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Hock János 
meghalt 

Budapest, október 10. H o c k János szom-
baton éjszaka 77 éves korában a Pajor-szana-
tőriumban meghalt. Devecserben születeti 
1859-ben, Kőbányán volt lelkész, ma.id józsef-
városi plébánossá választották, ahol rendkívül 
népszerű volt. Egyházi szónoklataival nagy 
sikereket aratott, — tevékeny részt vett a füg-
getlenségi politikai életben. A forradalom után 
Bécsbe emigrált, csak nemrégiben tért vissza 
az országba, araikor több cikkéért biróság ele 
állították és egyévi börtönre Ítélték. Büntetésé-
nek csak egyrészét kellett kitölteni, aztán sza-
badlábra került. Józsefváros egvkor népszerű 
plébánosának állapota néhány hét előtt for-
dult súlyosra, míg most sok szenvedes utan 
elhunyt. _ 

i/ 

Phuiuis-Bocskay 2 : 0 
( 1 : 0 ) 

Budapest október 10. Szombaton játszották 
le az érdekes és izgalmas ligamérközést. amit 
a Phöbus biztosan nyert meg a debreceniek 
ellen. Góllövők: Béki és Turai II. 

Belvárosi Mezi Vasárnap és hétfő 

C H A P L I N egyetlen filmje 

Modern idők 
3, 5, 7, 9 

Széchenyi Mozi Vasárnap és hétfő 

En voltam 
Meller Rózsi nayg sikert aratott .Vallomás' cimü 

színmüve finnen. B u l l a E l m e , K i s s F e r e n c , 
Csertos Oyula. 3, ^ 7 9 

Glisó is hallotta az ezredes kesergését, fél-
füllel Szeme felragyogott. Pokoli ötlete támadt 
turtelen. 

— Én elő tudnám varázsolni ezredes ur ara-
nyait _ mondta éjfél felé, mig szürke szeme már 
a mámor fenyőben csillogott. 

— Azt csináld, fiu! Akkor elismerem, ho«v 
"«akugyan jeles bűvész vagy. 

¿ l i só kezébe vette a varázspálcát. Megcsinálta 
a hókuszpókuszt és elrebegte a hangtalan abra-
kadabrát. 

— Sanzsfl . . . passzé . . . az aranyak odakünn 
vannak az e lőszobában. . . az ezredes ur tábori 
köpenyének jobb oldalzsebében! 

A köpenyt sietve behozták. A tizenkét aranv 
hiánytalanul előkerült a zsebből. Mindenki tap^ 
solt és örült, a legjobban örült azonban az ezre-
des. 

S ezzel az eltűnt és megkerült aranyakat egyen-
ként megnézve és összeolvasva, betette a pénztár-
cájába, azzal a fogadkozással, hogy ezentúl job-
ban fog vigyázni rájuk. 

— De, ezredes u r . . . 
— Szóltál valamit, édes fiam? 
— Nem én, semmit . . . — nyögött fel Glisó ijed-

ten s gyorsan lenyelt egy egész szendvicset s 
majdnem megfujt tőle. 

Sápadt lett és szótlan . . . s a szemét meregette. 
Egész este a szavát is alig lehetett venni. A tánc 
ls alig tudta felmelegiteni. Hirtelen izzadni kez-
dett. Arról panaszkodott, hogy kegyetlenfii rosz-
szul érzi magát. Engem is korán távozásra nóga-
tott 

A tévedés hamarosan kiderült mégis. A csend-
őrség egv-kettőre kézrekeritette a tolvajokat, bui-
dosó oláh cigánvlegények voltak. Az ezredes ti-
zenkét aranya hiánytalanul náluk volt még min-
dig és bevallottak mindent őszintén. Glisót pedig 
magához citálta az ezredsegédtiszt, visszaadta ne-
ki a kórmörieket. de egvben kegyetlenül lehordta. 

— Hát miért nem szóltál? Ki nos helyzetbe hoz-
tad az ezredes urat. 

Ha szólok, még kinosabb lett volna a helyzet. 
— Az öreg nagyon mérges rád. Mindig tudtam, 

liogv egyszer baj lesz az örök góklereskedésből! 
Hát csakugyan bekövetkezett a baj. Engem 

váratlanul kiemeltek a menetből és helyemre Gli-
sót osztották be. De megnyugtatom az aggódó 
olvasót, — olyan ügyes bűvész volt, hogy egy-
kettőre hazavarázsolta magát a harctérről. 

1 7 - l k é n 
kezdődik az uj oszíálysorjálék I. húzása. 

Ne feledkezzék meg 
ha van sorsjegye, azl megufiíani, ha n<ncs, ugy megvenni 

Gömbös Gyula 
utolsó utia 

Nagyszabású ftyászpompáva! kisérték ki holttestét 
a kerepesi temetőbe — Schuschnigg, Ciano és 

Göring a temetésen 
Budapest, október 10. Szombaton délelőtt 

országos részvét mellett eltemették a halott 
miniszterelnököt. Százezrek kisérték utolsó 
földi utján, a gyászban osztozott a külföld, 
amelynek képviselői nagyszámban vették kö-
rül a koporsót. Budapest feketébe öltözött, a 
temetés idejére megállt az élet. 

