az 
eseményeket és Roosev'lt elnök ,,agyirösrl“- 
jének tagjai között is

éles ellentétek merüllek fel.
Az elnök tanácsadóinak egy része nem he; 

lyesli a külföldi aranyvásárlásokat és ennek 
tudható be, hogy az amerikai számlára tör
ténő külföldi nranyvásárlások igen szűk ke
retek között mozognak.

Kormánykörökben is
teljes bizonytalanság uralkodik a kül

földi aranyvásárlások ügyében 
és hivatalos helyen megtagadnak minden 
felvilágosítást arra vonatkozóan, hogy foly
tatódnak-e n külföldi nranyvásárlások. A 
pénzügyi újjáépítési hivitnl részéről kijelen
tették, hogv n hivatal nz Amerikába behozott 
aranymennyiségeket korlátlan mennyiségben 
Átveszi.

Anglia is beszünteti 
a*  amerikai adósság
törlesztést

sajtó megerősíti azokat az amerikai híreket, 
hogy végleg

megszakadtak az angol-amerikai adós- 
síigrendező tárgyalások.

Igy már a december 15-én esedékes angol 
fizetés teljesítése is bizonytalan. Valószínű
nek tartják, hogy Anglia követi a francia 
példái és teljesen beszünteti az amerikai 
adósság fizetését.

akik a főváros 
___ _______  _ ,T____ ________ ellen foglaltak 
illést. Azt mondotta, hogy a Városházán pofi
ikét és pártkérdést csináltak az Ügyből, 

hallgatóság erre
hangosan abcugolta a Wolff-párlot.

Kifejtette nz előadó, hogy a házfelügyelők 
fősérelmei: az ingyenes lifthasználat, a padlás
pénz elvételé és mindenekelőtt

a segédhúzfelügyelfik Jogviszonyainak sza
bályozása.

Azt állította, hogy azáltal, hogy a házfelügyelői 
jövedelem egyharmad részét kötelesek a segéd- 
lázfelügyelőknek juttatni, kevesebbet keresnek, 
mint segédeik. Követelte, hogy tegyék lehetővé, 
hogy a házfelügyelők szabad megállapodási 
kössenek a segédházfelügyelökkel. Ezeket a kí
vánságokat határozati javaslatba foglalták, 
amit a gyűlés

egyhangúlag elfogadott.
Elhatározták, 1OJ 
ügy- és az igazságügyminiszter elé 
sérelmeiket.

Németh Béla, a Háztulajdonosok 
Szövetségének elnöke nagy lelkesedés 
jelentette be, hogy

a háztulajdonosok támogatják a 
ügyelők mozgalmát.

Frenetikus tapssal fogadták ezután Tabódg 
Tibor országgyűlési.......................................
Iván kiejelentcttc, 
nyugtalanságot és 
ezért ő is

a rendelet

hogy memorandumban a bel-
-----x_«----- -u terjesztik

Országos 
közepette

háztel-

képviselőt, aki felszólalása
it ogy a szabályrendelet 

egyenlőtlenséget kellett ésMegtámadta 
a csendőröket a végre

hajtott gazda
Pécs, november 6.

(A Hétfői Napló tudósitájának telefonjelcn- 
tése.) Véres esemény történt szombaton n bn 
ranyamegyei Kökény községben. j V„,UA U1 U«AC((, vimuiuik u iu-

Horváth Mátyás gazdálkodó fiúnak három | knpilányhelyette’s, dr. Frey Ottó"ügyész*  és dr.

ellen foglal állást.
.elkesen ünnepelték a képviselőt, amikor el

vállalta, hogy a beliigy- és igazságügyminisz
terhez vezeti a házfelügyelők küldöttségét.

Ezután még több felszólalás hangzott el.
Ugyancsak ma délelőtt tartott gyűlést a Bu

dapesti Házfelügyelők Egyesülete. Friedrlch 
Boldizsár elnök, dr. Székely Vladimír ny. fő-

L

London, november 5.
(A Hét fái Napló tudósítójától.) Az angol

Hr FFNVF2 szakorvosUi ■ I Kall I KaW Mr- nenitbeiegak
...MUXJULwg u

POLITIKAI NAPLÓ
A képviselőház az eddigi tervekkel ellen- 

tétben, csak a jövő hét keddjén, keztji meg 
tanácskozásait, mert a bizottságok nem ké
szülhetnek előbb cl munkájukkal. Ehelyett 
kedden a nyugdijjavaslat kerül a bizottság 
elé, csütörtökön az igazságügyi javaslato
kat tárgyalják és Ugyancsak Csütörtökön 
délelőtt 11 órakor ülésezik a külügyi bízott*  
ság Is.

♦
A gazdaadóságok rendezésére vonatkozólag, 

a már beterjesztett törvényjavaslaton kivül, 
most a Magyar Nemzeti Bank főtanácsának 
határozata is, amely a százmilliós hitelről 
szól s alapszabálymódositást jelent, külön töt'- 
vényben kerül becikkelyezésre. Ezenkívül égés*  
sereg rendelet fogja szabályozni a gazdaadós? 
Ságokra vonatkozó törvényes intézkedéseket.

*
Antal István miniszteri tanácsos, a sajtó*  

osztály vezetője vasárnap délután újból is
mertette tanulságos előadásban rádió utján 
a gazdavédelmi törvény rendelkezéseit. S 
bejelentette a rádióelőadás kapcsán, hogy 
a kormány már a napokban népszerűén 
megirt füzetben ismerteti a gazdavédelmi 
Intézkedéseket, mert az a cél, hogy még a 
legegyszerűbb gazda is önmaga mindén 
költség nélkül megtehesse a szükséges in
tézkedéseket birtoka védelmére.

*
At Inkasszálásokkal, követelésekkel foglal

kozó irodákra vonatkozóing 07.688/033. szám 
alatt rendeletet adott ki vasárnap a kereske
delmi miniszter. A rendelet szerint ezután csak 
iparengedéllyel és megfelelő óvadékkal működ*  
hétnek az inkasszó irodák.

★

A Hadviseltek Országot Gazdaság pofiikat 
Pártja most Iktatta be országos elnöki tíjÉtsé- 
gébé újonnan megválásától! elnökét: Batthyány 
János grófot ,akl kijelentette, hogy gazdaság
politikai téren kívánja a hadviseltek érdekeit 
szolgálni.

Miizeninkávéházat
MANNINGER FERENC 
h<Jvl*r  Urdöl k«.«t 
átvette és ’temélyesen vezeti. 
Síivé, párttoitéet két!
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Mittermayer Gybryy ur. 

OTl-allgazgatö élszakai 
revolveres botránya 

MeskSiOzue állították eiO a fSka^liányságra. mart 
erOszakoskobou a rendőrrel

WIENT ZAVARTALA- 
NULÉSJÓL HALLHATJA
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A főkapitányság bűnügyi osztályát és az 
OTI vezetőségét néhány nap óta példátlanul 
kínos eset foglalkoztatja: hatósági közeg el
leni erőszak miatt

eljárás indult dr. Mittermayer György, 
az OTI aligazgató-főorvosa ellen, akit 
megkötözve állítottak elő a főkapitány

ságra.
Az ügy egy éjszakai botránnyal kezdődött, 

amely a Baross-utca 81. számú házban ját
szódott le. A ház második emeletén lakik 
Mittcrmayer dr. a feleségével. A botrány ugy 
kezdődött, hogy az aligazgató-főorvos este 
tizenegy óra tájban érkezett haza a lakására 
és egy borosüveget keresett, amelyben sze
rinte félliter tokaji bornak kellett lenni. A 
bort nem találta és ingerülten állított be a 
cselédszobába,

• félllter bort követelte a szobalánytól. 
Ekkor éppen a cselédszobában volt Mitter- 
mayerné is. Szóváltás keletkezeit a házastár
sak között, akik azután a cselédszobából ki
jutottak az előszobába. A szóváltás tovább
folytatódott, majd egyszerre csak

Mittermayerné sikoltozni kezdett, segít
ségért kiáltott

és berohant a fürdőszobába.
A cselédleány addigra már szintén a fürdő

szobában volt s belülről tolta kifelé a fürdő
szoba ajtaját, mialatt Mittermayerné fürdő
köpenyt kapott magára, kiszaladt az udvar 
ra, majd pedig a házmesterlakásba mene
kült. Ezalatt Mittermayer György dr. be- 
taszitotta a fürdőszobaajtót és a leány is ki
menekült a lakásból.

► Az éjszakai jelenet fölverte a ház csend
jét, a lakók összefutottak,

Mittermayerné rémülten mondotta, hogy 
az ura revolvert fogott rá,

mire a lakók rendőrért küldtek.
Rövidesen rendőr érkezett, de Mitter- 

mager dr. nem voll hajlandó tárgyalni vele. 
Az aligazgató-főorvos és a rendőr közölt 
vita támadt.

Mittermayer dr. a vita hevében sértegette 
a rendőrt, majd egyszerre csak revol

vert vett dő«
Dulakodás keletkezett Mittermayer és a 
rendőr között, aki pár pillanat alatt elvette kát Ölt a német propaganda. A németek 
az orvostól a revolverét és felszólította, hogy hogy a hazaszeretetet ébren tartsák, a há 
azonnal kövesse a főkapitányságra. Miller- ' ' ” •- "
mayer el is indult a rendőrrel, de alig tettek 
néhány lépést,

nekirugaszkodott és feugrott egy arra
haladó villamosra.

Izgalmas jelenet következett. A rendőr a 
villamos után vetette magát, a kocsit meg
állították. Mittermayert a rendőr leemelte a 
villamosból,

megkötözte, majd taxit vett és Mitter
mayert előállította főkapitányság köz

ponti ügyeletére.
Krecsányi Kálmán dr. rendőrtanácsos hall

gatta ki az aligazgatót, aki egyszer beismerte, 
másszor tagadta, hogy lelövéssel fenyegette 
a rendőrt. Viselkedése arra indította a rend
őrséget, hogy

rendőrorvossal vizsgáltatta meg.
Tóth Gyula rendőrfőorvos maga is résztvett 
a vizsgálatban, melynek során megállapítot
ták, hogy az aligazgató-főorvos erősen ittas 
állapotban van.

A rendőr nyomban jelentést tett a revol- 
veres jelenet lefolyásáról, a lakásban történt 
revolveres botrány ügyében pedig megindult 
a nyomozás. Két detektív hallgatta ki hajnal
ban a házfelügyelő lakásában Mittermayer- 
nét, aki kijelentette, hogy

a maga részéről nem óhajtja az eljárás 
megindítását férjével szemben.

Mittermayert kihallgatása után elbocsátot
ták a főkapitányságról, de a rendőrrel tá
madt súlyos afTérje miatt megindult a bűn
vádi eljárás, amelynek során meg is kezdő
dött a tanuk kihallgatása.

Mittermayerné a botrányt követő napon 
rokonaihoz költözött a Baross-utcai lakásból.

Minél jobban közeledik a saerviellesi nép 
szavazás határideje, annál nagyobb arányo

zak falára hazafias mondásokat festetnek
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| Eltűnt a bécsi valutasiberek 
budapesti megbízottja

A rendőrség ki akarta hallgatni Bioch Róbertét*  
de sehol sem találjak Záróit pengökSvetelé- 
seket is vásárolt milliós tételekben az Arbitrlum

Jíevofveres dulakodás 
Angyalföldön detektívek 
és a szökött rab között
Vad vlaskodás után elfogták fiúm Istvánt, 
a Hartáról metgssökött betörövexért

Hírhedt alakja az angyalföldi bűnöző vi
lágnak Rum István 24 éves betörő, aki már 
tizenhatesztendős korában kezdte el a „pá
lyafutását" és azóta rengeteg dolgot adott 
a rendőrségnek. A fiatal betörővezért, aki 
társai közölt nagy tiszteletnek örvendett, 
legutóbb kétévi fegyházra Ítélték. A bünte
tés egyrészét már kitöltötte és augusztusban

mezei munkára adták a harlal 
Intézet gazdaságába, ahonnan 

szökött.
Mint utóbb kiderült, egy közeli

civilruhát lopott, átöltözött, fölugrott 
lassan haladó tehervonatra,

elrejtőzött egy vagonban 
és észrevétlenül sikerült Budapestre jutnia. 
Mikor megérkezett, nyomban felkereste régi 
angyalföldi barátait. Ezek nagy örmmel fo
gadták, rejtekhelyét adtak neki. Rum István 
pár napig pihent, azután megint munkába 
állt:

ezúttal élelmiszerüzletekre specializálta

fegy- 
meg-

házban 
egy

I CSOMAG „KALIFA- VÉDJEGYŰ
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magát, 
fuszerüzletek, hentesüzletek kirakatát törte 
be, a zsákmányt kivitte az Angyalföldre és 
a lopott élelmiszerekből barátaival együtt 
nagy vacsorákat rendezett.

Közben a liartai fegyintézet értesítette szö
késéről a főkapitányságot és a detektívek 
keresni kezdték a szökevényt. Tudták, hogy 
az Angyalföldön szokott tanyázni, most is 
ott keresték. Vasárnap hajnalban, a Rciter 
Ferenc-utcában két lesben álló detektív ta 
lálkozott is Rummal, aki

éppen jól végzett munka után betörés
ből igyekezett hazafelé, 

hátán élelmiszerrel tömött zsákkal.
A detektívek útját állták, hogy elfogják. 

Rum nem adta meg magát egykönnyen, du
lakodni kezdett a detektivekkel, akik végül

kénytelenek voltak riasztó lövéseket 
leadni.

A revolverdörrenésre rendőrök érkeztek 
és nagynehezen megfékezték és megbilin
cselték a nagyerejü embert, azután a fő
kapitányságra vitték. Itt letartóztatták és 
ma visszakisérik Martára.

Bécs, november 5.
Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Abban a hatalmas valutaügyben, 
amely csaknem egész Európái behálózza, va
sárnap újabb érdekes események történlek. 
Pechkrantz és Hochfeld dr. ügyvédeket, akik 
eddig a rendőrség őrizetében voltak,

automobilon a törvényszék fogházába 
szállították

Vasárnapra bontakoztak ki ennek a ha
talmas vahitasibolási bűnügynek valóságos 
méretei is. A Zürich melletti Zug városkában 
székelő Arbitrium részvény társaság a Ma
gyarországon, Ausztriában, a szomszédálla
mokban, valamint Németországban kibocsá
tott jelzálogkölcsönkötvények eladásából 
származó valutákat igyekezeti mindenünnen 
kisibolni.

Az Arbitrlum feje Kronsteln Richárd 
bankár volt,

akiről vasárnapig még nem tudták bizonyo
san, hogy Svájcban tartózkodik vagy onnan 
külföldre szökött. Érthető meglepetést kJ. 
tett ezekután Bécsben az a zürichi hir, bog;

Kronsteln Zürichben van és itt már nyi
latkozott is az újságíróknak.

Kronstein azt hangoztatta, hogy ő legális üz 
leteket bonyolított le. A bécsi rendőrség nyo
mozása azonban kétségkívül megállapította, 
hogy nemcsak záloglevélsibolásokat intézett 
országokon keresztül az Arbitrium, hanem 
különböző

zárolt schilling, pengő és márkákövete- 
léscket vásárolt külföldön milliós téte

lekben.
Vasárnapra megállapítást nyert, hogy i 

kötvénymanipulációk révén jóval hatalma
sabb összegű schillingct cscmpé’ztek ki Bécs- 
ből, mini a nyomozás első s!é‘,:rmábnn lát
szott.'. A rendőrség étidig csu nevem-

(A

kel !

bér 1-ig visszamenően vizsgálta át az Arbi
trium bécsi megbízottjának, Pechkranz ügy
védnek az üzleti levelezését. Ebből az álla
pítható meg, hogy negyvenhét millió Schillin- 
get vittek ki. A következő esztendő azonban 
jóval forgalmasabb volt.

Az Arbitrlum magyar megbízottját, Bioch 
Róbert bankigazgatót vasárnap elő akar
ták állítani a bécsi gazdasági rendőr

ségre, de sehol nem találták.
Rloch ismert szereplője volt a pesti pénzvi
lágnak. Evei kéi ezelőtt a magyar Agrár és 
Járadékbank i .izgatója volt, majd amikor 
nyugdíjazták, Bécsben telepedett le, innen 
azután visszatclepcdett Pestre, majd megint 
az osztrák fővárosba tette át működési he
lyét. Vasárnap estig azt állapította meg a 
nyomozás, hegy

Bioch valószínűleg Svájcba utazott Krón
aiéin bankárhoz.

A bécsi rendőrség nyomozása nagy lendü
lettel folyik tovább a hatalmas bűnügyben.

A'oi c i.bcr első leltben bocsájtja ki Németnr* 
szag az uj pénzérmeket. Az uj egymárkásokat 

tiszta nikkelből verik

tAM^TOS

(10 DEKáS)

PÁRISI HABV ÁRUHÁZ
VI., ANDRASSY-rr ».

Friebert őszi

cipő vására
Fekete posztó 4180 
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Teréz-körut 62 

VAmhfcZ'körut 80 
Saját érdekében kérjük cincinkre Qgyelap
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Finom szövetek 1 4 méterig 
■■■■eaaeagaaaaKaaNaaaBMUPMWMamuDMUBMamMBBMv*'*  anee
Sok közötte elég egy kosztűmre, 
kabátra vagy ruhára; rengeteg 
férfiöltöny-kelme, átmeneti- és teli- 
kabát-kelme maradék. Többek 
között a Szénási Sándor cég külön
leges divatkelméinek maradék jai 

bámulatos olcsón!
KölBn^eíhrixméhj^jTtaradélcoknáh
A maradékokért fizetett összegek ’^-részét 
pénztáraink visszaadják oly módon, hogy 
egy utalványt adnak át a vásárlónak, 
melynek ellenében bármely osztályunkon 

KÁLVIN TÉR 7 tetszése szerint válogathat, vásárolhat.
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Veress LiszBő adóellenőr 
tragikus halála a Lipótmezón

Vérá'ömlesz’cés után meghalt é« a rendőrség 
kutatja, hogy ml okozta halálát

Az I gyógyvíz, legfőbb magyar márka.

Ki egyszer használta, másnak Is ajánlja.

Titokzatos halálc.'ct Ügyében indított 
nyomozást vasárnap a rendőrség. A nyomo
zás eredményét ori»o.ti körökben is nayg 
érdeklődéssel vdr/ák, mert fontos, tudomá
nyos kérdésre adhat esetleg választ

Telefonon jelentették a főkapitányság
nak, hogy

■ llpótme/.el elmegyógyintézet kórházi 
ÓMtályán hirtelen, rejtélyen körülmé
nyek között meghűlt Veress László 30 

éves forgalmi adóellenőr.
Később nz elmegyógyintézet igazgatósága Is 
jelentkezett és kérte a rendőri nyomozás 
megindítását, illetve n forgalmi adóellenőr 
holttestének törvényszéki boncolását, mert 
maga is tisztázandómik tartotta:

ml okozta ■ forgalmi adóellrnőr várat
lan éa éppen ezért tltokxatos halálát?
Rendőri bizottság ment ki a lipótmezei 

elmegyógyintézetbe, detektívek kezdték ku
tatni, mi történt tulajdonképpen.

Elsősorban megállapították, hogy Veress 
Lászlót Egerből szállították fel nemrégiben 
at elmegyógyintézetbe. A szerencsétlen em
beren elmebaj tünetei mutatkoztak, zárt 
intézetben való ápolása vált szükségessé.DEBRECEN IZGALMAS VASÁRNAPJA: 
sokszáz kisgazda sereglett össze, 
mert nem tudták, hogy gyűlésüket betiltották

Debrecen, november 5-
(A Hétfői Napló tudósilójának telefon

jelentése.) Az ellenzéki kisgazdák pártja, 
amelynek nincs képviselete a parlamentben, 
vasárnap nagygyűlést hivott össze Debre
cenbe. A gyűlést n hatóságok néni engedé
lyezték, miután azonban n környékbeli kis
gazdák idejekorán értesültek a gyűlés betil
tásáról,

kocsikon, szekereken és gyalogszerrel
800 gazda érkezeit Debrecenbe.

A klsgnzdftk egy részét már a város ha
tárában értesítették arról, hogy a gyűlést 
nem fogják megtartani és akadtak olyanok, 
nkik visszafordultak. Legnagyobb részűk 
azonban bevonult a városba, hogyha mór

LBARBARA 
STANWYCK

ADOLPHE MENJOU

Veress László állapota egyre rosszab
bodott

az intézetben, dühöngeni kezdeti, az orvo
sok kénytelenek voltak elkülöníteni a többi 
betegtől.

Az elmúlt héten annyira legyengült már, 
hogy ágynak dőlt. Az intézet orvosai elha
tározták, hogy vérátömlesztést hajtanak 
végre a betegen. Szombaton került sor az 
operációra.

Egy önként ajánlkozó férfi vérét öm
lesztették át a forgalmi adóellenőr tes

tébe
és röviddel az operáció után Veress László 
meghalt.

A boncolás fogja kideríteni: miért? Fel
merült az a feltevés, hogy más vércsoport
kor tartozó vért ömlesztettek át a forgalmi 
adóellenőr vérébe, ez okozta volna a halált.

A rendőrség véleménye szerint valószínű
leg tragikus véletlen játszott közre. Az el
megyógyintézet orvosai hivatásuk magasla
tán állanak, nem hihető, hogy őket terhelné 
felelősség Veress László forgalmi adóellenőr 
szomorú haláláért.

nem tudják megtartani a gyűlést, akkor a 
mezőgazdasági kamarának a vármegyehá
zára hirdetett közgyűlésén vegyenek részt. 

A debreceni rendőrség őrjáratokat tar
tott az utcákon és egész nap készült

ségben volt.
Rendzavarásra azonban nem került a sor. 

A mezőgazdasági kamara közgyűlési ter
mébe a gazdáknak csak kis részét bocsátot
ták be, mert a terem zsúfolásig megtelt a 
kamara tagjaival. A közgyűlésen Vay László 
báró főispán arra mutatott rá, hogy 

a TiszántuIon vannak a gazdák a leg- 
lyosabb htUyzp|ben, . ,.V

Jóna István a debreceni egyetemen mező
gazdasági fakultás nyitását követelte, majd 

Marschall Ferenc képviselő, Vásáry József 
felsőházi tag, Mike János és még számosán 
szólaltak fel.

Végül határozati javaslatot fogadott el a 
közgyűlés. A gazdák követeléseit foglalták 
össze a javaslatban, amelyet küldöttség fog 
a kormány tagjainak átnyújtani.

A kamara közgyűléséről kiszorult kisgaz
dák a Gazdakörben gyűltek ftsszc, ahol

Elfogták a szép fiatal kommunista 
futárnőt és társát

Ssekszárd, november 5.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Báttaszékröl 

a csendőrség a szekszárdi ügyészségre kisérte 
Sehneider Erzsébet feltűnő szép fiatal nőt, akit 
kommunista üxclmekkel gyanúsítottak. A leány 
ingadta, hogy kommunista.

Csaknem egyidejűleg Szekszárd halárában 
elfogtak egy Miskolci István nevű fiatalembert 
tiki csakhamar bevallotta, hegy

kommunista futárszolgálatot teljesített a 
bécsi ég budapesti titkos vörös központok 

számára.

A főudvarnagyi bíróság dönti el, 
hogy Albrecht főherceg felesége 

tagja-e a Habsburg-háznak
Lelbach Irén autója elgázolt egy mészárost
— Kártérítési per a főhercegné ellen

Október 10-én, délután fél 5 órakor a Gel- 
lért-rakparton a Bp. 31—586. rendszámú ma
gánautó, amelyet Tóth Lajos 23 éves sofőr ve
zetett, .

előzés közben hátulról elütött egy kerék
páros embert,

Plhesofszky János hentes- és mészárossegédet, 
aki a Csillaghegyen lakik. A szerencsétlen em
ber jobbkarja több helyen eltörött, agyrázkó
dást és válliz.omszakadóst, azonkívül más sú
lyos külső és belső sérüléseket szenvedett.

Rendkívül súlyos állapotban
kzillitolták a mentők a Rókus-kórházba.

A szerencsétlenségről szóló rendőri jelentés
ből kiderül, hogy

a gázoló autó tulajdonosa: Albrecht főher
ceg felesége, született Lelbach Irén.

A rendőri jelentést szó szerint idézve: „Alb
recht királyi hercegasszony, aki a Tűndérlaki 
m'élyut 4. számit házban lakik. Érdekes, hogy 
Albrecht főherceg nem ott, hanem az Esztcr- 
házy-utca 24. számú, Odescalchi-fé\e palotában 
lakik. Azért tartanak külön lakást, mert a fő
herceg és felesége

nem esküdhettek meg rgyházllag, 
ugyanis a római katolikus egyház még nem 
választotta el Lelbach Irént első férjétől, Rúd- 
nay szófiai magyar követtől.

Az anlógázolásró! szóló rendőri jelentésből 
nz is kiderül, hogy az intézkedő rendőr

egyetlen szemtanút sem Irt fel.
Tóth Lajos sofőrt előállították az első kerületi 
kapitányságra, ahol ártatlanságát hangoztatta. 
Plhcsofszkl, akit a Rókus-kórházban kihallgat
tak. azt állinottd, hogy őt hátulról ütötte el az 
autó. A soiőrt elbocsátották a rendőrségről, de 
a gázolás miatt

bűnvádi eljárás Indult ellene.
A gázolás áldozata súlyos sebeivel még ma 

is a Rókus-kórházban fekszik, ahol megállapí
tották, hogy egy évig százszázalékos, élete vé
géig ötvenszázalékos

munkaképtelenné lett sérülései következté
ben.

Plhesofszky János ügyvédje, dr. Verebéig

Baltazár Dezső püspök üdvözölte őket.
A kisgazdáknak Debrecenbe való özön- 
lése közben súlyos baleset Is Wftébt.

Vesendy Imre gazdálkodó lovai megvadul
tak egy motorkerékpártól, elragadták a sze
keret, miközben Vesendy lezuhant és olyan 
súlyos sérüléseket szenvedett, hogy haldo
kolva vitték a debreceni klinikára.

Azonkívül Bukarestből, ahol szintén többször 
megfordult,

Moszkvából küldött valutákat csempészett
Magyarországra a kommunista mozgalom 

céljaira.
Miskolczlt szembesítették Sehneider Erzsé

bettel és n fiatalember a szép leányban ráis
mert a magyarországi kommunista párt

egyik futáruőjére, akivel már együtt telje 
Kitett titkos megbizásolrat.

A két kommunistát vasárnap felszállították 
Budapestre, az ügyészség fogházába.

Hugó utján most
kártérítési keresetet adott be Albrecht fő
herceg felesége ellen a főndvamagyi bíró

sághoz, 12.000 pengő erejéig.
A kereset részletesen felsorolja, hogy milyen 
kárt szenvedett a mészárossegéd. Pihesojstky 
egy évig havi 160, további

kilenc évig havi 80 pengő Járadékot követel 
a gázoló autó tulnjdonosnőjétöl. A kereset sze
rint: „Albrecht királyi hercegasszony őfensége, 
a gázoló autó üzembentartója és tulajdonosa a 
tárgyi felelősség alapján kártérítéssel tartozik 
a balesetből származó összes károkért''.

Dr. Verebéig Hugó, a felperes ügj-védje a kő
vetkezőkben indokolja meg, hogy miért — je
lenleg Wolff Károly elnöklete alatt álló —

főudvarnagyi bírósághoz és nem polgárt 
bírósághoz

adta be a keresetet:
— Minthogy Albrecht királyi hercegnek Lotn 

donban a polgári hatóságok előtt kötöP házas
sága a magyar törvények szerint érvényes és a 
magyar törvények a Habsburgok háti törvé
nyeit nem emelték érvényre, a frigy egyen*  
rangú házasságnak tekinthető és a magyar jog 
szerint

az asszony férje nevét, rangját és elmét 
teljes egészében átveszi.

Tekintve, hogy n Hab.«burg-csálád tagja ellen 
indult polgári per a főudvarnagyi bíróság ha
táskörébe tartozik. Albrecht főherceg felesé
gének ügyét is ennek a bíróságnak kell tár
gyalni.

Ha a főudvarnagyi bíróság elfogadja a fel
peres ügyvédjének érvelését,

elismeri hivatalosan, hogy Albrecht főher
ceg polgári családból származó felesége 

tagja a Habsburg-háznak.
Ezzel megoldódna Albrecht királyi herceg 
messalianceja körül a kulisszák mögött évek 
óta folyó vita.

Természetes, hogy az egész magyar nagykö
zönség érdeklődéssel várja, hogy tart-e tárgya- 
lést a Várban székelő főndvamagyi bíróság 
Albrecht főherceg felesége autójának gázolása 
körül keletkezett kártérítési perben.

(FORBIDDEN)
Egy házaaember titkos szerelmi élete

(Columbla-filmj

Szereposztás
A Férj..................... Adolphe Menjou
A feleség .... Dorolhy Peterson
A barátnő .... Barbara Stanwyck

Premier szerdául

KAMARA

Hogyan fis miért vaszteitQk el a háborút?
erre a kérdésre adnak Áttekinthető és hiteles választ azok a dokumentu
mok amelyeknek összeállításán hónapok óta valósággal külön szerkesztő
ség dolgozik, hogy a titkos okmánytárakból és a történelem szereplőinek 
leglllstékesebb nyilatkozataiból

hűséges képet anion arról a ma is felderítetlen tolva- 
matPÚIg amely az 1918 as összeomlás igazi tartalmát éa háttérét meg- 
világítja. — A hatalmas, teljesen uj anyag feldolgozására Csergő Hugó, 
a kiváló iró és publicista vUlaikozotL

Hétfőiül, november 6-tól kezdve vegye meg mindenki 
mindennap az Esti Kurírt
és okaiba el ezt a minden eddiginél szenzádósabb uj cikksorozatunkat, 
hogy okuliou és tanuljon a másfél évtizeddel ezelőtt ránkszakadt 
kát asz írójából.
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Elgázolt egy iierasKedöt az autű es mikor sebesülten feküdt 
a Ijiööíi. egv LJsik kocsi is átgázolt raüa

Schwartz Márton 36 éves kereskedő éj
szaka két óra tájban az Erzsébet-kÖruton át 
hazafelé tartott lakására. A Wesselényi-utca 
sarkán a Bl. 90i. rendszámú szürke taxi el
gázolta. Schwartz eszméletlenül,

megsebesülve terült el az utca kövezetén.

A soffőr azonnal megállt, leugrott a kocsiról 
és odasietett, hogy segítséget nyújtson neki 
addig is, mig a mentők megérkeznek.

Miközben a sebesült fölé hajolt, arra robo
gott egy ismeretlen rendszámú autó, amely
nek a vezetője ugyláiszik nem vette észre, 
hogy valaki a földön fekszik,

ráhajtott a sebesülten fekvő emberre és 
keresztül gázolt a lábán, azután megállás 

nélkül tovább robogott.
A baleset helyén összegyűlt emberek utána 

kiabáltak, de nem állt meg és pár pillanat 
alatt eltűnt az Andrássy-ut irányában.

Közben megérkeztek a mentők és Schwartz 
Mártont a Rókus-kórházba vitték.

A rendőrség nyomozást indított, hogy tisz
tázza a baleset részleteit és elsősorban keresi 
azt a sofőrt, aki keresztül hajtott a sebesüli 
Schwartzon. A rendőrség fölkéri a szem
tanukat, jelentkezzenek a főkapitányságon. 
Gyöngyössy Zoltán rendőrkapitánynál.

Kemált ünnepelte a vasárnap 
összeült balkánkonferencia

Diplomáciai körökben nagy jelentőséget 
tulajdonítanak a konferenciának

hordtak össze. Ezekből az adatokból szinte 
minuciózus pontossággal bontakozik, hogyan 
történtek ezek a visszaélések.

A valutakircndeltség vezetője vasárnap in
tézkedett, hogy Frank Elemért vezessék elő 
a Markó-utcai fogházból, mert szükségessé 
vált a kihallgatása a nyomozás újabb meg
állapításaira vonatkozóan

Frank Elemért a kora délelőtti órákban 
kisérték át a valuta ügyészségre, ahol . 

részletesen kihallgatták.
Frank az elébe tárt terhelő adatokkal szem
ben azzal védekezett, hogy ő nem kapott 
kézhez akkora összegű valutát, amekkorának 
beszolgáltatására kötelezettséget vállalt s 
ezért nem tudott eleget tenni a valutabeszol
gáltatásnak. Frank szerint a külföldön ex
portált lovakért kisebb árat tudott elérni és 
ezért folyt be kevesebb valuta hozzá.

A kihallgatás befejezése után dr. Bernjeid 
Imre, Frank védője előterjesztést tett véden
cének szabadlábra helyezésére. Az ügyészség 
azonban erről csak ma, hétfőn fog dönteni.

A vasárnap estig lefolytatott nyomozás 
alapján

e héten igen éMekes fordulat várható
i nagyarányú valutabünügvben. Számos ér
dekes kihallgatás van készülőben az egyre 
szélesedő vizsgálat során A valuta-ügyészség
nek ugyanis Frank bűnügyével egyidejűén 
tudomására jutott, hogy több más exportőr 
•ég

valuta beszolgáltatásai körül is gyanús 
momentumok észlelhetők.

Ezért hónapokra visszamenően átvizsgálják 
a gyanúba vett cégek üzleti könyveit és sür
gős kihallgatásra idézik a cégek tulajdono
sait.

Bűnügyi zárlat
Frank Elemér vagyonára

Kaposvár, november 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) Vasárnap derült ki, hogy a buda
pesti valutaügyészség utasítására bűnügyi 
zárlatot foganatosítottak a letartóztatott 
Frank Elemér lónagykereskedő vagyonára. 
Az itteni hatóságok emberei

megjelentek Frank hatszobás lakásában 
és irodahelyiségében s ott minden érték

tárgyat zárlat alá vettek.

anNEL ?ÍZSAKA

Frank Elemér felesége a bűnügyi zárlat 
foganatosításakor nem volt odahaza, mert 
már napokkal ezelőtt Budapestre utazott, 
fivére, Frank Imre pedig jelenleg Berlinben 
van.

Razzia a Kripta-bárban
Ferenezy főkapitány rendelte el a razziát, 
mert panaszos leveleket kapott, hogy kegye
letsértő a Hans Hetnz Ewers-I hangulata bar

Szaloniki, november 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 

A Balkán-probléma megoldásában érdekelt 
országok államférfiainak legutóbbi soroza
tos utazásai után, diplomáciai körökben kü
lönös jelentősége van

a Balkán államok negyedik értekezleté
nek, amelyet vasárnap nyitottak meg 

Szalonikibcn, 
ünnepélyes formában. A hivatalos napirend 
legérdekesebb pontját Bugária szolgáltatja, 
amely ismét fel kívánja vetni a kisebbségi

kérdést, valószínű azonban, hogy a problé
ma tárgyi megoldását a legközelebbi konfe
renciára halasztják.

Érdekes mozzanata volt a megnyitó ün
nepségeknek, hogy a szalopikii Pál apostol
utcában

emléktáblával jelölték meg azt a házat, 
amelyben Musztafa Ke mái pasa, az uj 

Törökország államfője született.

Az emléktábla leleplezése alkalmával 
szónokok lendületes szavakban méltatták 
görög-török barátságot.

s
a

Frank Elemért vasárnap is 
kihallgatták a háromnegyed 
milliós valutabünügyben

Újabb érdekes fordulat várható
A királyi ügyészség valutakirendeltségének 

lipótköruti helységében vasárnap lázas mun
ka folyt abban a nagyarányú valuta-bünügy- 
ben, amelynek

PIHflnDELLO
első filmregénye

■.

AzuagyoH, 
akit 

szeretsz!

kapitányság épületéből a közeli Mozsár- 
utcából, egy rendőrfelűgyelő vezetésével 
rendőrök vonultak a Kripta-bárba. A rena*  
őrségi emberek megjelenése természetesen 
érthető riadalmat és meglepetést keltett rf 
vendégek között. A zene egy pillanatra el
halkult, a vendégek meglepve nézték a 
rendőrségi emberek bevonulásál. A razziát 
gyorsan bonyolították le.

Sorra vették az asztalokat és mindenkit 
Igazodásra kértek fel.

A legnagyobb udvariassággal és tapinta
tossággal jártak el a rendőrök, úgyhogy 
senkinek sem volt oka a rendőrök eljárását 
kifogásolni, vagy akárcsak kritizálni is. A. 
razzia során az volt az elv, hogy minél gyor
sabban és minél kevesebb feltűnéssel vé
gezzék cl a munkájukat. Mikor az igazolás 
befejeződött, a rendőrök eltávoztak. Az 
igazi meglepetés azonban csak ezután kö1 
vetkezett:

a rendőrség szombatra virradóra meg
ismételte a razziát.

most is gyorsan, udvariasan és tapintatosan 
dolgoztak a rendőrök és utána elhagyták a 
bár helyiségét.

A razzia vezetői a bárban tapasztaltakról
jelentést készítenek és hétfőn tcrjesitlk 

a főkapitány elé.

Az éjszakai világban különben ugy tud
ják, hogy a mulatóhely tulajdonosa a tör
ténlek után rr.ás belátásra jutott és a saját 
jószántából változtatásokat akar végezni a 
bár berendezésén és hangulatán.

Néhány héttel ezelőtt a /?éwiy-u teában, a 
régi, hires Maxim mulató helyén uj mulató
hely nyílt, amely a „keresztségben“ a 
Kripta-bár nevet kapta. Mos*  azután érde
kes rendőrségi intézkedések zajlottak le az 
uj bár körül.

\ bár közönsége meglepetéssel és vegyes 
érzelmekkel látta a mulató berendezését. 
Valóságos Hans Heinz. Ewers-i hangulat 
uralkodik ebben a bárban.

A falak és függönyök feketék, a bár
mixer pultja koporsószerüen van ki
képezve, az asztalokon halálfejes 

hamutálcákat helyeztek el.
A jobbérzésü közönség soraiból valaki pa

naszos levelet irt Fcrenczy Tibor főkapi
tánynak és közölte véle, hogy szerinte mi
lyen kegyeletsértő hangulat uralkodik a 
Kripta-bárban.

A főkapitányságon erre elrendelték, hogy 
menjenek detektívek a bárba és állapítsák 
meg, mi a helyzet. Közben pedig olyan ér
tesüléseket is szerzett a rendőrség, hogy a 
/fénay-utcai mulatóban feltűnően sokan for
dulnak meg

olyan férfiak, akiknek az életmódja 
nemcsak erkölcsi, de közrendészeti 

szempontból is kifogásolható.
Erre azután a kettős panasz alapján eré

lyes intézkedés következett, olyan intézke
dés, amelyet bárokkal szemben eddig még 
alig alkalmaztak:

razziát rendelt el n Kripta-bárban a 
főkapitányság.

Péntekre virradó éjszaka a VI. kerületi

I

Frank Elemér kaposvári iónagykeres- 
kedő a letartóztatottja.

Frankot külföldi fizetési eszközökkel elköve
tett visszaélés büntette cimén tartóztatták le, 
mert az a gyanú, hogy háromnegyedmillió 
pengő értékű külföldi valutát nem szolgálta
tott be a Nemzeti Bankhoz, hanem azt tiltott 
forgalomban értékesítette,

A valutakirendeltség detektivjel
Frank letartóztatása után is folytatták a 

nyomozást
és ennek során számos érdekes uj adatot

R O V A L O R EUM

. umacn. „TESSEK KISZHLLHI“
2f •zenzicló|«:

1. Márkus Alfréd
2. Harmath Imre
3. Kánrőnto*
4. Somogyi Nusi
b. Szokolny Oliv
6. Erdélyi Miéi
7. Sarkad; Aladár
M. Huszár Puíy
9. Király Ernő

10. Gál Julin
11 Szenes Ernő

irrnMdő*  18 siág-re. 
srcntáelós librettója. 
HzrniáeÜ, kiállítás, 
^zemáelór. tőrök artistanője, 
szenzációs rózsaszín frakkja. 
*ren»ácW*  kínai babája 
szenzációs mandarinla. 
szenzáció*  akrobatikus láncai, 
szenzáció*  énekszámai, 
•zcniáeiós szépsóRkírálynője. 
szenzáció*  ballerinazzerepe.

12. Tordiy Géza
13. Vértes Miklós 
H. Tarján Gyftrgy 
ló. Ilosvav Guszti 
IS. Nagy Csilla
17. Palotav Tibor 
IS. Hnsronnógy 
IP. Gsllny Nándor 
». „Csíki-, afklt" 
21. egész este

vienUeló*  u| tónemni. 
■teBiéeMa u) Kénéi Oszkár 
vieniédó*  uj bonviván.
*i*nt4elő*  dzsesszparódléi. 
xaeniárlós csudr.oyrrekpriniadonna 
szraiáelós nyolc csudagyerek gór) 
•sencáelót vörftsgörl.
aienzáeiós (Aneprodukclói. 
(fentáelós Somogyi zzenzáeló.
saenuáelót kacagó vihar.

KÍSZÁLLNI"
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Ma kezdődik Zavaros Aladár 
monstre bünperének főtárgyalása

Tíz napig tárgyalják Székesfehérvár volt polgármesterének 
bűnügyét — Orvosi asszisztenciával folyik a tárgyalás

A budapesti büntdőlörvényszéken ma kez
dődik az utóbbi idők egyik legérdekesebb 
panama ügyének főtárgya la.so.

Zavaros Aladár Székesfehérvár volt 
polgármestere került a bíróság elé 

sikkasztás ét hűtlen kezelés bűntetténél i>á- 
flottán. Zavaros /Madár annakidején a szé
kesfehérvári építkezések és kőzszállitások 
köröl olyan szabálytalanságokat kőxetett el, 
hogy

az ügyészség letartóztatta.
De vele együtt letartóztatásba került Vargha 
Gyula Székesfehérvár műszaki főtanácsosa 
is, aki időközben föbelőttc magát és meg
halt.

Zavaros bünpere 1030 óla húzódik már. A 
vizsgálatot rendkívül megnehezítette a volt 
polgármester bclegségp. valamint az, hogy a 
bünper tárgyalására hirókiildési kérelem is 
érkezett a Kúriához. Végül a Kúria úgy dön
tött hogy

a budapesti bűntetőtőrvényszókef bízza 
meg a bünper IctárgyalúsúvaL

Dr. Horváth Géza tanácselnök tanácsúra 
szignálták a hatalmas bünpert, amelynek fő- 
lárgyulását mára, hít/űre tűzték ki. A ma 
kezdődő tárgyalás tíz napig fog tartani, te
kintve, hogy Zavaros Aladáron kivül

öt vádlottja, közel ötven tanúja van a 
nagy pernek.

A volt polgármesterrel együtt vádat emelt 
nz ügyészség Pintér János, Áfa Sándor szé
kesfehérvári vállalkozók, Dculscli Béla épi- 
lészmérnök. Hirséhhorn Gyula szobafestő- 
mester és Lfplatenír Imre volt polgármesteri 
titkár ellen is.

Zavaros védője dr. Halász Lajos tegnap 
beadvánnyal fordult a törvényszékhez s eb
ben azt kérte, hogy

a főtárgyalón egész tartamára rendelje
nek ki orvosnak értőt,

mert védence még mindig beteg és ha rosszul 
lenne, azonnal orvosi segítségben részesít
hessék. A bíróság helyt adott a védő kérel
mének és igy a tíznapos ffítárgyalás orvosi 
asszisztencia mellett folyik le.

n«n volt ellenzék. Tizenkét éven át senki sem 
volt, aki a városi vezetőség működésével elé
gedetlen polgárságot meg tudta volna szervezni, 
igy a konjunkturális idők beruházási láza rö
videsen

dollár-, font- és pengö-köle-söcökben olyan 
horribilis összegeket emésztett fel. ame
lyeknek ma már a kamattörlesztése h sú

lyos gondot okoz.
írről nem is szólva, hogy a közmüvek drágán 
készültek e1 és működésűk mégis megbízhatat
lan. A vízműnél napirenden vannak a vízszol
gáltatást zavarok, a csatornamű úgynevezett 
dcrilőtelepc hasznavehetetlen. Ugyanekkor

volt olyan gazda, akinek a házát elvitte az 
aszfaltköltség, számos Iparodnak, keres
kedőnek vlzdljban van lefoglalva az Ingó

sága.
A pótadó 63 százalék, de a tulmélerezelt városi 
u'ininisztráció csak a horribilis közüzemi al
jakkal tud a fedezetről gondoskodni. A villa- 
mosmű évente 60—80 ezer pengővel jórul a 
városi háztartáshoz.

a vízmű terhe pedig akkora, hogy külön 
120 százalékos pótadóval ér fel.

Mindezekhez járult még - és főképpen ez 
váltotta ki a nyílt elégedetlenkedést n polgár- 
mesterrel szemben — a városházán uralkodó 
protekcionizmus. Van olyan család Szekszár 
dón.

KLEIN M. b.
ARANYKO'-ZORUSMESTKR

ezüstarugyár
VII., SÍP UTCA 20
fióküzlet nincs

amelynek négy tagja kapott Íróasztalt a 
városházán.

Nem csoda, ha az elégedetlenség mór-mór az 
elkeseredés hat rán mozog. Ilyen körülmínvek 
között került sor ez év márciusában a szavazó
cédulák körül tapasztalt szabálytalanságok ré
vér országosan hírhedtté vált képviselőtestületi 
választásra, amikor a kisorsoltak helyébe a vá
ros öl kerületében 15 uj tagot választottak. A 
polgárságon kivül az intelligencia egy része js 
- amely pedig nz országos politikában rend
szerint kormánypárti — az ellenzékre adla sza
vazatét és

2005 szavazattal 800 ellenében mind a 15 
helyre ellenzéki jelöltet küldött a képviselő

testületbe.
A lakosság elkeseredése nőttön nő és most 

már úgyszólván egyedül a városi ellenzéktől 
varja hogy a költségvetési keretek nagymérvű 
lefaragását kiverekedje.

Szadista rém garázdálkodásai 
Debrecenben

Monstre razzia 48 budapesti 
manikűr- és masszirozó-szalónban

Hátulról leüti és véresre veri áldozatait

Negyvennyolc közül csak háromban manikűröztek 
és masszíroztak - Leleplezték a „manikűrös-alvilág* 1 
titkait - Kihágási eljárás indult az álszalónok ellen

A rendőrség már régen figyelte, h°RV feltű
nően, elszaporodtak a lapokban a manikűr- és 
mnuzázs szalonokről szóló hirdetések. Bizal
mas értesüléseket szerezlek arról, hogy 

ezekben a „szalnokban*  kevés kivétellel 
nem masszíroztak és nem manikűröztek, 

a szalon mögött egészen más rejtőzött
A rendőrség elhatározta, hogy rendet teremt 

nz ól-szalonok körül. A főkapitányság egyik 
bizalmi detektlvrsoportja kapta u megbízatást, 
hogy végezze cl ezt a munkál. A detektívek 
listát készítettek a gyanús szalonokról, összesen 

negyvennyolc cím szerepelt a listán.
Mikor a lajstrom .elkészült, hozzáfoglak nz el
lenőrző razziához. Két-két detektív állított be 
minden szalönbn. Mint vendégek jöttek. A leg
több helyen igazolódott a gyanú:

ezekben a szalonokban 2'm masszíroztak

és nem manikűröztek, hanem jómegjele- 
nésü fiatal hölgyeket akartak bemutatni a 

vendég-detcktl veknek.
A detektívek ekkor fölfedlék a 
szalontnlajdonosokat igazolásra 
fölkérték őket: mutassák meg 
két.

öt napon út tartott a razzia,
öt nap alatt negyvennyolc szalonban jár
tak a detektívek, de összesen csak három 
helyen masszírozlak, vagy manikűröztek, 

negyvenöt szalonban „hölgyekkel" manipolál- 
lak és a negyvenöt szalon tulajdonosa közül 
egyiknek sem volt iparengedélye.

A detektívek a monstre-razzia eredményéről 
jelentést tettek a főkapitányságnak és a lelep
lezett ál-manikür- és niasszirozószalonok tulaj
donosai ellen megindult az eljárás.

kilétüket és n 
szólították és 
iparengedélyü

Debrecen, november 5.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Rejtélyes ügyben nyomoz két hét 
óta a debreceni rendőrség. A varos gyéreb
ben világított utcáin hetek óta ismeretlen 
tettesek garázdálkodnak, megtámadják a 
magányos járókelőket, aztán elmenekülnek.

Legutóbb Csapó István Varga-utca 26. 
szám alatt lakó szerelőt táfnadták meg. Há
tulról leütötték,

földreteperték és véresre verték.
Mire Csapó magához tért, a merénylők 
nyomtalanul eltűntek. A nyomozást Csapó 
István följelentésére rögtön megindították, 
de semmiféle eredményt eddig nem értek 
el. Az ügyet még rejtélyesebbé teszi az a 
tény, hogy Csapótól semmit sem vettek el

és haragosai sincsenek.
A mentők az elmúlt két hél alatt három 

hasonló körülmények közölt megsebesült 
embernek nyújtottak első segítségei. Mind
egyik támadás ugyanolyan módszerrel és 
hasonló körülmények között történt, de sem 
a támadó vagy támadók személyét, sem a 
támadás okát nem sikerült eddig megálla
pítani.

Valószínűnek tartják, hogy egy
szadista hajlamú ember garázdálkodik 

Debrecen utcáin.
A rendőrség több utcát állandó megfigye

lés alatt tart és mindennap végigrazziázzák 
a rosszabbul világított városrészeket, hogy 
elfogják a rejtélyes utcai támadások elkö
vetőjét.

Elfogták a Kőníg-kalapgyár 
bcfÖirŐíf Rövid idő alatt sorozatos betöréseket

követett el a két jómódú családból való fiatalember

Vasárnap eltemették 
az öngyilkos ludovíkást
Szerelmi regény húzódik meg a fiatal 
Meszlényi Endre halála mögött

Veszedelmes betörőket fogott el vasárnap 
délután a budapesti rendőrség.

Bay István 23 éves villanyszerelő segédet 
és Borbély József 26 éves hentest, akik mind
ketten jómódú család tagjai, már kél hét óin 
sorozatos betörések elkövetése miatt körözi 
a rendőrség.

VnsArnnp délelőtt bizalmasan értesítették 
a rendőrséget Ray és Borbély rejtekhelyéről, 
ahol délután

cl Is fogták őket.
A kél belöről előállították n főkapitányságra, 
ahol kiderüli, hogy a Kőnig-kalapgyár jó-

zsefköruli helyisége ellen pár nappal ezelőtt 
elkövetett betörést is ök hajtották végre Ök 
rabolták ki a Baross-utca és a Thék Endre- 
utca sarkán levő ékszerüzletet is, ahonnan 

tízezer pengő értékű ékszert vittek el. 
betörők a rendőrségen még 

fiz más rablást ismertek be.
Bay már többször volt büntetve és katonai 

szolgálata elől is megszökött. A katonai ha
tóságok, mint katonaszökevényt körözték. 
Bayt átadták a katonai ügyészségnek, Bor
bélyt pedig a Markó-utcai fogházba szállí
tották.