Már kora reggel a küldöttségek százai igye-
keztek a pályaudvarokról 

a par lamenthez. 

Bent a kupolacsarnokban, a ravatal körül 
díszruhás testőrök állottak őrt. A katafalk 
körül koszorúk erdeje, itt van Viktor Emmá-
nuel rózsákból összeállított koszorúja., mö-
götte Mussolini koszorúja, odébb Görinpé. Az 
uccák a parlamenttől a Kerepesi-uti temetőig 
feketéitek az emberek ezreitől. Az útvonalon 
fekete drapériák ós zászlók lobogtak. A teme-
tőben kora reggel megkezdték Gömbös Gyula 
sírjának kiásását és már kora reggel több, 
mint 400 koszorv: érkezett a sirhoz. 

Kilenc óra előtt néhánv perccel a parlament 
kupolacsarnokában kigyulladtak a csillárok, 
ugyanakkor megkezdődött 

a közönség gyülekezete 

Végeláthatatlan sorban érkeztek a parlament 
elé az autók. Elsőnek az országgyűlés tagjai 
gyülekeztek, aztán a frontharcosok jöttek, 
közben egyre özönlik a tömeg a diszbeöltözött 
palotaőrök sorfala között. Német tiszti kül-
döttség érkezik, olasz tisztek, politikusok, 
egyetemi professzorok, diplomaták. Teljes ka-
tonai diszben érkezik a tábornoki kar küldött-
sége, az elhunyt miniszterelnök kerületének, 
Abádszalóknak küldöttsége, szociáldemokrata 
képviselők, művészeti éüet előkelőségei, mi-
nisztériumok tisztviselői, majd a TÉBe kül-
döttsége. Nagy küldöttséggel képviselteti ma-
gát a debreceni, a pécsi és a szegedi egyetem, 
megérkezik Hevesi Simon főrabbi. 

A hülftttdieK 
sorában a német katonai küldöttséget Görinp 
vezeti. Nem sokkal utánuk a lengyel katonai 
küldöttség érkezik, majd a pártvezérek: Bas-
say Károly, Peyer Károly. Eckhardt Tibor. 
Megjelenik. Gömbös Gyula özvegye és három 
gyermeke. A családot Ulain Ferenc kiséri. A 
miniszterek érkeznek egymásután, majd a 
püspöki kar tagjai. Feltűnik 

a szegedi küldöttség 

vitéz Imecs György főispán. dr. Pálffy 
József polgármester, dr. Tóth Béla. dr. 
Pav Róbert, dr. Vinkler Elemér. Traaer 

Ernő miniszteri tanácsos támogatja be Göm-
bös Gyula édesanyját, mögöttük a két Göm-
bös-testvér halad. A budapesti olasz követ-
ség testületileg jelenik meg Golonna követ ve-
zetésével. Nem sokkal mögöttük Knox angol 
követ halad. 

Serédi hercegprímást ünnepélyesen fogadják. 
Mackensen német követ után feketébe öltözve 
Horthy Miklósné jelenik meg. Grazioli olasz 
tábornok tizenöttagu olasz küldötteéget ve-
zet, József főherceg ós Auguszta hercegasezonv 
után 

Schuschnigg kancel lár 

érkezését jelzik, Schmidt külügyi államtitkár 
társaságában. Megérkezik Glattfelder Gvula 
csanádi püspök, néhány lépésnyire mögötte 
József Ferenc főherceg Anna főhercegnővel, 
majd Albrecht főherceg következik. Tiz órakor 
a parlament elé gördül 

a ko rmányzó 

autója, megérkezése után nemsokára megkez-
dődik a pi/ászszertartás. 

A guászszerfartffts 
Az Operaház énekkarának gyászdala után 

Raffay Sándor püspök lép a, katafalkhoz ós 
halk hangon mondja el gvászbeszédét. 

— Gömbös Gyula — mondta — Magyaror-
szág elhunyt miniszterelnöke nemcsak hazájá-
nak, hanem Megváltójának is hü katonája volt. 
Kész volt felvenni Jézus keresztjét és kövefní 
őt. Tudta, ha valaki magyarnak születik, az 
epyet jelent az önmegtagadással és a kereszt-
kor dozássaí. Vállalta ezt a kereszthordozást 
akkor is, amikor a hatalom birtoklásának ne-
héz kérdésével birkózott a lelke. Tudta, hogv 
óriási felelősséget vesz magára, mikor egy té-
pett nemzet sorsának intézését vállalja, de 
még is felvette a keresztjét, hogv teljesítse 
magyar hivatását. Némelyek azt hitték, hogv 
a hatalmat szereti, de akik ismerték őt, tud-
ták, hogy családján kivül csak a faját és a ha-

1 záját szerette. 
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ByapiufonalaA 
nálunk versenyen kivül a l e g o l c s ó b b a k . 

Színekben nagy választók. Legújabb divatfo-
nalak érkeztek — INGYEN tanítjuk horgolni, 

kötni legújabb divatlapok szerint. 
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