A

Szekszárd harca
a tahossAe a P®'gármesterrel
26 százaléka munkanélküli — A magas vizdljak 
a város iparát és kereskedelmét veszélyeztetik 
A pótadó 188 százaléknak felei meg

Srckstárd, november 5.
f.4 Hétfői Napló tudósitójálól) Szekszárd, n 

híres vörösborvidék központja, egyike a Du-

miíif szimíz
Minden este 8 órakor, vasár
nap délután lél 4 ómkor

ax 30. előadása felé 
diadalmasan haladó

SÜLT
GALAMB

Jegypénztár-telelőn:

nínlul azon városainak, amelyet a gazdasági 
válság legjobban sújtott. A túlnyomórészt föld- 
mi velő és bortermelő lakosság a búzaárak ka
tasztrofális alakulása miatt hihetetlenül elsze
gényedett. A lakosság száma

az utóbbi Időkben ttzenlttezerről tlrennégy- 
ezerre cselt vissza és a város lakóinak 26 

szándéka mtinknnélkllll.

A szekszárdi városházán tizenkét éven át

Vasárnap délután 4 órakor, a kőbányai 
katonai temetőben utolsó útjára kísérték 
•Vesr/éni/í Endrét, az öngyilkos fiatat ludo- 
vikást.

Az előkelő miskolci családból származó 
Meszlényi Endre mósodéves akadémikus 
volt. Meszlényi Mindszentek és Halottak nap
jára szabadságot kapott és hazament Mis
kolcra. A szabadság 3-án reggel járt volna 
le, de már előttevaló este visszajött Buda
pestre. Megérkezése után együtt vacsorázott 
egy rokonával, egy századossal, azután a 
I.udovika Akadémiára ment. Itt még

vidáman beszélgetett bajtárealval, 
azután lefeküdt. Pénteken reggel bement az 
egyik tanterembe, ahol szolgálati fegyveré
vel mellbelőtte mayát. A fegyverdorrenésre 
odasiettek a bajtársai. Meszlenyi elhaló 
hangon csak ennyit mondott föleje hajtó 
barátainak:

— Ne haragudjatok reím . . . Hagy
jatok meghalni ... Ne kutassátok 

miért tettem . . .
A katonai mentők Meszlényi Endrét a 

gyAliuti közrendészeti kórházba vitték. Itt 
megoperálták, eltávolították testéből a go
lyót, injekciókat adtak neki és mindent el
követtek, hogy megmentsék, de nem lehe
tett rnjta segíteni,

fölvette az utolsó kendet és néhány 
óra múlva meghalt.

Haláláról értesítették Miskolcon élő szü
leit. A család teljesen értetlenül áll az ön
gyilkossággal szemben, közeli barátai azon
ban ugy sejlik, hogy a fiatal ludovikás tra
gédiája mögött

szerelmi regény 
húzódik meg.

Meszlényi Endre szülei amint megkapták 
a tragikus hirt, azonnal Budapestre jöttek, 
intézkedtek a temetésről és a tragikus véget 
ért ludovíkást vasárnap nagy részvét mel
lett el temet lék.

— Az előnyösen ismert Bihari juhtúró- 
üzemnek sikerült egy érdekeltséget össze
hozni, amely programjába vette a Bihari juh- 
túró-termékek állandó propagálását. Ezen cél
ból a fővárosban a József körút 9. szám alatt 
egy a maga nemében páratlan juhtúró-jellegű 
luxus csemegeüzletof rendezett be, ahol • 
Bihari juhtúró jellegének kidomborílása mel
lett minden egyéb márkás csemegeáru kap
ható mérsékelt árakon.

DUBARRY
Pi riden este 8 órakor a

FŐVÁROSI OPERETTSZIHHAZBAHI
Jogvpénxtúr-tolofon 29-3-30

FA,tereplók'

Darvas Ibolya, Góthné, Tabódy Klári, Kertész Dezső, 
Bánát, Hajmássy, Gállá I, Zátony. Vezényel t Alpár Tibor
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éves jubileumára készül a

HÉTFŐI NAPLÓ
A jubileum küszöbén minden más aján
dékot megelőzve, nagy meglepetésként 

világszenzációval 
ajándékozza meg olvasóit a Hétfői Napló

LELEPLEZZÜK

Leleplezzük, hogy a diplomácia titkos 
boszorkánykonyháiéban a hazugság, 
az ámítás, a gonoszság főzetével, a ferdí
tés misztikus gőzében hogyan varázsol
ták a huszonegymilliős Nagymagyaror- 
szágot hétmilliós Csonkamagy arországgá

Az amerikai békedelegáció egyik tagja,
Dávid Huntor Miller, aki Wilson legszűkebb környezetéhez tarlozott,
12000 oldalra terjedő,hiteles gyorsirói feljegyzést készített abéketárgyalás egész anyagáról. 
Hunter-Miller kinyomatta müvét, de összesen csak negyven példányban. Az amerikai 
tudós intézetek és diplomáciai hivatalok őrzik a munka egy-egy példányát. Európába 
összesen csak négy példány jutott ebből a hatalmas munkából és
senki se ismeri ezeket a szörnyű és megdöbbentő adatokat,
amelyek kíméletlen nyerseséggel leplezik le a vérző, Csonkamagyarország lehóhéro- 
Jásának irtózatos kulisszatitkait.
Dávid Hunter-Mlller leleplezi, hogyan csapták be Benes, Bratlanu és társaik 
a békekonferenciát és

leleplezi a trianoni békebirák szörnyű tudatlanságát, 
lelkllsmeretlenségét és felelőtlenségét.

Czakó István dr., a Harward-egyetem könyvtárában ráakadt az amerikai diplomata 
n gy alkotásának egyik sorozatára és az ő feljegyzései alapján 
a Hétfői Napié cikksorozatban közli ezt a szörnyű vádiratot.
A jövő héttől kezdve folytatólagosan szenzációs tudósítást közlünk

eredeti fényképfelvételekkel
erről a történelmi dokumentumról, amelyet elsőnek köze! a jubiláló

HÉTFŐI NAPLŐ

Ezt a lélegzetelállítóan 
izgalmas cikksorozatot

olvasni kell 
mindenkinek
akit .Trianon guzsba- 
kötött, meggyötört, 
megtépett, kifosztott 
és megsebzett...
Mindenkinek, aki 
magyarnak vallja 
magát!
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ÍIIRKK
FO J PÁL

Egy modern
Don Juan naplójából

K csal d feje n férj. Árért szenved annyi 
asszony fejfájásban.

Magam Is azt vallom, hogy nz ellentétel, 
vonzzók egymást. Egy szegény flu például min
dig gazdag lányt akar feleségül venni.

■ér

Ki mondja, hogy meghalt n romantika? Alii 
tóm, hogy még ma is vannak férfiak, akik tűzbe 
mennek a nőkért. A tűzoltók

★

Hogy van-c sírig tnrtó férfihüség? Feltétle
nül. A történelem is említ egyet. Attilát, Csak 
az n haj. hogy a derék hun királyt nászijén 
ütötte n.cy a guta.

♦
Nem értem, hogy miért reménykednek az 

öregedő férfink abban, hogy a különböző 
gyógyfürdőktől megfiatalodnak. Én még soha
sem hallottam, hogy a hamvadó tüzet vízzel 
sikerült volna feléleszteni.•ét

A divatos ruháknak csak jelenje van. Mégis 
a legtöbb nő nékik köszönheti múltját és velük 
alapozza meg jövőjét. *

A családi kör egy geometriai csoda. Ez 
ugyanis nz egyetlen kör, amelynek három szöge 
van.

♦
Hogy van-e platói szerelem? Feltétlenül. De 

Csak házastársak között.
♦

Ha a férfit orránál fogva aknrod vezetni, ne 
felejtsd ki fegyvertáradból a parfömöt sem!

♦
— Szuggestló, vagy költői kitalálás n szere

lem? — kérdezte tőlem a szép asszony.
— Asszonvom, — válaszoltam — ha ön azt 

mondja, hogy csak olyan férfit tudna szeretni, 
akitől egy autót kap, akkor: autósuggestiól Es 
ha én azt mondom, hogy ezt az autót meg is 
kapja, úgy ez: költői kitalálási

— Hetényl Imre fókapltúnyhrlyellea Ünnep*  
lése. Vasárnap az Imre-nap alkalmából tisz
telői melegen ünnepelték Hetényi Imre dr. fő- 
kapitánvhelyottesl, a politikai osztály kiváló 
vezetőjét. Á Napilapok Rendőri Rovatvezetői 
nek Szindikátusa testületileg tolmácsolta jó
kívánságait az ünnepeltnek.

— Vasárnap nyitották meg az Iparművészeti 
Társalat kaposvári kiállítását. Kaposvárral je
lentik: Az Országos Magyar Iparművészeti Tár 
salat József Ferenc klr. herceg, Hómann Bá
lint, Fablnyl Tihamér miniszterek és Ugrón 
Gábor v. b. t. t. fövédnökségo mellett iparmű
vészeli kiállítás! rendezett Kaposváron, Vasár
nap volt a kiállítás megnyitója, amelyen Jó 
zsef Ferenc kir. herceg is megjelent. A Turul
szálló nagytermében hatalmas főúri közönség 
gyönyörködött a kiállítás szinpompás, gazdag 
anyagában. A kiállítás keretében ZHnszky Jó
zsef tartott előadást. Este n kaposvári színház
ban n somogyi falvak népies viseletét mulat
ták 1.0.

Romantikus kettős öngyilkosság
Szerelmi bánatában öngyilkos lélt egy fiatalember 
a barátja bánatában megmér ez e magát

A Podmaniczky-utca 5. számú házban rö- 
id idő leforgása alatt két öngyilkosság tör- 
ént. Az egyik halálos kimenetelű volt, a má
ik öngyilkosság áldozata túl van már a ve- 
zélyen.

A házban levő hentesüzletben dolgozott 
mór hosszabb ideje Lénárt István 36 cszten- 
’ős hentessegéd. Ugyancsak olt dolgozott 

Szőke János 28 éves hentessegéd is. Jó bará
tok voltak, állandóan egvüt töltötték szabad
idejüket.

Léndrt már régebben udvarolt egy leány
nak.

de anyagi körülményei nem engedték meg, 
hogy elvegye feleségül. Ez nagyon elkeserí
tette és a búskomorság jelei mutatkoztak 
rajta. Többször hangoztatta barátja előtt, 
hogy

nincs kedve már az élethez 
és meglátja, még valami bolondságot csinál.

Szőke igyekezeti lebeszélni barátját öngyil 
kossági terveiről, de az hajthatatlan maradt. 
Lénárt nemrég felment a ház harmadik eme
letére, leugrott és

halálra z’ zta magát.
Szőkét, a jóbarátot annyira megrendítette 
Lénárt öngyilkossága, hogy bánatában 

ő Is öngyilkosságot kísérelt meg, 
mérget ivott, azonban az öngyilkosságot ide
jében észrevették, gyomormosást alkalmaz
tak nóta a mentők és a Rókus-kórházba 
szállították. Állapota jobbra fordult és rövi
desen el is hagyhatja a kórházat.

A Podmaniczky-utcai ház lakói sokat be
szélnek most erről a mai világban szinte 
szokatlan, megható baráti ragaszkodásról. ;

Sorsjeggyel fizetett a lovag
Váratlan bonyodalmak egy nyertes osztály sorsjegy körül

Az osztálysorsjáték legutóbbi húzásának kü
lönös és pikáns utójálékakénl kellemetlen je
lenetek játszódtak k az elmúlt héten az egyik 
fővárosi sorjegyárusitással foglalkozó bank 
üzlethelyiségében. Egv jólöltözött, feltűnően 
csinos nő állított be a bankba, reliküljéből 
sorsjegyet húzott elő és átadta a pult mögött 
ülő tisztviselőnek.

— Nyert a sorsjegyem; kérem, fessék ki
fizetni a nyereményemet.

A tisztviselő készségesen átvette a sorsjegyet, 
amelynek számát összehasonlitotta a nyere
ménylista számaival Megállapította, hogy

■ sorsjegyet valóban kihozták kétezer 
pengő nyereséggel.

Mielőtt azonban a nyereményt kifizette 
volna, a bank üzleti könyveiben utána nézett, 
hogy mikor adták el a sorsjegyet.

A könyvekből, a tisztviselő legnagyobb meg
döbbenésére, kiderült, hogy

a sorsjegyet el sem adták, 
valószínű tehát, hogy az nem egyenes utón ju
tott a bankház vendégéhez. Nem akart botrányt 
okozni s a legudvariasabb hangon adta vissza

Ab amerikai „Chicago" cirkáló a sürü kődben 
ÖMzeütközütt a „Sllvcrpalm" tchcrliajóval. A 
„Sűverpalm" a cirkálót a szó szoros értelmében 
keresztUlfurta. A szerencsétlenségnek sok ha

lálos áldozata van

— Ab ezerévre magyar ser a Nemzeti Munka
héten. Az egész magyarság összefogását meg
valósító Nemzeti Munkahét n magyar mezőgaz
daság, ipnr. kereskedelem és művelődés sereg
szemléje lesz. A magyar munka o keretében a 
legrégibb, nz Ázsiából hozott magyar ipar is 
hatalmas méretekben mutalja be munkarcme- 
két, az exeresztendős magyar sert. Az Iparcsar
nokban öl óriási sátorban vonul fel a magyar 
serfözés jelene, múltját ősi viseletű süveges, bőr- 
könnyes serfözőlegényck címerei és munkajel- 
vényei fogják kiadatni. A magyar népi konyha- 
művészet Inyes fnlatait és az aranyszínű serilalt 
Békéssy Péter „Sert ide lánykn" kezdetű ősi 
serdnla egyéb régi, céhi eredetű seres kördalok
kal együtt fogja fűszerezni, melyeket a Buda
pesti Polgári Balkör fog elöndni. ősi magyar 
sBokás nz őszi sernyllás ünnepe, ezért kapcsolja 
belő a Tesz., a Nemzeti Munkahétbe a Serhctet. 
Hiszen a magyar sörfőzés árpája és komlója tő- 
vén a magyar mezőgazdaságban gyökerezik, a 
legrégibb magyar ipnr és hatalmas kereskedelmi 
jelenség Is, de nz ősi magyar művelődés ténye 
a. Híven fejezi ki tehát nagy kérőiekben a Tesz, 

elgondolását: a mezőgazdaság. ipar, kereskede
lem éa a magyar kultúra összefogását. Ezért mé- 
lyebb erkölcsi tartalma ez a Serhét. mini a 
francia. flandriai és némái őszi seres ünnepek 
Udóiyes, de csak cszem-isxom mulatságai.

Csendrazzia 
a főkapitányság 

kornyékén
Vasárnap este feltűnt n Zrínyi-utcai főkapi- 

lánysóg felé járó közönségnek, hogy a rendes 
"•rszemeken kívül niéi hat tendör és két altiszt 
teljesít szolgálatot nz épület körül

Rövidesen kiderült, hogy n főkapitány azért 
rendelte e' a külön-szolgálatol, mert

a nemrégiben kiadott csendrendcletet 
akarja érvényesíteni a főkapitányság 

környékén.
A külön kivezényelt rendőröknek az a feladata, 
hogy a hangosan tülkölő so! főtöket és ok nél
kül erősen csilingelő villamoskocsivezetőket 
igazo’tassák. A főkapitány, érthető móöon, elő
ször a Zrinyi-utca környékén akarja

a fölösleges lármát megszüntetni
és igy az is remélhető, hogy a csendrcndclet 
kívánatos végrehajtására a főváros többi lár
más részein is sor kerül

a nyerőszó mos sorsjegyet.
— Sajnálom, kérem, a nyereményt nem fi

zethetem ki, mert ön nem vette meg a sors
jegyet.

A sorsjegyes nő erre valóságos hisztérikus 
rohamot kapott

— Követelem a nyereményemet, én fizettem 
a sorsjegyért — hangoztatta zokogva. — Csak 
nagynehezen sikerü't a zokogó nőt eltávolítani, 
azzal az Ígérettel, hogy az ügyét megbeszélik 
az igazgatóval.

Másnap ismét •ejátszódott a bankházban az 
előbbi jelenet. A nő perrel fenyegetödzve ro
hant el. Kis vártáivá, lélekszaladva berobogott 
K. István, a bank egyik sorsjegyárus ügynöke 
és sürgősen az igazgatóval akart beszélni. Elő
adta, hogy

az egyik bizományba kapott sorsjegyet egy 
pásztnróráért elajándékozta, a sorsjegy 

árát azonban elfelejtette kifizetni 
és- csak most értesült az ajándékozás fejlemé
nyeiről ...

Az ügynök és a sorsjegyesnó most egyez
kednek a ki nem fizetett nyeremény körül tá
madt anyagi természetű differenciákban.

Az uj zcnecsodu, a hatéves ausztráliai D. 
Maddison, most tartotta első zongorahang
versenyéi, amelyen óriási sikerrel adott elő 

Bach- és Beethoven-darabokat

— Nyngat-Magyarország gyáazűnnepélye. Ma
gyaróvárról jelentik: Vasárnap, a nyugalma- 
gyarországí területek elszakitásának évforduló
ján lihn István és Makó István nyugatmagyar- 
országi felkelők bős! halálának emlékezetére 
gyászünnepély volt, többezer főnyi közönség 
jelenlétében. Boros Alán helyi benedekrendi 
igazgató mondott nagyhatású gyászbeszédet.

— Nagy lüz Kopenhágában. Kopenliágából, o. , „____ __________ r
jelentik: Vasárnapra virradó éjszaka nagy tűz- szavazás előtti utolsó vasárnapon. Berlinből 
ví.z ..inhelye volt a dán főváros. A Sírni Já. jelentik: A népszavazás előtti utolsó vasár- 
nos-lrmplom St> méter maga, tornya kigyulladt nap löbb propagandagyülcst tartollak a né- 
és csaknem az egész templom elégett. A faszer- - - - - • r - ••-- ■ •....................
kezetü torony hatalmas fáklya gyanánt lángolt 
és fénye bevilágította egész Kopenhágát. A tűz 
oka valószinüleg rövidzárlat.

— A Nemzeti Munkahét programja. A 
Nemzeti Munkahét rendezősége szétküldte 
már az egész, országba azt a programfüze
tet, amely időrendben ismerteti a munka
hét eseményeit, ünnepségeit, kongresszusai
nak és kiállításainak helyét és idejét. A 
program lezárása óta is rengeteg uj jelent
kezés történt és általában impozáns módon 
nyilvánul meg az érdeklődés a munkahét 
iránt. A rendezőség ezúton közli, hogy az 
50 sz.ázalékos kedvezményes vasúti jegyek 
november 8-án éjfélkor lépnek életbe és 
november 22-én éjfélig érvényesek. Jegy
igazolványok az ország minden városában 
és községében kaphatók.

— Ktegazdagyülés Félegyháxán. A független 
kisgazdapárt vasárnap Kiskunfélegyházán tar
tott gyűlést, melyen a központ részéről Eck- 
hard -Tibor, Ulain Ferenc, Andaházy-Kasnya 
Béla jelentek meg. A nagygyűlésen, melyen 
Horváth Zoltán volt képviselő is nagyobb be
szédet mondott, élesen bírálták a kormány po
litikáját.

— Hatalmas propaganda a német nép

met birodalom különböző részeiben. Hitler 
kancellár Elbingben beszélt. Egész Kelet- 
Poroszországba ezerháromszáz helyre köz
vetítették a beszédet. Berlinben a roham
csapatok vezetőinekgyülekezetén Böhm ve
zérkari főnök mondott beszédet.

PERZSALÁB-BUNDA
oliörenda minőséé-bon. rendelésre OUU.— pOngO

HEVŐ szűcsnél, Baross-u. 45

Mértékutáni remek**  
szabású férfitélikabát, 
átmeneti felöltő vagy divatos férfi
öltöny rendelhető dlvatszövet- 
maradékokből kétszeri próbával 
35 és 40 pengőért, csak amíg a 
maradékkészlet tart. Becsületes, 
gondos munka. Ruhakereskedőim! 
Vállalat, Ferenc-körut 30. I. cm. 
Egyszeri rendelés elég, hogy ál

landó vevőnk maradjon.

— Hűvös idő. Hideg száraz idő volt va
sárnap Budapesten a Meteorológiai Intézet 
jelentése szerint változékony hűvös idő 
várható, helyenként főként Keleten kisebb 
záporesők lehetségesek.

— Az idei téli inségakció keretei. A kor*  
már.y a tavalyi rendszer szerint, az idén is 
nagyobbszabásu inségakciót rendszeresít. 
Amint értesülünk, az inségakció keretei ál
talában ugyanazok lesznek, mint a múlt 
évben, csupán a városi ínségesek javára lesz 
egy kis eltolódás, mert a kormány megíté
lése szerint, a jó termés következtében a 
vidéki ínségesek valamivel jobb helyzetben 
vannak.

— Kormánybiztost állítanak az összes 
osztrák államhivatalnokok fölé. Bécsi tudó*  
sitónk telefonálja: Dollfuss kancellár vasár
nap Klagenfurtban bejelentette, hogy az ősz*  
szes államhivatalnokok fölé kormánybiztost 
nevez ki, aki a személyi ügyek legfőbb inté
zője. Politikai körökben úgy tudják, hogy a 
kormánybiztosnak az lesz a feladata, hogy a 
horogkeresztes érzelmű állami hivatalnoko
kat eltávolítsa állásukból.

— Danzig főbiztosa a Népszövetség össze
hívását kéri. Genfböl jelentik: Rosting, Dan
zig város főbiztosa, átiratot intézett a Nép
szövetséghez, amelyben a tanács összehívását 
kéri, mert a danzigi rendőrség egy közép
pé rfj és egy szociáldemokrata lap megjelené
sét két hónapra betiltotta.

— Hősi emlékoszlop felszentelése. Nagy3 
kanizsáról jelentik: Letcnye község 13 hősi 
halottjának hamvait közös sirba helyezte, 
amelyre márványlapos emlékoszlopot emelte
tett Krutzler József plébános szentelte fel a 
hősi sírokat

—• öngyilkos lett bárom nő. Sacher Anna 
50 éves mnsszirozónő, a Vilma királynő-ut 50. 
számú házban lévő lakásán öngyilkossági szán
dékból lenyelte arnnyfogait, azután Veronáit 
vett l»c. Életveszélyes állapotban vitték a Ró
kus kórházba. Súlyos anyagi helyzete miatt 
akart meghalni. — üzv. Timóti Jánosné taka
rítónő, a Nagymező-utcában egy 10-es villamos 
elé akarta vetni ningát, de a kocsivezetö ideje
korán fékezett. Az asszonyt bevitték a főkapi
tányságra, ahol elmondotta .hogy azért akart 
meghalni, mert nincs állása, sem lakása és 
nagy nyomorban van. Nem akart lemondani 
öngyilkossági szándékáról, ezért saját érdeké
ben őrizetbe vették. — Kenedi Jenőné, egy ma- 
gántiszlvitelÖ felesége, a Székely Bertalan-utca 
27 számú házban lévő lakásán ismeretlen mé
reggel megmérgezte magát. Súlyos állapotban a 
Rókus kórházba szállították.

— Ami természetre, abban lehet bízni,
KI „Igmándl"-! hasinál, nem fog csalatkozni.
— A Mefhoe Közgazdász Társaságában (IV., 

Királyi Pál-ulca 0. 1.1 f. hó 7 én, kedden este 8 
órakor Plkler J. Gyula dr ,.A pénz lényege" 
címmel előadást Iáit. Ikvezetőt mond Weltzner 
István, n Közgazdász Tűr'iisóg elnöke

Fenyves pénteki okkáziója 
a legújabb divat jegyében

Kezdődik az ötórai teák, tsúrok, baráti va
csorák. kis összejövetelek idénye. Nincs - nő, 
aki ilyenkor ne szeretne új ruhát fölvenni: az 
idei, friss divat mindig csinosít. Hogy a nők a 
mai erszényekhez mérten is hódolhassanak a 
természetes hiúságnak: erre ad alkalmat Fenyves 
pénteki okkáziója, november Iá-én. A (Malvin 
léri áruház öt szenzációs kínálata a legköze
lebbi pénteken a hölgyeknek szól, a hatodik az 
uraknak szolgál meglepetésül:

1. Crepe satenek, crepe marocalnek és crepe 
persianok — vagyis a legdivatosabb délutáni és 
esti anyagólt; méterük csak 2.00.

2. Angoraázerű gyapjúszövetek, délutáni és 
sétaruhákra; méterük csak 1.90.

3. Női angoraruhák, barna, kék. zöld, bordó, 
fekete színekben, érdekes gombdfszekkel, külön 
is viselhető, mintázott crepe de chine sálkendő- 
vei együtt, darabjuk csak 12.50

4. üjszabású, ízléses női ríbuldin gallérok, da
rabjuk csak 1.25.

5. Szépszövésű, női műselyemharisnyák, ki
tűnő crőssxélá minőség, kis hibával, párjuk 
csak 0 65.

6. Férfi oxfordingek, elsőrendű minőség, rá
varrt gallérral, darabjuk csak fl.90.

— Nőegyesületek közgyűlése Vasárnap kez
dődött a Magyarországi Nőegyesűletek Szövet
ségének három napra tervezett közgyűlése. 
Gróf Apponyi Alberlné elnöki megnyitója után 
Oberle Károlyné ttikári jelentését terjesztette 
elő. Rosenberg Auguszta azt indítványozta, 
hogy a kormányzóné akciója javára német
országi mintára indítsák meg nálunk is az „egy 
tál étel" mozgalmat. Ezután még több indít
ványt terjesztettek elő.

Bern
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— Halálra gázolt a vonat egy 18 éves flut. 
Szolnokról jelentik: Pócs Sándor 18 éves bé
res átmászott a leeresztett vasúti sorompón és 
éppen akkor ért n vágányokra, amikor a 
Budapestről érkező személyvonat elrobogott a 
sorompó előtt A vonat Pócsot halálra gázolta.

O Az Unión Nasle f. é. október 30-án tar
totta Genfben az 1932—Ó3. üzletévre vonatkozó 
rendes évi közgyűlését. A közgyűlés változat
lanul elfogadta az igazgatóság óllal előterjesz
tett évi jelentést és az osztalékot 2% svájci 
frankban állapította meg, ami a 3%-os svájci 
szelvényadó levonásával Budapesten a Hazai 
Bank R.-T.-ná| kerül f. é. november 3-tól 
kezdve az érvényben lévő devlznrendeletnek 
megfelelően kifizetésre.

— Mértékazerint rendelhető kétszeri próbá
val remekszabásn férfiöltöny, átmeneti vagy 
télikabát 50 és 60 pengőért a raktáron össze
gyűlt szővetmaradékokból, csak amíg a kész
let tart. „Divaturiszabóság", Erzsébct-körut 1. 
I. emelet

— Férfitélikabát vagy ősrl öltöny rendelhető 
mérték útin kétszeri próbával 35 és 40 pen
gőért Ruhahereskedelmi Vállalat, Ferenc- 
körút 39. L em.
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Köszönni a magyar orvosi Karnak
Ezúton mondunk hálAs köszönetét a magyar 

Orvosi Karnak, hogy felismerve az Alföldön fa
kadó MIRA glaubersós gyógyvíz és M1RA ke- 
aerOvlz rendkívüli gyógyerejét, azt praxisuk
ban alkalmazták. Betegeik messze külföldön is 
hírét terjesztették e csodálatos hatású magyar 
gyógyvíznek, miáltal nagymennyiségű MIRA 
vizet sikerült külföldön is értékesítenünk.

Kérjük a mélyen tisztelt Orvosi Kart, hogy 
a külföldről drága pénzen behozott gyógyvizek 
és gyógyszerek helyett továbbra is a magyar 
MIRA gyógyvizeket részesítsék előnyben, mert 
ezzel nemzetgazdasági célokat hathatósan tá
mogatnak.

Nagyértékü pártfogásukért háláját fejezi ki 
a MIRA FORRÁS vezetősége.

I.
Apponyi Albert özvegyének a fivére, 

Mensdorff-Pouilly Albert gróf angliai illa
túira készül. Mensdorff-Pouilly gróf a mo
narchia utolsó nagykövete volt Londonban. 
A háború óta most először megy vissza 
Angiidba, ahol a családnak előkelő rokon
sága él. A volt nagykövetet az angol királyi 
pár kihallgatáson fogadja, lunehöt ad a 
tiszteletére és egy hétig tartó vendégeske
désre hívja György király egyik vidéki va
dászkastélyába.

II.
Tizenöfezerpengős kutya! Ilyen is van 

Budapesten. Egy textilgyáros, akinek a vál
lalatát külföldi relációkban is jól ismerik, 
nagy kutyabarát. A textilgyáros angol faj
kutyát keresett. Egy londoni üzletbarátja 
talált is számára megfelelőt. A textilgyáros 
látatlanban megvásárolta, minden pénzt meg
ért a kutya, olyan családfája volt, amilyen
nel még egy breton Ősnemes sem dicseked
het. A kitűnő kutyát repülőgépen hozták 
Angliából Budapestre. A kutya felkutatása, 
vételára, szállítása és a vásárlás egyéb költ
sége összesen tizenötezer pengőre rúgott. 
Summa-summárum, ennyit fizetett érte gyá
rosunk. A textilszakmában azt mondják, 
hogy a kutyavásárló gyáros munkásainak 
heti bérlistája nem tesz ki összesen tizenöt
ezer pengőt ..«

III.
A jövő hétfőn családi tanácskozást tarta

nak a Zichy grófok. A Zichyhitbizomány 
kétfelé szakadt. Nagyrésze csehszlovák meg
szállt területre került, ezt föloszlatták, a 
szenior áinsi .hitbizomány kisebbik része, 
mintegy kétezer hold, Magyarországon ma
radt. A Zlchy-család széniorfa, Henrik gróf 
nemrégiben meghalt, a családi törvények 
értelmében Aladár gróf lett a családfő. 
Ugyanakkor a széniorátusi hitbizomány 
gondnoka, Zichy János gróf lemondott a 
tisztségéről, mert igy írja elő a családi tör
vény. Most azután a Zichy-nemzetség csa
ládi tanácskozást tart, amelyen az uj szé- 
nior bemutatkozik és egyúttal megválaszt
ják az uj hitbizományi gondnokot is 
meg.

IV.
Párisból írják a Kisnaplónak: A párisi 

könyvpiacon nagy sikert aratott a Madame 
Antónia intézete cimü könyv. Angolból for
dították s az írója igy szerepel: Leila Geor- 
gle. A muzsikásán hangzó név mögött ma
gyar származású írónő rejtőzik. Leila Geor- 
gie néhai Alexander Bernát professzor uno
kája, Major Henrikné Alexander Erzsi, a 
hires énekesnő leánya. A ragyogóan szép 
Leila Qeorgie sokoldalú tehetség. Ameriká
ban operaénekesnő volt, később Holly
woodban filmen játszott és szcenáriumokat 
irt, a magyaron kívül németül, franciául, 
spanyolul beszél. Neivyorkban színdarabját 
adták elő, azután Párisba ment, ahol most 
megjelent a regénye.

V.
Jelentés a budapesti lokál frontról. A Pári

sién Grill Slsters Western műsora remek. Le
főzi a Sistcrs G-ket, akik pedig ugyancsak 
megmozgatták a pesti éjszakát. — A Moulin 
Rouge. ételrcvüje pompás. Minden este telt 
ház. Éjszakáról-éjszakára megjelenik a lokál
ban egy elegáns Ősz ur,- Rendelt páholya van. 
Francia pezsgő, diszkrét, finom úri mulatság. 
Az őszhaju ur Carverlni belga herceg. Három 
titkárral jött Budapestre. A Dunapalotában 
lakik. — A Casanova remek és szellemes ital- 
revüje nagy sikerrel fut.

VI.
Érdekes esetről beszélnek a benfentesek a 

kávé lázi müvészasztalnál. A szép kis szí
nésznő nemrégiben feltűnően gömbölyödőtt 
és sietve szanatóriumba vonult. Várták, hogy 
majd pár nap mulva ismét karcsún tér visí
tsa. De csalódtak. Rövidesen megjött a hit, 
hogy a művésznő anya lesz.

— Milyen megható történet — mondja 
valuki.

Az epés Ural költő megjegyzi:
— Címet is adhatok neki: A meghagyott 

gyermek.
VII

Dőry Hugó tfísl.epusztm birtokára tiz óla: 
vendég érkézéit vadászatra, köztük di Grai.- 
da/oro Palermo herceg.

-sági-

Irtózatos vérfürdő 
a sangháji színházban

Agyonszurta a színpadon két kollegáját.
azuíán öngyilkos lett egy elbocsátott színész
- A közönség azt hitte, hogy a jelenet a darab
hoz tartozik és megtapsolta a rémdrámát

Sanghal. november 5.
Szörnyű vérfürdőnek borzalmas színjáté

két nézte végig tegnap este az itteni kínai 
szinház közönsége. Egy elbocsátott kínai szí
nész,

a nyílt színpadon megölte két kollégáját 
a azután öngyilkosságot követett el.

Az állásából elbocsátott, elkeseredett szí
nész előadás közben a kulisszák mögül a 
színpadra rohant és késsel a kezében le
szúrta a másik két színészt. Azután a véres 
késsel mellbeszurta önmagát s holtan terült 
el a színpadon.

— A magyar művészet mellett akar tün
tetni a nagykanizsai ifjúság. Nagykanizsá
ról jelentik: Emlékezetes az a csehszlovák
ellenes tüntetés, amit a nagykanizsai ifjú
ság rendezett Vasa Prihoda hegedűművész 
koncertjén. Szerdán Siklós Albert budapesti 
zeneakadémiai tanár ad hangversenyt Nagy
kanizsán. A város ifjúsága ezt az alkalmat 
akarja felhasználni nrra, hogy Siklós Albert 
és rajta keresztül a magyar művészet mel
lett demonstratív tütnetést rendezzen.

— Nekihajtott egy autó a villamosnak. 
Vasárnap délután a Vérmező és az Alkotás
utca keresztezésénél Weisz Zsigmond 26 
éves orvostanhallgató autójával nekihajtott 
egy 51-es jelzésű vilamosnak. Az autó ősz- 
szes ablakai betörtek, a szélvédő üveg súlyo
san megsebesítette Vavrecsán Margit 26 éves 
tisztviselőnőt, aki az orvostanhallgató mel
lett ült az autóban. Weisz Zsigmond csak 
könnyebben sérült meg. Vavrecsán Margitót 
agyrázkódással és zúzott sebekkel az Uj 
Szent János-kórházba szállították. Wefsz 
Zsigmond ellen vizsgálat indult.

— Török képviselők Magyarországon. A 
rodostói zarándokút alkalmából Hasszán 
bej, a török nemzetgyűlés alelnöke kijelen
tette a zarándoklatban résztvett magyar 
képviselőknek, hogy viszonozni fogják az 
országgyűlés tagjainak látogatását. A török 
nemzetgyűlés tagjaiból egy nagyobb csoport 
fog a kora tavasszal. Budapestre étkezpi és 
közel kétheti tanulmányutat teszlek Ma
gyarországon.

Retnekszabásu 
őszi férfiöltönyt, 

átmeneti vagy tóllkabáfot rendelésre ké
szít mérték után a változott viszonyok*  
nak megfelelően rendkívül leszállított 
árakon, 50 és 60 pengőért, szabótor*  
mentben évközben összegyűlt szövet
maradékokból. Csak amíg a készlet tart 
-.Divat Urlszabóság”, Erzsébet-kőrut L, 

I. emelet.

— San Jurio tábornok megszökött a fog
ságból? Madridból jelentik: A spanyol fő
városban vasárnap nagy izgalmat keltett 
az a hír, hogy San Jurio tábornok megszö
kött a fogházból. A tábornok, akit augusz
tusban a megkísérelt monarchisla puccs 
miatt többhónapi börtönbüntetésre ítéltek, 
hír szerint külföldre szökött. A hatóságok 
nem cáfolják a szökés hírét, de nem is erő
sitik meg.

— Srrubtán Dezső rendőrtanácsos betegsége. 
•Szrubián Dezső dr. rendŐrtanócsos, a főknpi- 
lányság sérülési csoportjának a főnöke, súlyos 
beteg. Ételmérgezés tünetei között megbclege 
dett és súlyos állapotban, magas lázzal fek
szik a lakásán. A köztiszteletben álló, kitűnő 
rendőrtiszt betegsége nagy részvétet kelt és 
állandóan sokan érdeklődnek állapotáról.

— Zsidóellenes zavargások Damaszkívzbun. 
A zsidóellenes zavargások nemcsak Paleszti
nában .hanem a szomszédos országokban is 
egyre fenyegetőbb méreteket öltenek. Az arab 
felkelők végrchajtóbizollsóga Dainaszkuszban 
székel. Több arab tüntető- szombaton éjjel 
Damnszkuszban megtámadott egy rendőrjárőrt, 
amely figyelmeztette a zsidók ellen tünteti ara
bokat, hogy oszoljanak szét. Az arabok először 
kövekkel do'-ilSl ,i i rn.iörőket, majd lövése
ket is adli i •. ■ A rsndbtjárőr erre sor-
iflzft adói*  E«?v arnh meghalt s
több stílt?. HarmlneÖt tüntetőt

. ítnrl ‘zi; ! •
— Megm i e •• d templomban egy 

uilcány. Nagykaiá.'án. 'lentik: A kórházi 
inptomban Nagy Etel nagykanizsai urilcúny 

felhajtotta egy sósavval telt üveg tartalmút. 
Súlyos állapotban vitték kótházba .ahol bevnl 
letta, hogy ízerdml bánata mistt akart meg
halld.

A közönség először azt hitte, hogy a vé
res jelenet a színdarabhoz tartozik 

s megtapsolta a színészek nagyszerű játékát. 
A kővetkező percben azonban dermedt csend 
váltotta fel az ováció lármáját, mert látták, 
hogy a három színész vértócsában fekszik a 
színpadon. A közönség soraiban

nagy pánik keletkezett
és a kijáratoknál a tolongásban több néző 
megsebesült.

Érdekes, hogy rövid időn belül ez már a 
második il en véres tragédia, nmely a kö
zönség előtt a nyilt színen folyt le.

— A román király vasárnap Kolozsvárott 
volt. Kolozsvárról jelentik: Vasárnap szen
telték fel a Kolozsvárott épült görögkeleti 
székesegyházat Károly király, Miklós her
ceg, Mihály nagyvajda és az egész kormány 
jelenlétében. Az alapitó okmánvt a király 
falazta be ezüstmnlteres kanállal.

— ÁlRrcos rablók leütöttek az országúton 
egy bányászt. Zalaegerszegről jelentik: Molnár 
Vendel bányamunkás vasárnapra virradó éj
szaka a padragi kőszénbányából kerékpárjával 
igyekezett az országúton hazafelé. Útközben 
egy lovaskocsival találkozott. A kocsiról kél 
álarcos férfi ugrott le s rátámadt a bányamun
kásra. Elrabolták 40 pengőjét, ezüst óráját, 
majd a szerencsétlen embert dorongokkal ad
dig ütlegelték, amíg elvesztette eszméletét. Mol
nárt beszállították a tapolcai kórházba, ahol 
vasárnap reggel megholt. A csendőrség nyomo
zást indított a rablók kézrekeritésére.

Változókon) 
hűvös idő 
rendszerint nagy kínokat okoza 

rheumas, 
csuzos 

bántalmakban szenvedő embe
reknek. KenegessoímasHzirozza) 
fájó testrészeit orvosi tanács 

szerint a valódi

DIANA 
súsborszesszel. 

Ez élénkebb vérkeringés felidé
zése kapcsán lényeges meg
könnyebbülést okoz, az egész 
szervezet kiváló lelfrissülését, 
az izmok fészereiének tokozá
sát és az idegek megnyugtatását 

idézi elő.

Sajtófogadás az osztrák követségen. 
Neustacdter-Stürmer Odo báró osztrák mun
kaügyi és idegenforgalmi államtitkár va
sárnap délután fogadta az osztrák követsé
gen a magyar sajtó képviselőit, akiket rész
letesen tájékoztatóit magyarországi tapaszta
latairól. Nagy elismeréssel szólt a bánhidai 
centráléról. Hangoztatta, hogy a két ország 
között- minél szorosabb gazdasági kapcso
latokat kell létesíteni. Érdekes előadása után 
llennet Lipót báró, osztrák követ és fele
sége teán látták vendégül a megjelenteket.

— Starliemberg szemléje alatt felrobban- 
’.ott viilanytclep. Bécsből jelentik: Starhem- 
berg herceg vasárnap a felsőausztriai Vö- 
.labruch községben szemlét tartott a Heitn- 

wehr-csapalok felett. A szemle alatt hatal
mas robbanás hallatszott, majd az egész 
város sötétségbe borult. A villanykábel egyik 
gócpontjánál eszméletlen állapotban, vére
sen találtak egy fiatalembert. Megállapítot
ták, hogy ez a fiatalember — aki horog
keresztes — roban tóttá fel a villany kábelt.

— Autós betürőhajsza ■ Rákóexl-nton. Kósza 
ramás péksegéd és Damó Gyula szahósegéd 

r vasárnapra virrad éjszaka fölfeszilették n 
Rákóczi-ut 1. szám alatt levő LuszHg-félc divat
áruüzlet kirakatát és bőröndbe kezdték cso
magolni a holmikat. A közeli rondőrőrszem 
azonban észrevette s cl akarta fogni őket. A 
két betörő futárnak eredt A rendőr megállí
tott egy taxit, beleült és pár percig tarló ül
dözés ulán utólérte a betörőket Mindkettőt 
elfogta és előállilolta a főkapitányságra. — 
Bánóczky József 19 éves pékinas éjszaka be
töri a Diósgyőri ut 25. számit házban levő 
< ipészmühelybe. Az arm cirkáló rendőr tetten- 
érte, elfogta és a főkapitányságra kisérte. A 
három betörőt letartóztatták

— Elfogták a bécs — budapesti autóbusz Me
rénylőjét. Győrből jelentik. Magyaróvár tájé
ké -i kétszer egymásután kődarabbal bezúzták 
.i bó<M budapesti autóbusz ablakát. Vasárnap 
ílfofjék a merénylőt, egy II éves pásztoriul. 
•ik.i ..játékból" parittyával zúzta ba az autó
busz Ablakát. A ósirijMö gyetek és szülei 
ellen eljárás lódult

Ritkán keP cserélni!

— öt házaspár esküvőjével szentelték fel a 
prohászka Oltokár-tcmplomot. Székesfehérvár
ról jelentik: Prohászka Ottokár Székesfehér
vári néhai mcgycspiispökénck emlékére épített 
templomot vasárnap szentelte fel Shwoy La
jos megyé.spüspök. Az ünnepségen megjelent 
Hómon Bálint kultuszminiszter. Zichy János, 
Zichy Aladár grófok. Károlyi József gróf és 
Wenckheim Dénes gróf. Csitáry Emil polgár
mester Ismertette a templom építésének törté
netét ,majd őt fiatal házaspár egyházi esküvő
jét tartották meg az uj templomban.

— Vasárnap tartották meg a francia szó*  
cialista párt kongresszusát. Párizsból je
lentik: Vasárnap kezdődött meg a francia 
szocialista párt országos kongresszusa, 
amely elé politikai körökben nagy érdek
lődéssel tekintenek. A vasárnapi kongresszus 
són elméleti vita folyt Léon Blum és Renau- 
dél hívei között, majd a kizáratás ügyéről 
kezdtek tanácskozni és véghatároztak, hogy 
az úgynevezett uj szocialistákat kizárják a 
pártból.

— Menyasszonyi kép Rozgonyitól 3 drb 8 P.
— Orvosi hír. Dr. Friedlánder László műtő

orvos, szülész-nőgyógyász rendelőjét VI., Teréz- 
körút 46. 1. 2. alá helyezte ál. Uj telcfonszám 
168—86.

— Rcvolveres támadás egy egri honvédtise- 
des ellen. Egerből jelentik: Scholtz József hon
védtizedest égy sötét egri mellékutcában isme
retlen tettesek megtámadták és amikor szúrt- 
nyával akart védekezni, revolverrel rálöltek és 
súlyosan megsebesítették. A tizedest a mentők 
az Irgalmasok kórházába vitték. Scholtz Jó
zsefet néhány héttel ezelőtt is megtámadták és 
bicskával összeszurkálták.

Vasárnapi 
zeneesemények

A Filharmónia második hangversenye, amely
nek vasárnap volt a főpróbája, nem szolgál 
sok szenzációval. A hangversenyt Volkmann d- 
moll szimfóniája vezeti be, amelyet a Filharmó-, 
nla a budai mester halálának 50 éves fordulója 
alkalmából tűzött műsorára Az ausztráliai 
Alma Moodie Bach C-dur hegedűversenyének 
koncentráló szólamát légiesen linóm tónussal. 
Ízlésesen, kulturáltan játszotta. Vasárnnp este, 
tartotln a Vigadóban a külföldön élő magyar 
Krauss Lilly zongorahangverseny'!t. Hfinriel-,1 
Mozart-. Beethoven- és Schumann-müveket 
játszott. Alapos technikai tudás és néhány 
őszinte átéléssel előadóit részlet mellett nz Ön
kényeskedés jellemzi játékát. A Zeneakadémián 
este a kitűnő orosz dizőz, Dela Lipinskája. tar
totta idei előadóestjét. Ismert és részben uj 
számainak nagyszámú közönség tapsolt. — 
Egy matiné keretében a Belvárosi Színházban 
nz újonnan feltűnt táncosŐ, Patakit Veronika 
mutatkozott be vasárnap előnyösen Budapesten. 
— Sikerült művés;e«t volt a Zeneakadémián, 
ahol Pongrácz-Postl Zsuzsi, Csergő Máriának, 
nz ismert ifjúság’ írónőnek egy bájos gyermek- 
jelenetét adta elő. A hatéves Földes Kató kői- 
■eményeket szavalt, László Erzsi pedig szépen 
énekelt.

II.FIIharmonlaIhangverseny ma!
Dohnányi Ernő, Alma Moodie.

Műsoron: Beethoven, Bach, Volkmann. Je
gyek és csonkn bérletek Koncertnél és az 
Operában.___________________

d
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Miről
bestéinek

Nagy ember ez a Fedák — ez jutóit 
eszembe, amikor a Royal Apollóban végig
nézem Jva néni cimü filmjét. Nagy ember, 
egén ember, egész művész. Nem Írom 
tzámlája kövctcl-tételére azt, hogy három
százezer pengőt, vagy még ennél is többet 
adóit részint sajátjából, s adtak személyi 
garanciájára azért, hogy ez a Fedák meg
mutathassa, hogyan is kell magyar filmet 
csinálni. Nrm beszélek arról, hogy 400— 
500 ember hónapokig kapóit kenyeret tőle, 
hogy írók, színészek, filmcmberck egész 
serege nyüzsögte körül, mig készült a film, 
hanem azt hangsúlyozom, hogy Fedák, 
amikor tAlán élele egész eredményét koc
káztatta és mint vakmerő va banque- 
játékos, egy lapra tette fel, uj' Irányt tudott 
mtatni a magyar filmgyártásban.

Amire nagy filmszinésznök hátuk 
gőtt busz vagy ötven nagy filslkcrrol 
nek csak gondolni, azzal Indult el 
Zsarsa az első filmjével. Az üzleti
gyorsan kamatozó dicsőségét felcserélte a 
valóban művészi hitvallással. Fedák nem 
csinál semmit sem félig. Ha törik, ha sza
kad, keresztülviszi, nmlt akar. Ez látszik 
a filmen, amelyet Fedák a közönségért 
töltött egy emberöltő tapasztalataival 
megingathatatlan művészi becsvágyával 
kötött.

A közönséget nem lehet becsapni. A
kert kísérő morajló zúgással figyelte a 
filmet s a végén, amikor lezajlott Iza néni 
története, ezt mondták a mozi előcsarno
kában:

— Nagy ember ez a Fedák... (s-z)

mö- 
mer- 
mórt 
film

el
és 

nl-

«i-

SZÍNHÁZI napló
Szín lázak hétfői műsora:

NEMZETI SZINIIAZ( Szélwnd (Hs). 
VÍGSZÍNHÁZ: Tlibb mint terelem (S). 
MAGYAR SZÍNHÁZ, Tiirnkrllrdlk éra (8).
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Koxnellka 0>) 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: SOR galamb (8). 
KAMARASZÍNHÁZ; Szuhay (8) 
FESTI SZÍNHÁZ: AprIIIJ »őlrg#n» (8).
FŐVÁROSI OPERETTSZINHAZ: Dubarry (8). 
ANDRASSY ITl SZÍNHÁZ: Mister egy héten 
TEREZKÖRI'TI SZÍNPAD; ,íu véletlenül (I) 
BETHLEN TÉRI SZÍNPAD; Előre megfontolt ttáe- 

áékkal (8. W).
ROYAL ORFEUM: Csókoljatok Mesl nőket (». %•). 
KOMÉDIA ORFEUM; Bohózatok (I).

Lázár Mária, akit hiába vártunk eddig a 
ascsónban, ma reggel kezdi meg próbáit a 

‘ Magyar^StÜiházban. A ragyogóan szép ssi*  
■észnő száz estére szerződött a Magyar Szín
házhoz. Idei első bcmuta'kozása Zsolt Béla 
darabjában lesz.

♦
Ugyancsak hétfőn reggel kezdi próbálni a 

Fővárosi Operetlszinház tij operettjét, amely
nek elme a „Csipetke". Török Dezső irta a 
Szövegét, Fényes Szabolcs a zenéjét, a díszle
teket pedig a szezón legdivatosabb interleur- 
müvésze, Pán József tervezi. .4 Csipetkében 
lesz Balta Lici első bemutatkozása a fősze*  
iónban. A ragyogó Patai színésznőnek szinte I 
testére írták a szerepét. Az előadás másik két 
női főszereplője Somogyi Nusi és Betky 
lesz.

S Z I Mi i Z Premier utánM O Zl
A Király Szinház bérleti 

szerződését váratlanul 
felbontotta a törvényszék

Az Unió csődválasztmánya nyilvános verseny
tárgyalást akar hirdetni a Király Színház bérletére 
miután a Dauer-Föld tőkecsoport százezreket 
áldozott a színházra

Szombaton délben a legfurcsább jogi hely
zet támadt a Király Színházban, amelynek 
bérletéért másfél éve folyik a küzdelem. A 
Király Szinház jelenlegi bérlői, Bauer—Főid 
tőkecsoport ebben a pillanatban nem rendel
kezik szerződésszerűen a Király Szinház épü
lete fölött, ez azonban nem jelenti azt, hogy 
a szinház nagysikerű. „Sült galamb**  cimü 
darabját tovább ne játsszák és a szinház za
vartalanul ne folytathassa működését.

A furcsa és meglepő színházi szenzáció 
előzményei másfél évre nyúlnak vissza, ami
kor sokéves bukdácsolás és huzavona után 
az Unió csődtömegétől a szinház ingatlanára 
kinevezett zárgondnok, Szende Péter Pál 
bérbeadta a színházat a bruttó bevétel hét 
százalékáért, illetve évi 24.000 pengő garan
tált legkisebb Írérért. A zárgondnok a szerző
dést kötelcsségszerüen bemutatta a telek
könyvi hatóságnak, a járásbiróságnak, amely

■ szerződést Jóváhagyta és életbcléptctte.

Ezt a határozatot azonban a színházépület 
tulajdona felett rendelkező csödválasztmány 
több tagja, igy dr. Szalay Emil, dr. Dcutsch 
Ferenc és társai megfellebbezték azzal, hogy 
a zárgondnok jogtalanul adla bérbe a szín
házat a Bauer—Föld tőkecsoportnak, miután

a színházra előnyösebb bérleti ajánlatok 
ia érkc k,

igy jelentkezett egy bérlő, aki nyolc százalék 
bruttót, illetve garantált 36.000 pengőt akart 
fizetni a csődválasztmánynak. Ez szerintük 
a hitelezők érdekeit jobban szolgálná.

A fellebbezés folytán szombaton tárgyalta 
az érdekes ügyet a törvényszék Medzih- 
radszky fellebbvitell tanácsa, ahol a zárgond
nok teljesen jogosan azzal érvelt, hogy bár

valóban voltak magasabb összegű ajánlatai a 
színház bérletére,

de tőkeerősebb és művészi szempontból 
megbízhatóbbak nem akadtak.

Lehet, hogy valaki akart 36.000 pengő bért 
adni a színházért, ennek azonban nem volt 
meg az alaptőkéje, amellyel Baucrék rendel
keznek, akik eddig is már

rendkívül nagy áldozatkészségről tettek 
tanúságot.

A bíróság azonban a törvény betűje alap
ján helytadott a csödválasztmány néhány 
tagja fellebbezésének és

jogerősen felbontotta a Király Színház 
bérleti szerződését.

Az Ítélet, amelyről első ízben a Hétfői Napló 
számol be, érthető megdöbbenést és meglepe
tést fog kelteni azokban a körökben, ahol jól 
tudják, hogy a Dauer és Föld bérleti csoport 
milyen nagy anyagi áldozatokat hozott már 
és akar hozni jövőben is a szinház érdeké
ben. Most az a furcsa jogi helyzet állt elő, 
hogy Bauerék nem rendelkeznek többé a 
Király Szinház bérlete felett, azonban ott 

előadást tartanak.
A bíróság Ítélete ezzel szemben a csödvá- 

laszlmánynak most beleszólást enged abba, 
hogy ki legyen a bérlő. A csődválasztmány 
álláspontja az, hogy nyilvános pályázattal 
kell bér beadni a színházat a legtöbbet ígérő
nek, tekintet nélkül arra, melyik bérlő a leg
megbízhatóbb anyagi vagy művészi szem
pontokból. Ebbe valószínűleg nem fognak 
belenyugodni Bauer és Föld igazgatók, akik 
meg fogják találni annak a módját, hogy to
vábbra is zavartalanul dolgozhassanak a 
Király Színházban.

Alpár Gitta rosszul lett, és lemondta 
a Dubarry vasárnap esti előadását 
Szerepét Darvas Ibolya vette át — Alpár Gittát rendkívül 
megviselte a szombatesti szakadatlan ünneplés és Ismétlés

Régen vártak már színházi eseményt olv 
türelmetlenül és annyi szerető jóindulattal, 
mint Alpár Gitta betegsége utáni első föllé
pését a Dubarry főszerepében. Kéthetes 
kényszerű szünet után a Fővárosi Operett
színházat zsúfolásig megtöltő közönség 

tüntető melegséggel fogadta a világhírű 
magyar énekesnőt, 

a színpadot valósággal virágesővel borítot
ták el és a közönség ki nem fogyott az ün
neplésből. A betegségéből alig felépülő és 
fizikailag legyengült énekesnő gyakran volt 
kénytelen ismételni és nem győzött eleget 
liajlongani a közönség hivó tapsaira. Az 
előadás végén már nem is bírta a közönség 
ünneplését méltóan fogadni, mert ahányszor 
a színpadról kiment,

mindannyiszor valósággal félájultan 
esett két öltöztetőnője karjaiba.

i A színpad kulisszái mögött valósággal első 
segélyhely volt berendezve, orvos állt az 

( ügyelő mellett állandóan, készen arra, hogy 
iszükség esetén beavatkozzon,
I A hatalmas munka és a lelki megrázkód
tatás meghozta reakcióját, amennyiben

Alpár Gitta ismét betegen ágynak dőlt 
donságuk. Ez a darab Armont és Gerbidon Orvosa már délben értesítette a Fővárosi 
francia vigjálékának alapötletéből készült. A Opcrettszinházat, hogy semmi körülmények 
többezerszer játszott francia vígjáték magyar között sem engedi este játszani. A szinház- 
átültetői Krausz Mihály, a világszerte nagy nál ezt nagy sajnálattal vették tudomásul 
síiért aratott magyar muzsikussal társultak,'ds értesítették Alpár Gitta dublőzét, Darvas 
aki remek és pompás zenét szerzett a darab-'" 
hoz. A vígjáték főszereplője a Papucs, egy 
drótszörű foxi.

líh

♦
Puccini örökélctü melódiái, amelyeket a 

langőkl-iAMzA ny vett szárnyaira és röpített 
a világba, a legszebb, ■ legbájoaabb, Icgfiilbe- | 
mászóbb muzsika. Semllycn sláger nem múlta i 
felül éa most a hangosfilm mestereit Is meg- , 
Ihlette a Botterfiy áriája. Amerikában készül 
a világ legnagynbhszabáau PillangóklMMronya, 
—- de e*ak  a műtermi felvételek, A gésák, a 
Mcreacnyevlrág honáról csodaszép tájak ele
venednek meg a hangosfilm vásznán, ahol a vi
lág legazebb Pillangókisasszonya, Sllvla Sldney 
énekel. Amerika legszebb színésznője, Sllvla 
Sldney. Budapesten a Caslno filmszínház fogja 
bematatni ezt a nívós és előkelő Ízlésű filmet

* i

A Pesti Szinház is próbál kezd hétfőn reg
gel. Lestyán Sándor és Stella Adorján „Pa- j 
pucs" cimü vigjátéka lesz a legközelebbi uj- '

Hb 
Álét

lalkozott, hogy Alpár Gittát pótolni tudja, 
pompásan megállta a helyét.

A csinos, nyúlánk fiatal leány azelőtt a Vá
rosi Színház koloraturprimadonnája volt és 
Alpár Gitta szerepeit játszotta. Nagy sikere 
volt már a legparádésabb koloraturszere- 
pekben és jelenleg is a fiatalok között egyet
len komoly aspiránsa az Operaház betöltet
len koloratur-szerepkörének. Ezüstös fényű, 
gyöngyöző koloraturája, bájos lénye — ha 
szabad ezt kifejezni: — uj sztárt avatott a 
Fővárosi Opercttszinházban, annál is in
kább, mert prózája sem hagy maga után 
semmi kívánni valót. A többiek kollégiális 
szeretettel támogatták a fiatal énekesnő de- 
bűjét.

♦
Egyej fizet — kettőt kap. 
Mit? ... Polo szappanpelyhet,

♦
Joe Pasternak, as Unlvcrsal Pesten 

kodé produkció vezetője, Berlinből ma __
vetkező táviratot kaptat „Kimondhatatlan nagy 
siker, a kfiibnség el van ragadtatva, véglgtap- 
Balták a filmet, az első hét jegyei eladva — 
Von Ftzdorf." Tegnap matatták be ugyanis 
Berlinben a Pardon tévedtem rfmll Gaál Franel- 
ffllmet „Skandál In Budapest**  elmen, os Ai
dára filmszínházban. A hatalmas filmpalotát 
■Kitolásig megtöltötte a közönség. A horog- 
keresltetek lapja, as Angrlff, a legnagyobb el- 
fogadtatás hangján Ir Gaál Franciskáról, Páni 
BBrblgerről és Szőke Szakái ról. Gaál Frands- 
Itáról megjegyzi, hogy Féltei MaMary óta Ilyen 
feltűnő fiatal tehetség netn volt.

tartói*  
a kő-

Ibolyát, hogv este játszani fog. A színházi 
publikummal pedig az előcsarnokban kitett 
táblákon tudatták, hogy Alpár Gitta helyett 
a magyar énekesgeneráció egy fiatal csil
laga, Darvas Ibolya fogja énekelni a Du- 
barry szerepét, A közönség ezt tudomásul 
vette, senki sem adta vissza jegyit és nagy 
várakozással foglalt helyet a színházban.

♦
Darvas Ibolya, aki erre a meglehetősen 

hálátlan és rendkívül nehéz feladatra vál-

Bécs — Theater an dér Wien. A nézötéien 
csillogó szemmel s ökölbe szorított kezekkel 
ha'lgatják a bécsi magyarok a Kossuth-nótát 
Eggerth Márta öltözőjében készül jelenésére és 
interjúvol, hogy mi van Pesten, gondolnak-e rá, 
emlékeznek-e még az egykori kis gyermek
színésznőre. „Legjobban azt szeretném — 
mondja —, ha úgy mehetnék vissza Pestre, 
ahogy eljöttem: zokniban, játékkarikával és 
megint a gyermekeknek játszhatnék Tavasszal 
akartam Pesten fellépni, ezt azonban valószínű
leg el kell halasztanom. Bcrinben kell filmez
nem, a Csárdáskírálynő főszerepét fogom ját
szani*'  Siet a színpadra: „Sok-sok csók és 
üdvözlet a pestieknek "

♦
A szezon egyik legnagyobb sikerű darabja 

Szirmai Rezső „Előre megfontolt szándékkal" 
cimü törvényszéki drámája ma. hétfőn éri el 
a Bethlen-téri színpadon a hetvenőtödik elő
adását. A darab lelt házak előtt folytatja dia
dalmas útját a századik előadás felé.

(*)  Népszerű operaelőadások a Városi Szín- 
hóiban. Márkus Dezső, a Városi Színház fő- 
zenelgnzgatója, november 26-tól kezdve min
den vasárnap este népszerű operaelőadásokat 
tart a Városi Színházban.

minden előadáson EHfnRIf O M ma 
személyesen megjelenek IkUnllOMltl
HÓVAL APOLLO IZA ifiHI

Gombaszögi Frida, mint dr. Mihallk Kata

TÖBB, MINT SZERELEM. Vasárnap máso
dik premierje volt a Vígszínházban Bús Fe
kete László „Több, mint szerelem" cimü darab
jának. A vígjáték hetedik képét, amelyet „több, 
mint happy end**-nek  nevezhettünk, az Ízléses 
rendezői önkény (szerény véleményünkkel 
egyetértve) elhagyta. A vasárnap esti közönség 
tehát kölíőibb és, ami ritkán jár együtt; em
beribb és igazibb befejezését kapta annak a 
történetnek, amely a „Több, mint szerelőn. * 
színpadán lepergett. A két szegény entellcktüell 
nem mindennapi szerelméből igy kiteljesedhe
tett a darab sokatmondó cime is, amely szerint 
a lemondás több, mint a szerelem és közönség 
is (hiába, ilyenek vagyunk mi, férfiak) szíve
sebben elhiszi, hogy a szegény, kissé már ko
runk felé közelgő tízéves szeretőt nagy rábe
szélés után mégis csak felcseréljük a gyönyörű 
szép, 20 éves szerelmes milliárdos kisasszony 
kedvéért Ami azonban eddig történik, az a 
legiteljesebb szinház. Bús Fekete ezúttal szakí
tott a „csak vígjáték**  elvével és mesteri kézzel 
úgy keveri a hangulatnak cocklailjét, hogy már 
az első kortyok után kijelentjük: ez aztán a 
mixer. Nem túlzás például megállapítani, hogy 
a második felvonás vége már molnárferencí 
trouvillenek számit. A szerelem és a lemondás 
szinte érzéki gyönyörének ilyen szimultán já- 
téka, amikor ugyanazokkal a szavakkal szen
ved az elhagyott szerető üres ágyában, mint 
az uj menyecske örül kínlódva is a nászágyá
ban a színpadiról elhivatottság legmerészebb 
mestervizsgája. Természetesen nagy segítségére 
volt a megoldásban Gombaszögi Frida párat
lan és belső láztól fűlött nagy művészete, Ágai 
Irén kirobbanó sikerű csupa báj, csupa mo
soly, csupa napsugár (a coctailben ő a Grand 
mamier) leányalakja, Gombaszögi Ella, a 
drasztikusságában is szobatiszta, és simogatni- 
valóan aranyos utcai démona, Rajnai Gábor— 
Máig Gerő kettős emberábrázoló művészete, 
Szakács Zoltán, a szinház uj sztárjának szim
patikus és mindjobban érvényesülő, bár kissé 
,',ustavfrölichcs, okos férfiassága. Egy villanás
nyira láttuk csak Pártos Erzsit, de tapsoltunk 
neki, csakúgy, mint a többieknek, » remek 
Maklárynak, Pcthesnck. Csók Istvánnak, Ajtab 
nak, az elragadó Gárdonyi Lajosnak, Peéry Pi
rinek, de elsősorban a Vígszínház uj rendező
iének, Tarnay Ernőnek, aki mesterien foly- 
’alja a szinház nivós előadásainak tradícióját.

SZÉLCSEND. Bónyi Adorján uj darab
jának plakátján ez áll: történik valamikor. 
Tényleg olyan régi, olyan ósdi, olyan érdek- 
te’en. A különb feladatokra hivatott és már 
többször sokkal jobbat produkáló iró ezút
tal az ifjúsági elbeszélések emlékeit dolgozta 
fel a Nemzeti Szinház színpadára és még 
csak azt lehet a rovására Írni, hogy memó
riáját inkább a füzetes regények romanti
kája izgatta. A közönségnek, amely méltán 
tiszteli a Nemzeti Szinház tradícióit, gyak
ran támadhatott olyan érzése, hogy inkább 
az irót és a dramaturgot kell bedobni a ten
gerbe, mint azt a derék színpadi kapitányt, 
aki amúgy is sokat küzd értéktelen szerepe 
nehézségeivel. De szerencsére a közönség 
még mindig elnéző.

Stób Zoltán.

Film, amelyet étdemes 
megnézni...

Elsősorban és mindenekelőtt Iza néni, a 
Fedák-film az, amelyet érdemes megnézni. 
Az elragadtatás jelzőivel illethetjük Fedák 
Sárin kívül, Ágai Irént, Gombaszögi Ellát, 
Rátkait, Törzs Jenőt, Huszár Pufit. Minden 
elismerésünk Zsazsával a kongeniális rende
zőé, Székely Istváné, aki a film ízléses és 
nagyvonalú produkcióvezetőjével, Gaál Er
nővel együtt nélkülözhetetlen a magyar film
gyártásban. A jó zenét Fejér György szerezte. 
— Nagyon finom volt a Kamaraszínházban 
a Foto és a tata c. francia vígjáték, amely
ben sokat neveltünk Préjeanon, a Pesten 
annyira népszerű filmsztáron.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
DR. ELEK HUGÓ

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MUlNTEZET B. T. K0BFORG0GEPE1N, BUDAPEST. VL, ANAM UCCA S. — NYOMDAIGAZGATÓI HAVAS M.
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Heroikus küzdelemmel 

a Hungária minden papír
formát a fejetetejére állított

Az első ötpercben egyetlen gól döntötte el az „örök derbi" sorsát 
és^ adta át a múltnak a Ferencváros veretlenségének büszke 
nimbuszát — Újpest csak a második félidőben győzött — Óbuda 

nagy finissel rabolt pontot a lagymatag Bocskaitól
Az esztendő legcsonkább fordulója kö

szöntött a ligacsapatokra: mindössze három 
bajnoki mérkőzés került tálalásra. Ezek 
közül is kettő egy pályán, az üllői-utón. A 
nap súlypontja természetesen az „örök 
derbi" harcosainak küzdelmére esett.

Sajnos, ezúttal az örök derbi hatalmas 
sebet ejtett a nagyegyesületek anyagi 

mérlegén.
A közönségnek a nagyobbik fele hiányzott 
a klasszikus összecsapásról és ezt sem az 
időjárással, sem a gazdasági helyzet romlá
sával, sem egyéb hasonló érvekkel megma
gyarázni nem lehet. A kizárólagos 
csak az, hogy

a Hungária mélybezuhant csapata 
riasztotta saját drukkertáborának lég*  

nagyobb részét.
Pedig ezúttal éppen ezek a drukkerek fosz
tották meg önmagukat egy győzelem má
morától: attól a nagyjelentőségű ténytől, 
hogy

a bajnokság felé haladó Ferencváros 
első vereségét a lista alján kullogó 

Hungáriának „köszönheti".
I’ST!0 ./°^|Neni,6ti—Újpest. ÜllöVut: Budai ti—HünRÁn'iü 

az évtizedes vetélkedés lobbi küzdelmeihez. Debrecen: Bocskai—Szeged. Berlini-utca: Phö- 
szép játékot senki sem látott, de viszont íz-1 bús—III. kér. TVE. Kaposvár: Somogy—Attila.

Nyolcvanöt percig hasztalan hadakozott a Ferencváros 
egyetlen gól ellen

Hungária—Ferencváros 1:0 (1:0)

galom annál bővebben akadt. A derbi 
játékaként a Bocskai és a Hl. kerület 
kőzetét tálalták fel, amelyben

elö- 
üt- 

k öze tét tálalták fel, amelyben végül is a 
Bocskai lagymatag játéka miatt kénytelen 
volt egy pontot átengedni riválisának. Új
pesten már-már meglepetés kisértett, a 
Budai 11 és az Újpest küzdelmében, de az
után győzött az erélyesebb játék és az Új
pest ismét két nehéz ponttal lett gazdagabb.

A HUNGÁRIA MÁR A 10-IK HELYEN! 
bajnokság állása a vasárnapi meccsek után:A

ok itt

el-

1. FERENCVÁROS 8 14 30:9
2. KISPEST 8 12 23:9
3. ÚJPEST 8 12 22:10
4. BOCSKAI 8 9 17:12
5. PHÖBUS 8 8 14:14
6. SOMOGY 10 8 13:31
7. ATTILA 9 7 10:22
8. in. KÉR. FC- 8 7 14:15
9. SZEGED FC 8 « 18:20

10. HUNGÁRIA 8 8 12:15
11. BUDAI 11 8 5 18:22
12. NEMZETI 8 3 10:26

JÖVŐ HETI PROGRAM
Kispest: Kispest—Ferencváros. Millenáris:

Ez helyzet volt, de ahelyett, hogy meghozná a 
zöldfehérek egyébként vitathatatlan taktikai 
fölényét, szinte elsorvasztja a meglévő lendü
letet is. Egyik hibát a másik után követik el. 
Tánczos jó helyzetben küldi kapu fölé a lab
dát .aztán az első komért rúgják a Hungária 
ellen, majd rögtön ezután A’.íré küld harminc 
méterről gyilkos bombát a sarokba, amelyet 
Újvári csak újabb kornerre tud tolni. A 40. 
percben Tlcska biztosíthatná be véglegesen a 
győzelmef, de amikor átdolgozta magát Hoff- 
manon és Lykán, labdája a külső hálóban 
kőt ki. Nem sokkal később Sebes visszaadja 
Móré kölcsönét s az ő lövése is veszéllyel fe
nyegeti a zöldfehér hálót. Közvetlenül a lefújás 
előtt hatalmas „rumli" támad a Hungária ka
puja táján,

a gyengébb idegzetű hölgyközönség nagy 
slkltozása jelzi a helyzet forróságát,

de az Egyesült Hungária Véderőmüuck elszán
tan hárítják el ezt az újabb veszélyt.

Szünetben nagy tanácskozások folynak pro 
és koiitra a helyzetre jellemzően arról, hogy 
ha a Turay, ha a Szegő igy és úgy... akkor... 
A mérkőzést természetesen a túlnyomó több
ségben levő Fradi tábor teljesen nyíltnak 
tartja. A második félidő ismét csillogó ferenc
városi tűzijátékkal kezdődik. Toldi szállítja a 
magnéziumot ehhez. Az 5 percben Turay nagy 
lövése kelt feltűnést, majd közvetlenül ezután 
egy kornerből Kemény bombája rázza meg 
felső kapufát. Egy perccel később

Takáea Moóré labdájával kígyózik el még 
Mandl mellett te s mintegy nyolc méterre 
áll a kaputól, tehát a gól halálosan biz
tos. Újvári mégte bele tudja dobni magát 

a a labda a melléről pattan ki.
Most nehéz perceket él át a Hungária, mert 

a Fradi támadásai állandósulnak, amit az egy
másutón potyogó kornerek is jeleznek. A drá
mai pillanatok feszültségét „Takács-oroszlán" 
faultja enyhíti, amelynek szenvedő hőse ez
úttal Turay lesz. A 11. percben

a Hungária kapufáját Toldi akarja fres
kóval díszíteni és e célból rámázölja Uj-

a

várit, aki nagyot nyekken s aztán mint a*  
omló vakolat a kapufa tövébe hullik.

Az esemény a továbbiak során csupán annyi, 
hogy

Tlcska hatalmas formája ellen a Ferenc
város egyébként gyönge jobboldala nem 

tudja megtalálni az orvosszert
De hiába játszik jól Tlcska, a jobboldalra ke
rülő labdákat Szegő a legprimitívebb játékkal 
próbálja előrevinní, persze minden fáradozást! 
haszontalan s csak arra jó, hogy a támadások 
rajta biztosan hajótörést szenvedjenek. A 25. 
perctől kezdve keményebb lesz a játék, zürdn 
esnek a faultok, amelyben Toldi a vezér t 
rögtön utána Mandl üget.

Moóré és Sárost helyet cserél
s ettől a pillanattól kezdve a Hungária máf 
biztos a győzelmében. Nem törekednek tovább 
támadójátékra, hanem Turayt és Kalmárt Se
bes mellé vonják, úgyhogy

a kékfehérek már három centerhaffal ját
szanak.

A támadások azért még igy is veszélyeztetik 
a hungáristákat, amit például a Semsel faultja 
miatt megítélt szabadrúgás is bizonyít. Moóré 
lövése ugyanis a kapufán csattan el. Egy pil
lanattal később Takács szédítő lövése is a 
kapufáról vágódik vissza s ezzel egyúttal vég- 
lég megszűnnek a győzelemhez fűzött ferenc
városi remények. A 42. percben ezzel szemben

Cseh és Tlcska olyan támadást vezet a 
Fradl-kapu ellen, amelyből csak a szeren

cse menti meg a zöldfehéreket.
Ticska kettős driblije ugyanis tiszta helyzetet 
teremt s a lövés a felső kapufáról fát ki a 
mezőnyből. Az időhúzás magas iskolája kerül 
ezután bemutatásra s ezt a legteljesebb siker
rel folytatják, bár a közönség zömének koránt
sem tetszik- Viszont érthető. Hiszen ez a két 
pont a Hungáriának egyelőre sakkal értéke
sebb, mint a zöldfehéreknek. Hogy ‘azután et 
a szezon második felében mit jelent majd t*  
Ferencváros bajnokságra törő együttese szá
mára — az a jövő szezon titka:

Á; Ferenccváros hz első helyen, a Hungária 
á . tizenegyediken... No most czekután tessék 
derbit játszani. A zöldfehérek törzspublikuma 
korántsem szomorkodik afelett, hogy a nagy
nevű rivális ily mélyre zuhant, ezzel szemben 
viszont a zöldfehérek vezetősége ugyancsak 
vakarja a fejét.

A pénztár körül tudniillik meglehetősen 
nagy bajok mutatkoznak: kevés a néző.

Sőt/ Soha ilyen kevés nem volt. Nagy adag jó
indulattal

kilencezer főre
taksálható az a „tömeg" .amely az esőmentes 
időben megszállta a tribünöket. Feltűnik Hu-

.VMfVS U.V (4.17/ I. >.

tátongó ürességül az egész pálya. Szil 
az ut, csak Hoffmann vigyáz ^ szélen /Hca- 
kára. Kalmár mégsem kockáztat, higgad
tan ítéli meg a helyzetet — no meg a 
maga gyorsaságát te — s « labdát Hoff
mann mellett Tlcskához tóíja, A nagy for
mába lendült Hungárla-saéteő ezzel a lab
dával fergetegesen zudul a zöldfehcr kapu 
felé. Már nincs, aki megakadályozza benne. 
Háda eléje fut, de Tlcska mintegy tizenhat 
méterről pontosan a kapus mellett oly 
ügyesen lövi a labdát, hogy az a bal kapu
fáról lankadt mozgással döcög a hálóba 1:0

A mérkőzés első

ai ut, csak Hoffmann vigyáz.

A derbi elömérkőzése élvezetes jő játékot
hozott. Különösen a debreceni csatársor nyuj- a labdám
tolt helyenként klasszikus játékot. Remek Ugylálszik, hogy .. 
Bocskai-támadások hozzák izgalomba az ekkor mert a kerületi probálkozázokal nem

VÁGÓ GYULÁI

KÉT

A Bocskai ismét egyfélidős csapatnak bizonyult
Bocskai—III. kér. FC 2:2 (1:0) 

rSsael futó Telekit, II tat Teleki Alt 
a labdának, védhetetlen. 2:0.

f a Bocskai könnyen

FtNyvjsí 

tahisó

és egyetlen- gólja, amelyről —
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KI HITTE VOLNA...t? NEM A HUNGÁRIA GYŐZELMET, HANEM AZT, HOGY KÉT 
HÚZÁS ÉS EGY GÓL ELINTÉZI AZ ÖRÖK DERBI SORSÁT

PERCCEL A ZÁRÓRA ELŐTT ÓBUDA MÉG EGY KIS HANGULATOS SZERENÁDOT 
AD A BOCSKAIÉK KAPUJÁBAN. 2:2.

szerencse. Blaskó kapufát lő, mnjd Alberti 
nagy védési mutat be. A 28-ik percben 

Sscbwarz éles lövést zúdít a léc alá. 2:1. 
A meleg helyzetek egymást váltogatják a 

debreceni kapu elölt. Szinte levegőben lóg a 
kiegyenlítés. A Bocskai nem bírja a gyilkos 
iramot. Markos külön meccset viv Bíróval, akt 
humort kell gyenge helyezkedésével s legtöbb
ször alul marad. A 43-ik percben teljesedik 
be a Bocskai sorsa:

Fenyvesi beadását Kármán kapura fejeli, 
aki élesen küldi a hálóba. 2:2.

A Bocskai pazar játékával győzelmet érde
melt volna, azonban minden meccs 90 percig 
tart. Ámig a szabályt meg nem változtatják^

még alig 3—4000 nézőt. A 19. percben Teleki 
hajszálra fölé lő. Palotás csodás technikai pro
dukciói sok-sok tapsol váltanak ki akőzön- 
ségből, amely a Bocskait buzdítja, lelkesíti.

A 25-lk percben jut a Bocskai vezetéshez, 
Vince éles labdáját Dénes elnézi. 1:0.

Erélyes óbudai támadás a válasz, de Egri 
üres kapuba sem talál. Bocskai-fölény végig.

Szünet után Bíró hendszet vét, de Kiéin
Árpád játékvezetőnek nincs szive 11 est adni. 
Egymást váltogatják a Bocskai és a kerületi 
támadások, a debreceni csapat mégis jobb, 
élvezetesebb futballt játszik. Eöry, majd a 
ke-iilctben Schwercz ront el jó helyzeteket.

A 17-ik percben Bíró elgáncsolja a nagy

A budaiak egy félidőn át megszorították a balszerencsével 
küzdő lila-fehéreket

Ulpeit-Budai „11" 3:1 (0:1)

szár Aladár főpolgármester alakja, amint a 
tömegben lassan tör utat magának s közben 
figyelő fülekkel hallgatja vérbeli törzsdrukker
ként az előzetes lippelésekct. Nem sokkal ké
sőbb Kelemen Kornél, az OTT elnöke is meg
érkezik. Aztán a Hungária. Gyenge zugás, egyet
len taps sincs, hogy azután, amikor a Ferenc
város legénysége üget ki, a zugás egész vihar
rá . dagadjon s a taps fergelege bizonyítsa, 
hogy — nem a Fradi közönsége hiányzik a 
derbiről. K szokással ellentétben most alig 
van fényképezés, pereg a pénz, a Ferencváros 
választ, játszik a Springer-szobor ellen. (A 
Hungária, nem számit — mondják.) A Hun
gária kezd. Ticska mindjárt offszájdon akad 
cl a rögtön ezután megkezdődik a harc a Fra
diban a gólrekordcrség büszke trófeája után.

Talán éppen a végzete a zöldfehérek
nek.

Miodenki gólt igyekszik elérni s ebben külö-| 
nősen Toldi étvágya csillapithatatlon. A lég- 
szimplább mozdulatokkal Igyekszik negyven 
méterről gólt rúgni s ehelyett a labdák rend
szerint fölé és mellé vágódnak. Az ÖnzjMék 
mindkét félnél meglehetősen gyenge lábon áll, 
dehát még csak percek óta játszanak. Az 5. 
percre billen az óra mutatója, amikor

Kalmár a félpályán a kényazerbekk Lyka 
Mellett könnyedén elint I esel előtte áU

ki hitte volna, hogy egyúttal a győzelmet Is 
jelenti? Ezután Turay szép lövése köt ki 
Háda kezében, majd Toldi sorozatos lövései 
fütyülnek el a kapu mellett, hogy azután az 
egyik hatalmas bomba alakjában rémilse meg 
a még mindig vezető Hungáriát.

Egyébként álmos volt a játék
egészen a 20. percig .amikor átmeneti Fradi- 
fölény kerekedik, amiből végül is Takács 
labdája menti ki a kékfehéreket. Gombos bíró 
hatásos mozdulatokkal szeldesi a levegőt a 
pálya közepén .egyébként azonban igyekszik 
egyenletesen mindkét oldalra egyformán té
vedni.

Föltűnik ■ Ferencváros közvetlen védel
mének gyengesége,

de ugyanekkor Szegő a johbszé.cn sem zavar 
sok vizet, vagy éppen csak vizet zavar. Olvap 
vagdalkozás fólyik most perceken keresztül, 
amilyenre ‘kevés derbiben volt még példa. Vé
gül is Cseh ördöngős driblije! és a kijátszott 
öt ferencvárosi játékos mérge hoz némi szint 
a játékba mindaddig, amíg Lyka lehervaszfja 
Cseh kapura törő lendületét. Még Kalmár nagy 
lövése kelt Izgalmat, hogy azulán n 80. pore
ben

Sárost labdáját Kemény kapásból küldje 
középre és ott Toldi ugyancsak kapásból 

remek dopplerrel — 8 kapufára.

P. Szabó

Az alig másféletcrnyl 
publikum torka legalább 
tizezemek felel meg.

— Hajrá Újpest... — 
hangzik a Dumavár har
sány harci kiáltása.

Az újpesti ütik igye
keznek meghálálni a be
léjük helyezett bizalmat 
és rendes kis bombá
zásba fognak. P. Szabó 

' és ismét Jávor próbál- 
1 kozik, de egyelőre ncin 
* sikerül semmi. Újpest 
1 állandóén egy kapura játszik, ... _ ..........

zöme mellé, fölé surrannak, vagy a jól védő 
Fábián zsákmányai lesznek. Kiss Gábor is biz
tos helyzetben hibáz. A 17. percnél tart a já
ték, amikor váratlanul a budaiak szerzik meg 
a vezetést:

Polgár Sztancslkhoz passzol, aki Rökknek 
■d át, ő viszont eltalálja a labda igazi al

ját. 0:1.
A budaiakat felvillanyozza a siker, lábraksp- 
nak és több meleg helyzetet teremtenek Hóri 
kapuja elölt, aki egy esetben csak merész 
bokszolással hárilia el az újabb gólt. P. Szabó 
és Magda összeütközése puskaporos hangulatot 
kelt, de lassan elsimulnak a nézeteltérések. A 
középfcdMctet játszó Polgár Igen jó játékkal 
újra és újra frontba dobja csapatát, azonban 
Hóri jó védésein meghiúsul a sokai jelentő 

'BÁWdii- góL

de a lövések

Szünet után Újpest fölénye állandósul. Fá
bián, a budaiak kapusa cerberusként őrzi az 
ostromlott kaput. Széli bíró néhány hibával 
excellál, miért is a szidalmak özöne zudnl felé. 
Az izzó hangulatot a kiegyenlítést jelentő gól 
csilitja le, amikor

a 14. percben Tamásy átadását Jávor lövi 
a hálóba. 1:1.

Alig ocsúdnak fel a budaiak, amikor Tamási 
Kiss Gábort szökteti s

már bent van a Illa-fehérek vezető gólja
la. 2:1.

Újpest nyomása percröl-percre nagyobb. Já
vor biztos helyzetben ront. Polgár teljesen 
visszaesik, úgyszintén csődöt mond Rökk is 
Újpestben Tamási és Seress tüntetik ki magu
kat eleven, friss játékukkal. A 25. percben 
Magda faultolja Szálait, melyért szabadrúgás 
jár a 16-osról.

Pusztai áll a labdának " a jól Irányított 
lövés csakhamar a hálóban táncol.

-— Most jön a negyedik... Most jön a ne*  
gyedlk... — biztat az újpesti kórus.

Jó összjátékkal játszanak a lilák valóhan 
a negyedik gólra minden pillanatban számí
tani lehet. Ám Pusztai kapufalövése és Kiss 
bombája nem jut túl a kapuvonalon. Fábián is1 
megtesz minden tőle telhetőt. A 42. percben 
Tamásit faultolják, azonban a megítélt tl-est 
P. Szabó a kapu mellé helyezi.

A mérkőzés végére megérkezik a Hungária 
győzelme is és igy az ő^öm hirtelen kétszeresre 
Höv«kMÍk A lelkes ujpetlj táborban

johbsz%25c3%25a9.cn
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HALLOTTA?...
... hogy Bellák, a plng-pong BrdöngőakezU 

mese re csak a bajaokaágfg marad Mthon ég az
után Olassonságbaa telepszik le, hogy all 
népszcrlbdtse ■ pingpongot.

■ •. hogy * fiatal éa csinos gyorsuszónőnek 
Irgn nr.ay gondot okozott Korányi balesete, ö 
küldi ugyanis ü legszebb /Irógokat, ám a papa 
nem méltányolja ezt és a zsebpénz! nem emeli 
fel.

... hogy a Komjádt-zzobnr llgje körűi a 
legnagyobb homály uralkodik. Sót... az usaó- 
szövetség táján elhangzott olyan kijelentés la, 
hogy az Ilyen terméssetti megemlékezések 
mérczcttek lennének. Hm... mit szólnak 
joo ehhez Komjádl barátai? Vagy talán 
Ilyenek nincsenek?

... hogy Koblerskl, a német válogatott 
balllnto — a lengyelek szerint — úgy *■*

túl- 
v.j- 
már

— - - _____ ___w— f* 1*"
a lengyelek szerint — úgy körül

belül negyvenszer Játszott jogosulatlanul a 
válogatott lengyel csapatban, mert lengyel ál
lampolgár.

.. hogy Németország vonakodik részfvennl 
a milánói Jégtiokkl világbajnokságon. Ugyan
is a nem árja származású Arbanovsky, vala
mint a két Bali-teatvér hiányaik a csapatból éa 
Igy semmi esélyük nincs.

■ • • hogy a párisiik legkedvesebb szórako
zása most a ping-pong. A kedélyes franciák a 
jazz hangjai mellett kulllválják as asztali len- 
niszt. És Barna Viktor a pingpong király.

... hogy Zombori Ödön, a kiváló birkózó- 
bajon} mostanában a súlyemelés sportját gya
korol.*  — trénere szerint — kitűnő remé
nyekkel eltelten.

... hogy a vlzlpólózókról elterjedt kósza 
híreket a MUSz erélyesen cáfolja. A Játéko
sok? — inég nem nyilatkoztak, de ugylátszik, 
valami asért nincs rendben.

... hogy a Wemhlcy-stadlun éa sportuszoda 
Európa legdrágább spottelepc, amennyiben an 
nak építése nem kevesebb, mint 150.000 font
sterlingbe került.

Széljegyzeted 
egy vivólegendádoz

Régen elmúlt már » vívóvilág margitszigeti 
nagy randevúja s p távoli messzeségekből Ide
vándorolt társaságból — amely a sportdlcsö- 
ség délibábját kergette —- nagyon hiányzott 
valaki. Egy furcsa, ötven felé járó francia 
gnmjn kopasz koponyájával, örökké zzájaszé- 
lén füstölgő cigaretlavéggcl óz amikor itt a 
szpíker a neveket sorolta fel, mindenki tudta, 
hogy nem Jött el ez a fanyar párisi.

Úgy hívják, hogy — Cattiau. Legendák ke
ringenek róla s ml nem láttuk Itt ezt a nagy 
versenyzőt, aki 1028-ban Amszterdamban a 
tőrvilógbajnoksóg nagy favoritja voii. Akkor 
már hála mögött volt egynéhány francia tör
és párbajtŐrbajnoksóg, Európa-bnjnokság is 
volt tarsolyában, bebarangolta sokszor a 
Riviérái — és Amszterdamban lomhán fel
cammogott a plnnsra, furcsa, lehetetlenül csú
nya angardjával, tőrét úgy fogta, hogy min
denki oltói félt, hogy elejti nz első penge
ütésre, de a szakértőkön villamoaáramként fu
tott át a szpíker hangja, izgatottan nyújtogat
ták a nyakukat, mert Galliau viv és ez az 
utolérhetetlen vivőszellemesség és gall-kultu- 
rállsóg nőn plus ultrájn volt. De azután egyre 
halkulóhban, egyre csendesebben, egyre ki- 
óbrándulóbban hangzott fel a taps. Cattiau 
már öreg, mór nem tud versenyezni, már nem 
tud győzni, már nem nyerhet, már vége van. 
—- Így mondták.

És azután a német Caslmir feltartóztathatat- 
lanu lovagolt a világbajnokság felé. Egy aka
dály volt még, aki hátul kullogott, aki senki
nek sem volt akadály — Galliau. Ha Caslmir 
győz, akkor világbajnok, lm Cattiau, akkor 
holtverseny a francia Gaudin, Casimlr és az 
olasz (iaudlni között. És megkezdődött az 
asszó. Az rinberek még alig ocsúdtak fel, két 
párád ripaazt, egy feltartó szúrás, két egye
nes támadás és Cattiau ö:O ra, tehát megsem
misítő fölénnyel győzött. Árulón Gaudin öaz- 
szekerüll Caaimlrral: a francia győzött és világ 
bajnok lelt.

Utána újra Európa-baJnok lett párbajtőrben 
s Los Angelesben, ahol az olasz Marst mind
össze 7 tust kapott a tőrvllóghajnoksóg egyéni 
versenyében, megint Imiül kullogott,

Furcsa, egészen egyéni, mindenki mástól el
ütő slilusál, ami szinte utánozhatatlan, nem 
láttuk ill .Budapesten. Mindent könnyedén csi
náló — és csnk az tud könnyed lenni, aki Iga
zán tud — ezt a felejthetetlen stílust és szel
lemességet nem láttuk a kora nyári Margit
szigeten, amikor újak, frissek, fiatalok futot
tak n dicsőség után. Cattiau már visszavonult, 
nem akart többet versenyezni! Honfitársa, 
Buchard. harmadszor nyerte meg Budapesten 
a párbajtőr egyéni bajnokságot, annak da
cára, hogy a párbajtör-csapalmérkőzés során a 
franciák az olaszoktól katasztrofális vereségei 
szenvedtek. Az egyéniben Buchard fölényesen 
hagyta rmga mögött a legkhálóbb olaszokat. 
Es most kapjuk a hírt, hogy a másfél év óta 
nem versenyző, a sporttól visszavonuló Cat
tiau, az ÖO éven felüli vívó egy távoli párisi 
versenyen most újra plansra lépett, A verse
nyen Buchard is elindult s az „öreg" Caltiant 
ugratták, hogy vájjon hányadik is lehetne eb
ben a nagyon előkelő mezőnyben. Cattiau még- 
egyszer útdíjára kiállt a plansra, A versenyen 
lluchnrddal került holtversenybe. Az első he
lyért 12 tltssö*  mérkőzésben állapodlak meg és 
az „őreg“ Cattiau fölényesen li.é arányban 
győzött a háromszoros Európabajnok. a lég 
utóbbi nagy nemzetközt verseny hőse Buchard 
ellen

Allilóiikg ez volt at utolsó versenye, állítólag 
CSttl pontot tett nagy és felejthetetlen verseny*  
fcarrierjfre ét most, amikor talán végleg vImzs- 
vonul, magunk elé Idézzük egy-egy tussót, 
őrökké cigarettafüstbe burkolt fejét és lassan 
cllűnő .vlvópályáját, frlestőrjuk a legendák édes 
és fit-arn aranyporával.,,

ZMM Fenne

Kis lak áll a Zsák-utca végében...
A futball alkotmányos társasjátékának ével elmúltak 
jöjjön az erős kéz és a néma száj

Az egyik világhírű angol futballcsapat feUÖ 
kapufájára a józan angol sporlfelfogás örök 
dokumentumaként felvésték a következő mon
datot: Sohse felejtsétek, hogy a futball csak egy 
játékl‘‘ Nálunk, ahol a futball területéről már 
egy évtizede

száműzték n józanságot, hogy helyébe a 
gyűlölködés ée a tudatlanság Jelszavait Ül

tessék,
•i futball szimbolikus kapufájára és talán sír
emlékére is nyugodtan felvéahetnők a pesti 
argót zamatos és szabatos kifejezésével. „Sohse 
felejtsétek, hogy a futball nemcsak — „duma"! 
Kétségbeejtő, hogy mi megy végbe azokon a 
fórumokon, ahol — Állítólag — a futball ügyeit 
intézik. Hu valaki öt évvel ezelőtt egy mondat 
közepén otthagyta a futballlársaság tárgyalá
sát, az ma nyugodtan visszamehet: h mondatot 
befejezik és mégcsak észre sem veheti, hogy 
közben őt hosszú, súlyos, felelősségteljes esz
tendő múlott cl. Ugyanazok a sztereotip sza
vak, gondolatok, viccek és oktalanságok rémí
tik meg és mégcsak a személyek sem változtak. 
Ami változott, az maga a futball.

Az egykor életerős, vidám és hódító gaval
lér helyeit ma egy kiaszott, morózusan 
marakodó koldust talál, aki már csak kü
lönféle „Ínségakciók" képzelt gyönyöreinek 

reményében tengeti szánalmas életét.
Viszont — de régi igazság! — ünnepelni és te- 
moini jól tudunk. Szavak szóban, szavak Írás
ban, de tettek a holdban

Ml van a stadionnal? Ml van az életveszé
lye*  állapotban roskadozó pesti pályákkal? 
A csapatok párává foszlott tudományával? 
A fiatalok mezítláb futballozó tömegeinek 
bajnoki küzdelmeivel, a mamutadmlnlsztrá- 
clóval, az amatőr- és proflsport összevoná

sával, az adókkal, az utánpótlással?
Frázisok és nagyképűségek, futballista lábak 
helyett kamatlábak, személyi csaták és intri
kák mocsarában botorkál „Dumaország**  váló- , 
gntott csapata. Demokratikus eszközökkel akar
ja megoldani azokat a súlyos kérdéseket, ame- i 
lyekben

csak egyetlen erős kéz szemetetsöprő len
dülete segíthetne. (

Beszél, cseveg, bókol és hajbókol a bankettek .< 
vidám népe, mintha mi lennénk a l -ák ara- l 
nyától gazdag olasz futball, mintha mi lennénk 1

2000 schilliíig külön prémium
üti a markát a Míírcpacup«győzfes 
Ausztria játékosainak a klub 100.000 
schillinges évi jövedelméből

Munka nélkül sínylődik a Vienna kilenc értéke
Bécs, november 5.

(Bécsi szerkesztőségünktől.) A „Mitropacup" 
nyertes Austria csapatát az idén pártfogásába 
vette a szerencse és

az évi mérlege előreláthatóan 100.000 sil- 
llng tiszta nyereséggel fog végződni.

Az egyesület vezetősége ebből nz alknlomból 
nem feledkezik meg játékosairól sem.

Ai első csapat tagjainak a Jól sikerült év

A Hungária-hivek vasárnapi viharos 
gyűlésén örök klubhüséget fogadtak 
a kék-fehér drukkerek „Nem kritizálunk, 

nem követelünk lejeket, hanem segíteni akarunk*,
A Hungária példátlanul gyönge szereplése 

érthetően pánikszerű izgalomban tartja már 
hetek óta a klub híveit, tagjait és barátait. 
Tudni kell ugyanis, hogy a klub számtalan 
oly lelkes barátját is számon tartja, akik nem 
járnak ki a meccsekre, nem vesznek részt a 
klubéletben, de azért szivvcl-lélekkel kitartot
tak évek hosszú során keresztül az MTK 
kék-fehér színei mellett. Ezek is megdöbbe
néssel értesüllek a csapásról, amely a bajnoki 
pontversenyen keresztül Jutott kifejezésre.

A Hungária hívei egy szörnyű, megfejt
hetetlen rejtély kulcsát keresik.

Ez hozla össze őket vusárnap délelőtt egy 
Rákóczi.üli moziban, ahol

a nyilvánosság előtt foglalkoztak bajuk
kal.

A klubrajongók között felfedeztünk néhány 
diákgyercket is, akik szintén a maguk ügyé
nek tekintenék a Hungária baját. Egyébként

Egy gyarmek mlndant 
megtanul nehány hó
nap alatt. Miért ne 
tudná ugyanazt gJ 
Ön Is megtenni * 

Angoiut-franciaui 
aaitanak, köníysn és gyorsan a Dnriua tárhotetlen 

1 gnunofoolatnnes
b*o«ORtfkU  nyval. 
ügy tsljse aoromt P 14.-, aaaak egrogy 

rétes egy laiaaaaal
« penfltf ao fillér. 

Kapható mindenüttI TáJékMMtót küld: 
Oarlum Ktt. Budapwt, ThökOly-ut 2.

j Mcisl csodálatos diktatúrájának tudós osztrák 
i futballja. Nem tudjuk, vau-e az olasz, vagy 
• osztrák szövetségnek saját, különbejáratu, sok-. 
i szobás háza, azt azonban nagyon is tudjuk, 
■ hogy a magyar futball háza hol áll:

pontosan a Zsák-utca végén.
Ezt az utcát nem telckkőnyvezték, nem szere
pel az idegenvezetők zsebkönyvétben sem. en
nek ellenére azok a magasabb körök, ahonnan 
segítséget várnak a távbeszélők, nagyon jól 
Ismerik az utcát Is, a házat is. De a lakóit is...

Ez a futballliáz egyébként a kőbemerevedett 
dokumentuma annak, hogy a futballdiplo- 
maták oly messzire tévedtek a reális élet
től, mint amilyen messzire van a magyar 
futball háza a magyar futball nyomorúsá

gától.
Hogyan képzelik az urak a magasabb segitsé- 
gvl? A felháborodás joggal lincselné meg azt 
a háztulajdonost, aki a téli inségakcióból kikö- 
nyörgött szénen akarná megsütni a maga pe
csenyéjét!

A bajnokság élén diadalmasan haladó Fe
rencvárosnak annyi pénze sincs, hogy egyetlen 
hátvédet vásárolhatna. Az európai futballtör- 
ténelem legtragikusabb csapata, a Hungária 
szintén az anyagi örvény peremén kerengj n 
maga szédületes halálláncát. A lista alján 
éhező Budai 11, Nemzeti és az önkéntelen böjt 
szomorú malaszlját szopogató társai naponta 
háromszor kénytelenek külföldön áruba bocsá
tani a magyar futballista inak egykor művészi, 
ma robotos munkáját. Az amatőrök népes hada 
utcai cipőben, vagy meztelen lábbal rúgja 
labdái.

De valamennyi szállítja a pénzt ■ szövet
ség! és alszövetségl kassza mélyébe! 

És a jól adminisztrált kassza köré már egy 
szép kis ház is terebélyesedett ugyanakkor, 
amikor a futball az ok és okozat vastörvénye 
alapján az anyagi és erkölcsi agónia utolsó 
óráit nyögi.

Nt?m vitás, hogy itt most már a maradék 
életre megy a játék.

Aa alkotmányos társasjáték meddő évei el
múllak — Jöjjön az erős kéz, a néma száj, 

mert az évek óta szakadatlanul tartó halotti be
szédek alatt az egykor diadalmas magyar fut
ball testű nemcsak oszlásnak mdult, hanem 
lassanként már a csontjai is porrá omlanak.

emlékére fejenkint 200ó schllllng jutalmat 
oszt ki.

Téves lfnne azért azt hinni, hogy minden 
egyesületnek ilyen jól megy. A Hohe Warte tu
lajdonosa: a Vienna már nem tud hasonlóan 
jól bánni játékosaival. Sőt, még állást sem 
tud szerezni részükre. A Vienna első csapatának 
kilenc togja munkanélküli, közöttük Gschwetdl 
a legjobb osztrák csatár.

a mozihelyiség nem produkált ..táblás házat". 
Ezt a tényt a nézőtéren megfigyelőként el
helyezkedett zöld-fehér drukker nem is hagyta 
szó nélkül:

—* Látja, ez nálunk nem fordulhat elő. A 
Hungária rajongói szervezetlenül kénytelenek 
végigszenvedni ezt a tortúrát.

Nem volt igaza. Az volt a baj, hogy a 
vasárnapi gyűlés nem volt kellőképpen elő
készítve.

Már a gyűlés megkezdése előtt, az előcsar
nokban megkezdődött a keserű vita. Abban 
mindenki egyetértett, hogy

a játéktudást Illetően nincsen hiba: a Hun
gária ma is nagy. A katasztrófa oka a 

lelkiekben keresendő.
A diukkerszervezet vezetői megjelentek a 

pódiummá előléptetett egyik emeleti páholyban. 
Fuchs Géza csendre intette a viharzó tábort 
és Így szólt:

— Nem veszekedni, nem fejeket követelni 
jöttünk Itt össze, hanem segíteni akarunk.
Heves ellentmondások követték a szónok 

szavalt, de az előadó erélyesen leintette az 
elégedetlenkedőket:

— Nincs semmi célja annak, hogy a múlt 
bűneit firtassuk, összetartásra van szükség. 
Mindenki, aki szereti a mi színeinket, le 
gyen most a helyén és biztassa, buzdítsa a 
ml fiainkat. Nem osztom azok' nézetét, akik 
azf állítják, hogy a ml fiainkban nincsen szív.

sírra-Hszobep- 
UKartoonuvM 

speciális készítője

Lőwi Oszkár S4ndor-u.' u’leL 128C3

mérték uMntetrafe »
naerlnti szévetekM 
pengőért késsttUnk.

•CHNKUSH, UokAny-utm 77. II.

('Heves ellentmondások.) Hivatkozom a 
játszott meccsekre, amelyek igazolják 
hogy

a csapat a balszerencse sorozatos csapásat 
alatt roskadozik.

—' Itt nem segít a pénz sem, a fiuknak buz
dításra van szüksége.

Ezután Karczag Vilmos szólalt fel.
— Nem az a célunk, hogy kritizáljunk. Most 

a csapaton segíteni kell.
Ezután felszólította a klub tagjait, hogy a 

pályán vasárnap délután egy helyen tömörül
jenek és. szlwel-lélekkel hajszolják küzdelemre 
a csapatot.

A nézőtér hátsó padsoraiban erre megszólalt 
egy dühös hang:

— Játszón az a profljátékos, verejtékezzen!
Helyeslés követte a közbeszólási, majd Kar

czag hivatkozott a Ferencvárosra, amelynek 
szintén volt rossz periódusa. De ott a hívek 
lelkesen kitartottak a csapat mellett.

A gyűlés azzal végződött, hogy a kék-fehér 
hívek megfogadták, hogy nehéz harcában támo
gatni fogják csapatukat.

A Tilden-tenniszcirkus 
uj akvizíciója

SS?
S .. ■ ' *■ ■

-------- JüíáSU

Jack Crawford, az ausztráliai tenniszező fenő
mén, aki professzionista lett és január havában 

debütál a Tilden-cirkusz „műsorában'

Várható-e a magyar 
Jégsport reneszánsza?

A bécsiek jéghoki csapató már learatta első 
győzelmeit. A múlt héten verte meg Páris vá
ros válogatott csapatát az „Eiswundermann- 
schaft" — tUiqgy Páriában a, .qwpatpt elnevez
ték — f:l-re. És most Indul töVabb''iRás'bftíá- 
gokba, otthoni programja bs gazdag nemzetközi 
találkozókban.

A hokkistákat megelőzték Pfirisban a mű
korcsolyázók. Heteken át treníroztak a francia 
fővárosban Schőffer és Papétz—Zwack, akik 
nagy sikert arattak bemutató futásaikkal.

Ugyanakkor azt olvassuk az egyik prágai
lapban, hogy a közel jövőben a Rotter—Szollás- 
párt várják d prágai téli stadionba és hogy a 
cseh közönség joggal kiváncsi a „világbajnoki0 
pár ezidei első széreplésére.

Nem vitás, hogy Ausztria ugyanolyan sze
gény, mint mi vagyunk. Az sem, hogy ml gaz
dagabbak vagyunk tehetségekben, mint a szom
széd ország. Élérhet, vagy időnként el is hagy
hat bennünket az osztrák jégsport, de az infe-
rioritás oka éppen abban rejlik, hogy nálunk 
nincs tréner és az, hogy nem adunk alkalmat 
a mi talentumainknak arra, hogy szárnyaikat 
úgy bonthassák ki, mint a külföld nagyságai. 
imrédi Magda, Levitzky Piroska, Szilassy Na- 
diné, Nyilas Vilma, Öllé Edit vagy Vadas Már
ton, Terták Elemér, Pataky István, vagy a pá
rosok: fíotlcr— Szotlás, Gállá—Diliinger, Tusák 
—Balázs, egytől-egyig ígéretei a magyar sport
nak és mi mindannyiszor csodálkozunk, ha 
ezek közül valamelyik a mi áldatlan tréning
viszonyaink között valamely nemzetközi győ
zelmet érnek el.

Tudjuk, hogy mi szegények vagyunk, de Itt, 
ezen a téren nálunk hibák vannak. A BKE 
Dcwar szerződtetésével a jéghokkisporlban 
ezeket a hibákat kezdi jóvátenni. Talán Jó volt 
felhívni a figyelmet a gyors- és műkorcaolyá- 
zókra is. Ezen a téren nem kisebb hibák vár
nak megjavításra.

Ingyen kapja az 1

ESTI KURÍR
nagy 200 oldalas 
zsebnaptárát az 
1984évre alapmin- 
dennapi tásárlója.

Bővebbet az

ESTI KURÍR
minden számában.

Vegye meg az

ESTIKURIHl
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Meghalt Füzesséry Zoltán
az egyetemes magyar sport legrégibb vezére

A magyar sportnak ismét mélységes 
jgyásza van: rövid szenvedés után

elköltözött az élők sorából tövis! és fü- 
zessérl Fttzésséry Zoltán dr. nyug, fő
ispán és táblablró, a MUSz és a MESz 
volt elnöke, a Magyar Úszó Egyesület 

35 éven át volt elnöke.
volt székesfővárosi törvényhatósági bizott
sági tag, a magyar egyetemes sport legré
gibb vezére és előharcosa.

Füzesséry Zoltán elmúlásával ismét egy- 
gyel kevesebb lett azoknak a konzervatív

sportférfiaknak a száma, akikiet az ideáliz
muson kívül semmiféle egyéb szempont nem 
vonzott a sportolók táborába.

A halál szombaton déli 1 órakor követ
kezett be. A magyar sportlársadalomnak 
ama régi tagjai, akik ismerték és becsülték 
kiváló egyéniségét, mélységes részvéttel se
reglenek ravatala köré. Temetése ma délután 
3 órakor lesz a kerepesiuti temető halottas
házából. A ML'E a temetésen testületileg 
vesz részt és nevében Wagner Károly dr. 
társelnök mond búcsúztatót.

Eltört a kapufa
a BSE—TLK meccsen, 
amely igy félbeszakadt

E cél olyan izzólámpával érhető el, amely 
kis áramköltséggel egyenletes, nagy fény, 
erőt és jobb fényelosztást ad.
A Tungsram-lámpa 50 év tapasztalatai alap, 
ján készül. Világszerte bevált, mert műszaki
lag tökéletes, megbízható és gazdaságos. 
Vásárlásainál kérjen tehát kifejezetten

A tegnapi forduló az első osztályban csak 
csonka volt. így is akadt érdekesség, a MÁVAG 
pontot adott le,

■ tataiad pályán eltört a kapufa s emiatt 
félbeszakadt a meccs.

Az alsóbb osztályokban meglepetés az UTSE 
és az Autótaxi veresége.

L OSZTÁLY
Bíró-csoport

A favoritok végig győztek, a Turul TE me
gint kikapott. Vezet az UTE (13 pont), a Pos
tás, BSzKRT és BSE (9—9 pont) előtt.

BSE—TLK 1:0. Góliövö: Ardal. A 26. perc
ben a kapufa eltört, a meccs félbeszakadt.

Postás—URAK 5:2 (3:2). Gólöövők: Kertész 
(3), Máléffiy és Bobrik, illetve Vajda (2). A 
Postás hatalmas fölényben Játszott.

Testvériség—Turul 2:1 (1:1). Góllövők: Linké 
I. és II.. intetve Pálinkás (11-esböl). A Test
vériség remek játékot mutatott, biztosan győ
zött.

UTE—HAC 5:1 (2:0). Góllövők: Róna II. (3). 
'Aranyosi és Kállai, illetve Tóth. Fölényesen 
győzött az UTE.

BSzKRT—VI. kér. FC 8:0 (1:0). Góliövö. 
Héjjas (2) és Szaller (11-esböl). Biztos győze
lem.

Pártos-csoport
A MÁVAG pontot adott le az EMTK-nak, 

az MTK kikapott a WSC-töl. Vezet a MÁVAG 
(12 pont) az Elektromos és az MTK (7—7 
pont) előtt. Veszteit pontok szerint a Törekvés 
az első gólaránnyal.

BMTE—Fér. Vasutas 2:0 (1:0). Góliövö:
Varga (2). Megérdemelt, biztos győzelem.

MÁVAG—EMTK 4:4 (2:2), Göllövők: Antal 
’(3), Plávics, ill. Takács (2) és Nagy (2). Reális 
eredmény. A MÁVAG sok selyzetet kihagyott.

WSC—MTK 2:1 (1:1). Góllövő: Szabó (2), 
111. Haluska (ll-eeböl). A WSC lelkesedésével 
nagy küzdelem után győzött.

n. OSZTÁLY
Kárpáti-csoport

Az SzTC újabb, súlyos vereségével lecsúszott 
az Álról. A MAFC tank-módra halad előre. Ve
zet a Köb. AC (llpont) az SzFC (11 pont), 
MAFC, CsTK, BRSC és KSC (10-10 pont) 
elfcAC—FSE 7:0 (2:0). Góllövök: Vizkeleti
(3) , Borsos, Borbély, Linczinger és Koterba.

KSC—Hungária 2:1 (OH). Góllövök; Pelöcz 
I!.. Vnlencslk, Illetve Kosaras.

MAFC—Ganz 6:3 (2:2). Góllövök: Benedek 
(2), Vizy (2), Serfözö, Szabó, illetve Fischer 
(11-esbÖl), Horváth és Kubicza.

KTC—BRSC 4:2 (2:1). Góllövök: Túli (2), 
Liptai, Somogyi, illetve Brunner (2). A meccs 
a 80. percben botrányba (ült.

Felien—BTC 2:2 (1:0). Góllövök: Kiss, Kr:sz- 
tinkovjes, illetve Gárdonyi (2).

Köb. AC—OTE 2:1 (2:0). Góllövök: Konyor 
(11-esböl), Enoch, Ulelve Gönczöl.

CsTK—SzFC 6:1 (1:0). Góllövök: Schwarcz
(4) , Adler, Szőke, illetve Szloboda.

Stobbe-csoport
Az UTSE első vereségét szenvedte el, az 

RTK döntetlenül játszott, a Nyomdász Zugló
ban hagyta a két pontot. Vezet az UTSE (14 
pont) az RTK (13 pont) és a Nyomdász (12 
pont) előtt. ....

MFTR—PSC 8:2 (0:1). Góllövök: Kiszel, 
Palek, Müller, illetve Brezsányl és Inst.itórisz.

Pomutlpar—TSC 1:0 (0:0). Góllövő: Fischer 
Herhert (Pamutipar) a mezőny legjobbja volt.

ZSE—Nyomdász 5:2 (8:2). Góllövők: Tóth, 
Fekecs, Schláffer (2), Hodusz, illetve May és 
Lakatos. .... , , „ .Főv. T. Kör—RTK 0:0. Nívós, szép küzde- 
^BIJÍ—B. Vasutas 1:1 (l»ó). Góllövök: Viola, 

illetve Jerzsabck. _ .
ZAC—BTK 1:1 (1:0). Góllövök: Szilágyi,

illetve Ninlsz. ............... ,, , .
Vasas—UTSE 2:1 (2:1). Góllövök: Markovié*,  

Schusztcr H„ illetve Valcslcsák
III. OSZTÁLY
Oprésc-csoport

A RAFC .orcsígível lemaradt M éjo.oport- 
Ml. Vezet a VI. kér. SC It! pont) u MSC (13 
pont) de a P.Tdrekvds (10 pont) .MII.

MSC—PMTK 2:1 (2:1). óóllövdk: Varsa 
Primula. Illetve Molnár II. A bíró » *8t4tíé« 
miatt 10 perccel előbb lefújt, a...

Comp.dc—Juta(,ór 3:1 (1:1). Oóllövík.
Schmoíkó, Borion II. (2).

MÁV BIOM— RAFC 2:0 (1:0). Oóllóvók: De- 

'"uMTE—TOrOkOr 1:0 (0:0). OOIIBvO: Fle«er. 
CaAbl (UMTE) * Jí’f’ííltA nlil <21 i

VI kW. SC—NTC 2l0 (2:0). Góllóvó Büki (2).

Malakll-unptrl
Az elz« 61 mind döntetlent Jálwoft. ;

az SzRTC (12 ponti a KSSE, Hálókocsi és . 
Gránit (lí—11 pont) előli '

WRTG—NJTC 1:1 (1^)» Góllövök: Hűbéri. ' 
Ülőivé Neubauer, ' I

Drasche—KEAC 3:1 (1:1). Góllövök: Gom-
! barcsik (2), Taraszár, illetve Kraisz. 

Gránit—KSSE 2:2 (1:0). Góllövők: Kecskés.
Tompics, illetve Gaál és Láng.

Kalapos—Menekültek 3:2 (2:2). Góllövők:
Lux (3), Illetve Nagy (2).

A KAOE—Klsp. AC mérkőzést a biró nem 
vezette le. mert szerinte rossz volt a talaj.

Hálókocsi—Húsos 2:2 (1:0). Góllövök: Ba- 
nay és Linczinger, illetve Bartó I. és

Springer csoport
Az élen állók sorra győztek Vezet 

a KASC (15—15 pont) és az I. kér. 
pont) elölt.

PTBSC—BIK 7:4 (2:2). Góllövök: Reinhardt, 
Lukács, Tápav (2—2), Androvits, illetve Haj- 
dinyák (3) és Bakos.

B. Testvériség—UFC 3:1 (3:1). Góllövők:
Kiéin (11-esböl) Wéber, Maszár, illetve Vojta 
(öngól).

Aa ÉMOSz—Vérhalom mérkőzés a pálya 
használhatatlansága miatt elmaradt.

KASC—Spárta 1:0 (0:0). Góllövő: Kornfeld. 
I. kér.—BBFC 4:2 (1:0). Góliövö: Krén (3), 

Dvoracsek. illetve Galló és lleirn (öngól)..
IV. OSZTÁLY
Északi-csoport

Kikapott az Autótaxii 
pont) a P. Remény és 
pont) előtt.

RESC—RÁC 3:1 (2:1).
Pásztor, illetve Gál

P. Remény—Uránia 6:0 (3:0). Góllövök: ,
Pánczél II. (2), I. Dávid (2) és Kösutzky, 

Est—USC 8:0 (4:0). Góllövök: Vámos (2),
Túri (2), Kókoi (3) és Salamon. .

Zsolnny—Autótaxi 2:1 (2:1). Góllövők: Ha- 
ranr • 5 (11-esből); Tasi; > illetve Sefűslk, U 

LÍ:.— T. Előre 3:0 (1:0). Góllövők: Bprgeri
Stlpuln és Görgei. .3/.’-, •

UVASC—MTC 2:1 (1:0). Góllövök: Gárdonyi,
Kiss, illetve Guzmits

Nyugati-csoport
A GSE-nek nincs ellenfele. Vezet 

pont) nz OMSC (14 pont) és a 
(10 pont) elölt.

Gnldberger—Budafok Felsőváros
Góllövök: Fehér (3), Mészáros (2), 
Ritler (2) és Ondrusetz (öngól).

M. Textil—Lapterjesztők 1:0 (OH). Góliövö: 
Kiéin (11-énből).

Orv. Műszerész—B. Magyarság 1:0 (1:0).
Góliövö: Gelencsér.

Juventus—Fllatorlgát 3:0 (2:0).
Bruckncr, Sumi II. és Straub I. 

Keleti-csoport
Az NSC elvesztene veretlenségét és a máso

dik helyét. Vezet a Köb. FC a MÉMOSz (14— 
14 pont). MFOE és NSC (19—12 pont) elölt.

VÁC—Vn. Amatőr 12:0 (5:0). Góllövök:
Bruckenstein (4), Kiéin (3), Schwarcz (3) és 
Engel (2).

X. FC—Siketek 12:0 (6:0. Góllövök: Vörös 
(4), Szántó II. (4), Bisz (2), Vcrlenbach és 
Kilián.

MFOE—IX. Kaszinó 1:1 (1:1). Góllövők:
Molnár, illetve Schutz.

Köb. FC—Drogulsták 9:1 (2:1). Góllövök:
Pill (3), Mészáros, Platt, Végh, V. Kovács (ön
gól) illetve V. Kovács.

MÉMOSz—NSC 5:2 (3:2). Góllövök: Moldo- 
vány (2), Kitsák, Biczó (2), illetve "*
egyet 11-esböl).

X. kér. Remény—PATE 2:1 (1:0).
Szántó, Hegedűs, illetve Ágh.

Déli-csoport
A SAC legyőzte a P. Jutát. Vezet 

(15 pont) az “ *
pont) elölt.

Valéria—K.
(2) és Kiss. 

ETC—SsTE _ _ ,— . 
egyet 11-esböl), Kovács, illetve Katz és Agócs.

A K. Törekvés—G. Drasche és a Szondy— 
ETSC meccs elmaradt, mert a pálya használ- 
hatatlan volt

SAC—P. Juta 8:1 (Őri). G)llövők: Szlnn (2), 
Gruber), illetve Fegyvernek! III.

Nolf.

a BTSE 
SC (12

Vezet ez UVASC (13 
az Autótaxi (12—12

Góllövök: Löffler (2),

a GSE (16 
Kelenvölgy

i 9:0 (4:0).
I, Ritscheid,

0
Góllövök:

Sláhl (2,

Góllövök:

az ETSC 
ETC (11 pont) és a SAC (10

Húsos 3:0 (1:0. Góllövök: Varga

8:2 (2:2). Góllövök: Januska (2,

Országos torna
versenyen ünnepeltek 

a hetvenéves NTE-t
A Nemzeti Torna Egylet hetvenéves fenn

állása Alkalmából vasárnap országos tornaver- 
senyt rendezeti, melyen a jubiláns egyesületet 
meleg ünneplésben részesítették

Magyarország 1933 évi fiiggeszkedS bajnoka: 
Franczla József UTE 8.8 mp, 2. Erdélyi DTE, 
3. árust VÁC. A haladók gyürdhlnta-versenyét 
Schmldt UTE nyerte, a hölgyezapatversenu 
győztese az NTE lett, a haladók korlátverse- 
nyét Gál TFSC nyerte, a haladók lovon kate
góriába*  Haldlnier BETE lejt m el»4 ~

A Hét Hőse;
Horváth (Testvériség) Schwarcz (CsTK) 
Csábi (UMTE) és Tasi (Zsolna? TE)

tegnapi fordulóban nz első osztályban egy 
........... hőssé:

A ..........................
fiatal nagyjövőjti játékos emelkedett
Horváth Dezső, a Testvériség center halija. Re
mek irányítású, munkabírása és . lelkesedése 
egyaránt társai fölé emelte.

A CsTK—SzFC meccset Schtvarcz, a CsTK 
centerének pompás játéka döntötte el: négy 
gólt rúgott a vezető szentlőrinci együttesnek.

Csábi Menyhért, az UMTE veterán bekkje, 
határtalan lelkesedésével és odaadásával köve

tendő példát mutatott a fiatal játékosoknak.
Az Autótaxi legyőzését jelentette Tasinak, d 

ZsTE jelességének pompás gólja, ami mellett 
lelkesedése is kiemelendő volt.

A Hét Hősei Csi-Blazsok László szobrász*  
művésznek a Hnvel Pál cég által kivitelezett, 
remek kivitelű Hét Hösc-plakettjét szerdán 
este 6—7-ig vehetik át a Hétfői Napló szer
kesztőségében (VII., Erzsébet-körut 4. I- exp-)!

Szakszervezetet alakítanak a boxoló 
és a birkózó „kézmüvesiparosok11

London, november 5.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Uj Déhvalcs- 

ben korszakalkotó ötlettel lepték meg a sport
világot. A Hivatásos boxolók és birkózók el
határozták,.hogy szakszervezetet alakítanak. A 
knockout és a dupla nelson derék lovagjai 
ezenkívül nem kevesebbet követelnek, mint
hogy ___

(Á
a boxolást és a birkózást hatóságilag 

minősítsék „kézműves-iparnak".
A szakszervezet szabályozni kívánja a ver*  

senyfeltéleleket, a dijakat és az „egyéb munka*  
viszonyokat". Hir szerint a munkanélküli boto
lókat is támogatni fogják. Soron kívül kapnak 
majd knockoutokat. A családos munkanélküliek 
dupla adagot igényelhetnek.

A Soroksár 
nehezen győzött
A II. liga tegnapi fordulójában a Soroksár 

csak nagynehezen verte a Szürkelaxit. A Váci 
Remény és a VÁC FE kikapott, a Vasas dön
tetlenül játszóit. Vezet a Soroksár (16 pont) az 
Ele FC (14 pont) és a Váci Reménység (9 
pont) előtt.

Etc FC—Váci Reménység 3:0 (1:0). Góllövő: 
Létai, Bereczky és Pomázi. Nívós szép játék 
Etofölénnycl.

Soroksár—SzUrketaxl 1:0 (1:0). Góllövő: Ke
lemen. Végig erős iramú küzdelem, melyben a 
taxisok győzelmet érdemellek volna.

Vasas—SzNFC 1:1 (0:0). Góliövö Stanczl II., 
ill. Paksy. A Vasas sokkal többet támadott, de 
csatárai gyengék.

Budafok—-Vae FC 2:1 (1:0). CóllövS: öl- 
védi és Králl ,ill. Mélesz. A lelkes budafokiak 
megérdemelten győztek.

Millenáris—Nagytétény 4:0 (2:0). Góllövő;
Vedres, Solt és Vcsper (2). A jobbik együttes 
biztos győzelmet aratott.

BAKTK—Budatétény 3:1 (0:1). Góllövő: Jer- 
zsabek, Satek, Knynzovitzky. ill. Herrich. A 
BAKTK csak szünet után talált magára.

Csepel—Drogulsták 1:0 (0:0). Góllövő: 
Kriszl. A csepeliek 4 tartalékjukkal Is fölény
ben voltak.

Szilágyi ntk gyözöíí 
a mezei bajnokságban

A MASz vasárnap délután rendezte Budapest- 
kerület szénior és ifjúsági mezei futóbajnoki 
versenyét, melynek meglepetése, hogy n MAC 
nőm indította futóit s igy n favorit UTE csak
nem kivétel nélkül győzött. Az. egyéni verseny 
startjától Kelen távolmaradt s a bajnokságot 
Szilágyi MTK megérdemelten nyerte.

Az. ifjúsági bajnoki verseny győztese is az 
UTE csapata lett, az egyéni bajnokságot Izsó 
MTK szerezte meg. Részletes eredmények a 
következők:

Csapatbajnok: UTE 28 ponttal. 2. Törekvés 
55 pont. 3. MTE 76 pont.

Egyéni bajnok: Szilágyi MTK 24 p. 558 mp. 
2. Hermann Törekvés 25 p. 15.6 mp. 3. Eper 
ESC. A célba harmincnyolc versenyző érke
zett.

Az ifjúsági mezei futóbajnokságban bajnok
csapat: UTE. 2. MTE. 3. KAOE. Egyénileg 
bajnok Izsóf MTK 15 p. 26 6 mp. 2. Kóla 
UTE. 3. Barabás UTE.

Kelet legyőzte Délnyugatot, 
Észak pedig Délt

A kerületi kupamérkőzések során Nyíregy
házán találkozni! Kelet és Délnyugat csapata, 
melyet a Keletiek 3:1 (1:.‘) arányban a maguk 
javára döntöttek el. A vezető gólt a 27. perc
ben Kóstler révén Kelet csapata érte el, a 35. 
percboa Huutl egysnlUott, A második lálidő-

ben Kelet nyomasztó fölénybe került s a 24. . 
percben Gerda, a 30-ben pedig Szabó révén 
újabb gólokkal megszerezte a győzelmet

Salgótarjánban folyt le az Észak—Dél mér
kőzés, melyet az északiak 3:1 (0:0) arányban 
megnyertek. Észak góljait Halt (2) és Podányi, 
u déliekét Solti lőtte.

A harmadik mérkőzés Dorogon folyt le 
Közép és Nyugat legénysége között. Izgalmas 
és nívós játék ulán az egyenlő ellenfelek küz
delméből győztesen Közép került ki 3:2 (3:1)’ 
arányban Zentai (2) és Réti góljaival. Kelet 
góljait Neumann és Keleti szerezte. Közép 
ezzel a győzelmével a kerületek kupamérkő
zéseinek tabellavezelöje lett.

VILÁGSZEMLE
A B. VASUTAS ÉS AZ NSC BOXOLÖI 

KIKAPTAK LENGYELORSZÁGBAN
Varsóból jelentik: A B. Vasutas és NSC ököl- 

vívóinak kombinált csapnia lengyelországi tú
rája során Varsóban szerepelt s 10:0 pontará
nya vereséget szenvedett. Énekes 11., Kubinyl 
és Frigyes tudott csak győzelmet aratni, mig 
a többiek pontozással kikaptak.

„SIMA FUTBALLNAP PRÁGÁBAN
Prágából jelentik: A ligamérkőzések során a 

Sparta 8:0-ra győzött a Te piti z, a Slavia 5:2-re 
a Nachod ellen. A Zidenlce 5:1 arányban verte 
a fíohemianst. ugyanilv eredménnyel végzett 
a Viktória Pilsen a V. Ziskovval, miig a Kiadna 
—Cehie Kariin meccs 3:3 arányú döntetlen 
eredményt hozott.

MEGLEPETÉSEK BÉCSBEN
Bécsből jelentik: A ligabajnoki mérkőzések' 

szenzációja: a Donau győzött az Austrta felelt 
2:0 arányban. A WAC a F'loridsdort ellen 
3:l-re, a Wien a Libertás ellen ugyancsak 
3:l-re győzött, nz Admira a Hakoah-t 2:0-ra, 
a Rapid a Wackcrt 6:3-ra verte, mig a WSC—» 
Viennu mérkőzés 3:3 arányú döntetlennel vég*  
ződÖlt.

DOMGÖRGEN ÚJABB GYŐZELME
Hamburgból jelentik! Domgfírgen német 

nehézsúlyú botoló vasárnap pontozással győ
zőit Ered Boellz ellen és igy megvédte német 
bajnoki elmét.

NORVÉGIA FUTBALLVÁLOGATOTTJA 
DÖNTETLENT ÉRT EL NÉMETORSZÁGGAL 

SZEMBEN
Magdehurgból jelentik: A Németország—Nor

végia válogatott futballmérkőzésen negyven
ezer főnyi nézősereg jelent meg. A félidőig ;i 
német válogatott vezetett 2:Ora. de szünet 
után n fölénybe került Norvégiának sikerült 
a kiegyenlítés.

PAOLINO ELVESZTETTE 
EURÖPABAJNOK1 CÍMÉT

Párizsból jelentik: A Nemzetközi ökölvívó 
Szövetség vasárnap délclőtld ülésén elhatá
rozta, hogy Carnera és Paolino ökőlutoómérkő- 
iésit Európa-bajnokságnak minősíti. A határo
zat folytán Paolino a baszk favágó elvesztette 
európabajnoki címét, mely a győztes Carnerára 
szállott.
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GALLACHER,
a Pesten ismert botrányhős vezeti 

rohamra a skót csatárokat 
az osztrák válogatott csapat ellen

(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) A 
bécsi, prágai és párisi hármas győzelem után 
úgy az osztrák, mint nz angol sajtó Ismét visz- 
szálért kedvenc témájúhoz: a glasgowi váloga
tott mérkőzéshez. A lapok lelkiismeretes átta- 
nulmáiivozása után megállnpiható, hogy az 
csatornán tál nagyobb az izgalom, mint az 
osztrák fővárosban. A szövetségnek nem si
került rábírni a Rangéra vezetőségét, hogy mond
ja le a párisi játékot és igy a bajnokcsapat 
embereit kénytelen a válogatott csapat nélkü
lözni. A múlt heten jelentettük, hogy n Ran
gért kikapcsolódása esetén a londoni csapatok
ban szereplő skót származású játékosok felál
lításáról is szó lehet Ez az eset most már be
következett és amint n New Chronicle írja, a 
kővetkező londoni játékosokat kérte kölcsön a 
skót szövetség: Gallacher (Chelsea), Duncan 
(I)érby ’Cdünlv), Gibson (Aston Villa) és Ja- 
ttics (Aráénál).

A válogatott csapat támRdfaorát tehát a 
budapesti botrányairól jól Ismert Gál- 

» lacher fogja dirigálni.
A skótok egyébként rossz néven veszik A.Vísl 

Hugótól, hogy a glasgowi mérkőzés lilán még 
egg játékot kötött le az Arsenpl ellen. A lapok 
szerint rendkívül kellemetlen lenne és

rossz fényt vetne a skót labdarugósporlra, 
ha az Aráénál csapata történetesen jobb 
eredményt érne el a „Wundermannschaft-**  

tál yzemben, mint a válogatott csapat
A Vienna párisi játéka végérvényesen nyélhe- 

fittetett. A kék-sárgák november 12 én ütköz
nek meg a Prinzcnspark-pályán a Tottenham 
jiotspur csapatával.. A mérkőzés lekötését nagy 
bonyodalmak előzték meg, mert a párisi egye-

Káposztásmegyeri versenyek
Nagy mezőnyök, pompás küzdelmek és iz

galmas finisek jellemzik n vasárnapi megyeri 
versenyeket. A favoritoknak nem volt szeren
cséjük, végig 
pót s egyedül 
zill. Részletes

I. FUTAM.
Mi. 2. Mccies 
Csalfa. Tót.: .... _____
TAM. 1. Klapka tüzérek 
" * * ** 2. Bonnelnble

Bokros. Tol.; 10:29? 
III. FUTAM. 1. Kapus M.

autszájderek dominálták c na- 
Ignác nyert a fogadott lovak kö- 
eredmény a következő:
1. Soóváry F. Ignác (pari) Dó- 
(pari) Mészáros F. m.: Moring, 

19:24. Befutó 5:15.50. — II. FU-
x Etolle Fllante (2) 

Benárd fh. 2. Bonnelable (l cs egynegyed) 
Papp fh. Fm.: Bokros. Tol.. 10:29. Befutó 
5:39 50. — III. FUTAM. 1. Kapus M. Robin
son (4) Pap. 2. Honvéd (6) Gál. 3. Missio (5) 
Sztankovics. F. in.: Feldherr, Sóskifli, Vak 
lyuk, Rih, Napfónv, Kolibri, Vakmerő, Leiin, 
Aida. Tol.: 10:59, 24, 09, 40. — IV. FUTAM. 1. 
Cseklészi ménes Babieka II. (0) Félix. 2. Mi
nek? (5) Kollár). 3. Tiro (pari) Wolberl. F. 
Ül.: Gyöngyike. Charming, Forrás, Haramia, 
Fonólány, Kitáblázás, Bácska. Tol.- 10:84, 22, 
24, 15. — V. FUTAM. 1. Szabó J. Martlnsbcrg 
(10) Kizelkn. 2. Biri (4) Félix. 3. Helly (3) 
Wolberl. F. m.: Bonne. Nem baj, Keszkenő, 
Allegra, Csetepaté, San Remo, Suhanc, Pipiske, 
Sylva, Bonn, Mnnnonl. Alropos, Madár. Tol.: 
WH. 89. 20. 19. — VI. FUTAM. 1. Mr. Cor- 
ner Kellemes (61 Hatscher. 2. Dánia (3) Gosz- 
(onyi. 3. Charles (4) Wolberl. F. in.: Éleiké, 
DéntHI, Domséllb, Rclyezát, Pylhln, Macska, 
Ostoba. Gay-Marikn, Bánk bán, Effcndi, Bal
zac, Giralba, Rubkon, Reelle, Poetica, Pop- 
rád Felka. Tót.: 10:83. 25. 21. 23. — Vn. FU
TAM. 1. Nadasdy huszárok Szcllin pasa (5) 
Tamási. 2. Túzok (1 és fél) Félix. 3. Papucs-

En ne tudnám megfejteni?
Vízszintes

1. A legkiválóbb magyar 
dlaSaH egyike, aki ka- 
rágó kabarénkén lom
ható alkart aratott

Sport Club
. Ix-kaaad)

I Egy tenger orvf 
.1. Mindent 01

U. Madár

II. HelyhHtármó 
It Francia grófság 
II. A i. sor Ikeratava
14. Ólait né»elő
II. Kereszttel emelt hang
15. Japán játék
1T. Nem megy almán 
II. Ahol ■ nyal legel 
XI. Pasasuk
M. A sir ítélet 
». ..Marat" 
*4. Német dátumrag
IS, llf l.ovássy Márton 

regénye
M. Magyarul — ének
11. November 
n. Ilyen való ia -an 
M. A német Mrt.,t 

fordítottja
M. Savanyu gyOmXlei 
M. Átnyúltam 
M. Könnyelmű az lllefA 
19. Ennek at Irány nők 

Zola voll at egyik lég- 
kiválóbb felvetője.

Függőleges
I. Mag>ar város 
t. Amrrlbsl állam
I. Eldobandó holmi 
á. Kettő*  L-lü ni 

állva
6. A puhánjoLhal lógtál- 

ható tan
d. Junior rthldlléxe
1. Aradi Tárná Club 
A Fekete — franrldul 
•. Parán>i elme

||. ('^ttlagéxnt
14. A» el»A a»-r»nr*JI|r.  

nUl tért rvgllá
17. Farm a

sülctek tiltakoztak a két idegen csapat konku
renciája ellen. A problémát végül úgy oldották 
meg, hogy a francia futbaltszövelség " H*zla  
jövedelem reá eső részét a hadirokkant alapnak 
adományozza. Megemlítendő itt, hogy

a Tottenham Hotapur kapuját a 190 cm. 
óriás: Nlchola védi.

A szigetországnak ezidöszerint ö 
pusa. nkiről nz angol sportsajtó 
Hidenről" szokott megemlékezni.

i legjobb ka- 
mint a „brit

A. L
a közgazda- 

—»• ->w— —-_____ kitűnő sport-
pszihológus, kedden délután 5 órakor „A sport 
Iclekl hatásai*  elmen előadást tart a közgazda
sági egyetemen (Sz.»rb-ulca 21--23). Az előadás 
egyrésze annak a sporfelőadáinak, amely már 
hetek óla folyamatban van. A belépés díjtalan.

* Az UTE éa a BSE nagy győzelmei a Kom- 
Jódl-kupaklUdelmc-k során. A fedett uszodában 
vasárnap este folytatták a Komjádi-kupa yizi- 
pólómérkőzését. A mindvégig érdekes és nívós 
küzdelmek során a MAC 2:1 (1:1) arányban 
győzött a III. kér. TVE ellen. ‘ 
(4:2) arányú kj"--...... —
MTE felett. A BSE 12:0 (3:0) arányban győzött 
a MUE-val szemben.

X Szabadstlluau bajnokok. A Birkózó Szövet
ség vasárnap rendezte a Műegyetem előcsar
nokában Magyarország szahadstibisu birkózó 
bajnoki versenyét. A légsulyban Széli MAC, a 
pehelysúlyban' Próka Dorogi AC, a kőnripíi- 
súlyban Beke, Dorogi AC, a kisközépsulyban 
Tasr.ády MAC, a nagyközépsulyban Riheczky 
MAVAG, a kisnehézsulyban Papp László dr. 
MAC. és a nehézsúlyban Tarányi MTE sze
rezte meg a bajnoki cimel.

X Dóron György pportelőadása 
sági egyetemen. Dorös György, n

arányban
Az UTE 11:2 

fölényes győzelmet aratott a

hős (0) Vrábel. F. m.: Baksis, Africanus, Zsi- 
vánv, Sonnenschcin, Bluc Cyprus, Galiba, Re- 
beccu. Tol.: 10:90, 27, 17, 29.

november 7. és iien (i.u. Iái 3 Órakor

ogetöversjny
Bécsi lóversenyek

A vasárnapi bécsi versenyek részletes ered
ménye a következő;

I. FUTAM. 1. Vidor (5 )Tuss. 2. Spleen (5) 
Teltschik. 3. Aviator (2) Szabó L. F. ni.: Ben- 
gali, Brughier, Jock, Tammuz, Vergiszmein- 
niclil, Glückslcrn, Gertruds. Tót.: 10:74.'’ 27. 
23. 16. — II. FUTAM. 1. Vaterland (5) Garlen*  
mayer. 2. Sámson (5) Tóth B. 3. Bdllator (8) 
Weckermann. F. m.: eDritő, Nordwind, Ju- 
dilh, Passal, San Martino. Csempész, Rumba, 
Beaurivage, Cnscade. Tót.: 10:48, 19, 22, 36. — 
III. FUTAM. 1. Nlcolas (2) Szabó L. 2*  Saoher- 
bar (8) Bosko. 3. Ruth (2) Klimscha. F. ni.: 
Vajk. Niobe, Georgsrilter, Delphin,'*-Favoritin,  
Edith. Tót.: 10:35. 18. 22. 16. — IV. FUTAM- 
1. Felreftz (8) Klimscha. 2. Star (2 és fél), 
Teltschik. 3. Grcy hope (10) Weditnii'aimt. F. 
ni.: Tramp, • Benvenutó, Taqüini ViljÁ; Lemes- 
ler, Dagger, Balboa, Inlay, Michele. TöT:: ía:73^ 
22. 16. 24. — V. FUTAM. 1. Ecarlc (40) Bor
zunk. 2. Flying Fiftv Five (1 és fél)' Kraus 
Ih. 3. Fatálist (10) Hintschich. F. mi:- >Happy 
hc.rse, Kamerád, Moravan, Parsifal, Tizian. 
Tol.: 10:357, 43, 17. 30. — VI. FUTAM. 1.
Végrehajtó (2 cs fél) Hála és Herba (10) 
Tóth A. holtversenyben. 3. Bonny boy (4) Hol- 
ler. F. m.: Dagger, Csatlós, Raltrape, Mágnás. 
Barcs, Türelem, Sovrana, Sphinx. Tót.: 10:28 
és 27. helyre 26. 21. 30.

!*. Aanau 
«. Úgy lál-
74. Idfhtár.

1 2 3 5 6 7 8 9 10

11 ■ i2

13 ■ ■ 15

1b ■n « ■ tó
■ ■ 22

Í3 25

■ ■
tó 29 ■ 30 1
52 ■ H
36 sT ■

5

59

17. IdefM ivdmoh mellett 
ravídltt'i
.14.

r.At GYÖRGY 
Veraenycn kfttl.

Kacagó rejtvénykabarénk 
feladványainak megfejtései

Szász Ha; Fedák Sári, Bajor Giaí, Gaál Franciska
Mocsányl—Lakos: Törökországban már nincs piaszter ,
Góthné—Góth; Id. Andrássy. Qyyítt inár régen nem élt, amikor Kosuth Lajos temetése

Gárdonyi—Vértes: A trójai falat teljesen le kellett bontani; csak igy lehetett a lotat 
bevinni

RAzaahegyl—Gáti: 1000 nem volt szökőév
Szentivinyl— Vámay: Toldi estéje csak B ének és nem .
BékeHy Lászlói Az 1001 éjszaka ezredik éjszakáján 1000 és fel meset mondott el 

Seherczade
Á pályázok között megfejtendő sorsolás részletes eredményét jövő héten közöljük

HÍREINK ELEJE A 8. ÉS 9 OLDALON.
— Uj helyiségbe költözik a demokrata párt. 

A Központi Demokrata Kör, a Nemzeti De
mokrata Párt és a Pesti Polgár szerkesztő
sége és kiadóhivatala november 6-án, hétfőn 
uj helyiségébe: Andrássy-ut 12. I. emelet köl
tözik. Telefon: 22-5-10, 19-8-05.

— Rábl Rezső győri bankigazgató a tör
vényszék előtt. Győrből jelentik: Rábl Re
zső, a győrvárosi és megyei takarék igazga
tója, akit sikkasztással vádolnak, holnap áll 
a törvényszék élé. A tárgyalást nagy érdeklő
dés előzi meg. Rábl takarékpénztára a Du
nántúl egyik legnagyobb bankja volt és az 
ügynek rengeteg károsultja.

— Felgyújtotta fivére szalmakazlát egy volt 
földb'rtokos. Nagykanizsáról jelentik: Dávid 
Sándor zalai birtokos földjét fivérére Dávid 
Józsefre Íratta azzal a feltétellel, hogy test
vére eltartja. Dávid Sándor tegnap felgyújtotta 
öccse szalmakazlátx amely leégett. A gyujto- 
galót elfogták. Azt vallotta, hogy azért kö
vette cl teltét, mert fivére nem tartotta el 
és börtönbe akart jutni, hogy fedéi alá kerül
jön és meglegyen a mindennapi kenyere. Dá
vid Sándort már egy Ízben elitélték, ugyancsak 
gyújtogatásért. Letartóztatták.

— Győr tiltakozik a magyarellenes intézkedé
sek miatt. Győrből jelentik: Győr városa ma 
tartotta tiltakozó közgyűlését a Csehszlovákiá
ban történt magyarellenes intézkedések miatt. 
Szauter polgármester. Spöt Gyula városi ta
nácsnok és Vidonyi Zoltán igazgató beszéllek 
a gyűlésen

— Kápolna-alapkőletétel az egri temetőben. 
Rgerből jelentik: a makiári városnegyed lakói 
közadakozással pénzt gyűjtöttek össze arra a 
célra, hogy temetőjükben kápolnát emeljenek. 
Ma volt a kápgolna alapkőletétele. A temetőben 
ebből az alkalomból tábori misét celebráltak.

—- Ma adják át az államoknak a leszere
lési terveidet. Ge.nfből jelentik: A leszere
lési értekezlet titkársága ma, hétfőn az ér- 
lekezlcten,. résztvevő valamennyi állam kor
mányához eljuttatja azt a leszerelési terve
zetet, amelyet Henderson, az értekezlet el
nöke a lilacDohqld-féle terv alapulvételével 
az első olvasás során elhangzott felszólalá
sok eredményei alapján átdolgozott.

—• Takarékoskodjunk céltudatosan. Mindnyá- 
jqnk érdeke, hogy havi áramszámlánk a téli hó
napok folyamán se növekedjen meg túlságosan 
éii amellett a kiadott összig fejében fényerős 
világítást kapjunk. Ezt a célt az izzólámpák 
szakszerű kiválasztásával érhetjük el. A tökéle
tesen megszervezett gyártási berendezéseknek 
éy ellenőrzésnek köszönhető, hogy a Tungsram- 
miivek izzólámpái, gazdaságosságuk és egyen
letes fényerejük révén, az egész világon elter
jedtek. A kis gyárak izzólámpái, hiányos gyár
tási berendezésük folytán, fenti előnyökkel nem 
rendelkeznek.' Az izzólámpa-vásárlásnál, pár fil
lér különbözető*  takarékossági szempontból 
nem szabad figyelembe venni, mej-l megtakarí
tást néni a lámpa bevásárlásánál, hanem csu
pán használatánál érhetünk el. A havi áram
számla pontosan megmutatja, mi a különbség 
egy tökéletes minőségű izzólámpa és egy isme
retlen gyár terméke között. A Tungsram-lámpa 
égéstartama alatt beszerzési árának többszörö
sét takarítja meg.

— Megalakult a jéggyárak Hűtőipari Szö
vetsége. Vasárnap (lé,lelőtt megalakult a ma
gyar jéggyárak Hűtőipari Szövetsége. Király 
Ödön nyitotta meg az alakuló gyűlést. Felol
vasták az alapszabályokat, azután megejtették 
a választásokat. Temesvárit Imre a harminc
hármas bizottság tagja mint diszelnök vezette 
a közgyűlést, amely a Hűtőipari Szövetség el
nökévé*  Kelsz Sándor jéggyárigazgntót válasz
totta meg.

A Magyar Élelmtazer Újság legújabb száma 
több érdekes információt, riportot, cikket kö
zöl. Kiadóhivatal: IV., Ferenciek tere 9. szám, 
I. emelet 16. .

— Fénykép éa rádió közölt párhuzamot von
hatnánk. mivel az egyik képet, a másik pedig 
hpngot produkál. Nem szükséges különös 
szakértelem ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani. 
„hasonl<l"-e a kép arra, akiről késsült, jól 
vagy rosszul sikerült-e? A hang reprodukálása 
nem olyan egyszerű, mint a képé, mert nem 
pillanatnyi helyzetet, hanem egy élő, állandó 
folyamatot kell visszaadni, még pedig az éter
ben flev.ő. láthatatlan, rezgések ezreiből kivá
lasztva száznd-másqdpercek alatt az eredetihez 
hasonlóvá formálva. A 3 lámpás, speciális 
dinamikus hangszóróval egybeépített Bánd 
Pass Eurőpa-vevő 7331 -es Orion rádió külön
leges konstrukciója folytán oly tökéletesen 
adja vissza a felvett hangokat, hogy a hallgató 
valóban nem falói különbséget az eredeti és 
a reprodukált hang közölt.

— A Muaeum-kávéhásat, ezt a nemes patínáju, 
a régi Pest gyönyörű emlékeinek raját felidéző 
történeti bijoujál Manninger Ferenc a jÓhfrű 
hévlzfürdőí kávé*  vette át ás fogja személye
sen vezetni t

— öazf Nyirkos, szeles Idő: megfázás, fejlő
zés .. önkéntelenül összekapcsolódik ezzel 
gondoláimén^tünkben, hogy siessünk s még ma 
vásároljunk Dianű-sósl)orsxoszt.

— Tanárok a nyolcosztályos polgári Isko
láért. Az Országos Polgáriiskolai Tanáregye
sület vasárnap tartotta rendes évi közgyűlé
sét. Havas István országos elnök megnyitója 
után vitéz Kiss Béla főtitkár terjesztette elő 
jelentését, majd Szenes Adolf részletesen is
mertette a nyolcosztályu polgári iskola fon
tosságát. Javaslatára elhatározták, hogy a 
nyolcosztályu polgári iskolák érdekében fel
terjesztést intéznek a kultuszminiszterhez. 
Havas István zárószavával a közgyűlés vé
get ért.

— A Király Színház jubileuma. Hétfőn, 'no
vember 6-án lesz a Király Színház 30 ‘évds 
fennállásának jubileumi ünnepélye, amelyre a 
rendezőbizottság meghívta a Kormányzó ur 
öfőméllóságát, József főherceget és Auguszta 
föherccgasszonyt, Gömbös Gyula miniszterelnö
köt, a kormány tagjait, a székesfővárost és 
mindazokat a testületeket, amelyek a művé
szettel kapcsolatosak. Az ünnepi est iránt, 
amely ‘A8 órakor kezdődik, a társadalom leg
szélesebb köreiben igen nagy az érdeklődés.

— A Debreceni Iparoskör jubileuma- Debre
cenből jelentik: Az iparoskor vasárnap ünne
pélyes díszközgyűlés keretében ünnepelte 50 
éves fennállásának jubileumát. Imre János 
elnök tartott ünnepi beszédet.

—A leszögezettnyelvü fakir orvos! naplója. 
Ma van tizedik napja annak, hogy Rayo-pak, 
a Budapesten tartózkodó fakirnak a nyilvá
nosság elölt egy deszkához szögezték tr nyel
vét. Rayo — noha .néhány kilót,, ^ogyQÜj vr- 
kitünö kondicíóban van és űvégcsövöh Iftríréz.- 
tfil veszi magához a folyékony táplálékot. A7 
elmúlt héten orvosi naplót fektettek .le és a, lá
togató orvosok a legnagyobb fizikai teljesít
ménynek tartják a látottakat. A közönség ér
deklődése is egyre emelkedik, ami A 40 , fillé
res olcsó belépődíjnak tulajdonítható.

— Megalakult Kőszegen ■ Nemzeti Egység 
Pártja kőszegi női szervezete. Szombathelyről 
jelentik: A Nemzeti Egység Pártja tulajdonkép
peni vasmegyei szervezkedését esak m.ost kezdte 
meg. Ennek eredménye, hogy Kőszegen megala
kult a párt női szervezete, élén Pétery József- 
nével. Ez az első egységespárti női szervezet a.8 
országban.

— Mezőgazdasági vitaülés. A Magyar Mező
gazdasági Társaság e hónap 7-én, kedden dél
után 6 órakor saját helyiségében (VI., And
rássy-ut 8.) A magyar mezőgazdasági termelés 
és értékesítés korszerű reformja címmel vita
ülést tart. Előadó: Nagy Ferenc rty. miniszter.

A Ml
CAPITOL (Baross-Ur 32. T:: 34-3-37):. Kiút K«flC--(Fay 

Wray, Róbert Armstrong.) beuyea »»»»»« wuh.’. x -b 
’.áö, 'i8. vas.: >b2. ’íit. ’í«. *,fr8.  ’zilC.) Az alsó eiij- 
adás mindennap íélhclyúrakkal.

CITY (V.. Vilmos császár-ut 36-38. T.: 1T-1-40):' Kiüti 
Kong. (Fay Wray.) — Híradó. (I 6, 8. 10. vas. év 
ünn.: 2, 4, 6. 8, 10.) Első előad: mindennap félhelyáry.

CORSO (IV.. Václ-u. 9 T.: 81-7-021: Kalandorok király, 
nője. (Bristtte Helm.) — Fok. éa magyar híradó. ^4. 
%6, ?í8. “110.) A hétköznapi első előadó*  félhelyáru. '

CORVIN (Jőzsef-krt és üflői-ut sárók. T.: 38-9-88. 
39-5-84): Fra Díavolo (Stan és Pah. Dennis. Kins;) 
— Kísérő műsor. Gitt. J,á8, lólO, vas. és ünn. !64, YÁ, 
’i8, %10.)-

KAMARA (Dóhán.v-u. és Nyár-u, sarok. T.: 44>27): 
Toto és Tata. (Prejeán.) — Híradó. <4. 6. 8 10; vas. 
és ünn.: 2, 4. 6, 8. 10.) Az első előadás félhelyárakkal( 

OMNIA (Kölcsey-u. X T.: 30-1-25): Klng Kong. (Eddáé 
Wallace regénye.) — Híradó. (4, 6, 8. ' IC, va». és 
ünn.: 2, 4, 6, 8. 10.) Első előadás mindétinap mérté*  
kelt helyáru.

(Nagymező-u. 22*244  
T.: 22-0-98, 29-2-50): L 
íehér apára. (Beleit 
Hayes. Chöjc GtHe ) 
Híradók. (2-ő-ig folyt, 

azután 6. 8, 10 vas.: 2, 4. 6, 8, 10.)
UFA (Teréx-krt 60. T.: 19-7-67, 19-7-68): Kalandorok ki

rálynője. (Brigitta Helm.) - Híradó. (Ti«, 
vas. é*  ünn.: 4, 6. 8, 10.)

URÁNIA (Rákóczt-ut 21. T.: 46-0-45, ■ 46-0-46): Kalandorok 
királynője. (Brigitte Helm.) - Híradó. (Hü. »,£», HUjí 
szombat, vasár- és ünnepnap: 141 VW, A48. • htO.)

ROYAI.-AJ’OLLO (Erzsébel-krt 45. T : / 42-9-W. 
41-9-02): Izn néni. (Fedák Sári, Törzs. Jávor, Agai 
Irén, Beregi.) — Híradók. (4, fi, 8, 10, vas. él 
ünn.: 2. 4, 6, 8. 10.) Az első előadás mlndenhtíp 
félhelyáru. ''

CASINO (Eskü ut 1. T.: 83-1-02): A fehér ahóeti. 
(Helene Haye. Clark Gabié.) — Híradók. (4, 8, 8 
10 vas. és ünn.: 2, 4. 6. 8, 10.) Első előadás Min
dennap félhelyáru.

PÉCSI (Teréz-krt 28. T.: 2S-0-52. 21-3-43): Pardon, 
tévedtem! (Gaál Franciska. Hörbider Pál. Szőke 

Szakáll.) - Híradók. (4. 6, 8. 10. vas. és ünn,: 3. 
4. 6. 8, 10.) Az első előad, mindennap téthelyáéu.

FARUM. (Koisuth Lajos-u. 18. T.: 89-7-CfJ.. 89-5-43); 
Pardon, tévedtem) (Gaál Franciska. Hörhigtr Pál 
Sióke Szakáll.) - Híradók. (4. 8. 8 10. vas. .dk. 
Ünn.: 2. 4, 6, 8, 10.) Az első előadás mindennap 
félhrlyórakkal.
PALACE (Erzsébet-krl 8. T.: 36-5-23): Dalol a HÓ- mór. (Jan Kicpura, Jenny Hugó.) — Hliadók. (4. 6. 8, 10. vas.; 1 4. 6. 8, 10.) Az első előadás mÍB- 
Jennap félhelyáru. . . , , *

A szerkesztésért és kiadósért felel,'
Dft. ELEK HUGÓ


