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MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Egy évre 5 pengő k Félévre 2’50 pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 20 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2’50 dinár, Németországban 10 
Pf. Olaszországban 1 Líra, Romániában 5 lei

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK

DR- ELEK HUGÓ És MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Erzsébet-körut 4. szám 
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8. sz (Glóbus nyomda^ 
Telefon: József 308-96.

Vasárnap (d. u. 4-től): Aut. 245-81, 100-43*

Felrobbant az R. 101
Ötuenhet ember borzalmas tűzhalála
vasárnap álszaKa Franciaország az orftán fölözz vágla az áriás léghajót, 
amely felrobbant es szörnye lánstengeröen elpusztult - n halottak Között van 
Thompson lOgüsvi miniszter is - irtózatos totonetoh a iánuhanáliű roncsén körűi

Könvszorieszáliást uűgzett BeioradDan a a. 38.
Megdöbbentő katasztrófa hire érkezett 

vasárnap reggel Budapestre: az 7?. 101., az 
angolok büszke óriásléghajója, amely; 
szombaton este indult el első hóditó útjára, 
hogy Indiába repüljön,

az éjszaka folyamán Franciaország fö
lött felrobbant és ugyszólván valameny- 
nyi utasával együtt a lángok martaléka 

lett.
Nemcsak Anglia figyelt fel óriási megdöb
benéssel a tragédiára, az egész civilizált vi
lág megrettenve áll a technika óriásának el
pusztult teteme mellett, amely a huszadik 
század emberének büszkeségét és bizton
ságát renditi meg alapjaiban. India, amely
nek földje fölé először érkezett volna a 
léghajó, hiúba várja az fí. lOl.-et.

Párls, október 5.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az angol 

főváros és Anglia lakosságának óriási lel
kesedése mellett szombaton este 7 óra 35 
perckor repült fel a cardingtoni repülőt r- 
ről Anglia legnagyobb légi jármüve: az 
H. 101. Az angol óriásléghajó első nagy 
startja előtt több próbautat végzett és ezek

Az orkán pusztulásba sodorja a léghajót
A léghajó indulásakor az időjárás már 

nem volt kedvező és a vihar állandóan nö
vekedett. A léghajó csak lassan haladhatott 
előre, utasai azonban a lehető legnyugodtab- 
ban várták az idő jobbrafordulását. Vala
mennyien a nagy szalonban ültek össze és 
vacsora után nem feküdtek le, hanem

bor, feketekávé és szivar mellett csön
desen diskuráltak.

A léghajó minden fiz percben helyzetjelen
tést adott le útjáról. Az utolsó ilyen jelen
tést egy óra ötven perckor adta és jelen
tette, hogy Franciaország fölött repül és két 
kilométer távolságra vannak Beauvais köz
ségtől, a fedélzeten minden rendben van.

Pontosan tizennyolc perccel az utolsó 
helyzetjelentés után

a beauvaisl községi őr a község mellett 
levő erdő közelében borzalmas detoná
ciót hallott és óriási lángot vett észre.

Az történt ugyanis, hogy a léghajót, amely 
a kedvezőtlen idő miatt igen alacsonyan re
pült függőleges irányú orkán ragadta meg 
és irtózatos erővel a földhöz vágta. Hogy 
aztán mi történt, nzt már nehéz rekonstru
álni. Gyors egymásutánban óriási detoná
ciók reszkettél lék meg a levegőt s

a büszke légóriás egyetlen lángtcn- 
gerré vált. Orrával az erdő fái közé 
akadva, mint egy borzalmas máglya 
égett és lángjai messze kilométerekre 
vörösre festette az égbolt sötétjét. A 
lángban álló léghajó teste az országutat 
rekeaztette el. Borzalmas recsegés, ro

többé-kevésbé igen rossz eredménnyel vég
ződtek. így például

az egyik motort az utolsó pillanatban 
kellett kicserélni,

mert az defektet kapott.
Az indulás előtt a mechanikusok még 

egyszer alaposan átvizsgálták a léghajó 
minden alkatrészét éi azt teljesen rendben- 
levőnek találták.

A léghajó fedélzetén volt az Indulás 
percében lord Thompson, az angol bi
rodalom légügyi minisztere, Sir Seff- 
ron-Brancker marsall, a polgári repü
lés főfelügyelője és a brit birodalom 
számos katonai és polgári notabiiitúsa.

A hajót Scott kapitány és Irtving hadnagy 
vezették. Közvetlenül az indulás elölt 
Thompson lord kijelentette, hogy négy-öt 
nap múlva landolnak Karachiban, a követ
kező napon pedig Simlában.

Útját sürgősnek jelezte, mert
megígérte MacDonald miniszterelnök
nek, hogy legkésőbb október 20-án 

visszatér Londonba.

pogás, jajveszékelés tört elő a léghajó 
belsejéből, de a környékbeli lakosság, 
amely a félrevert harangok zúgására és 
az óriási detonáció zajúra előrohant, 

nein tudott segíteni.
Tanácstalanul bolyongtak a hatalmas mág
lya külső körében, hiába volt azonban min
den erőfeszítésük, menteni nem lehetett, 
mert a lángok minden közeledést lehetet
lenné tettek.

Az R. 101. szörnyű éjszakája
Kéf teljes óra hosszat tartott a rettene

tes tűz, amig végre egyes részeken annyira 
lokalizálódon, hogy a mentésre egyáltalán 
gondolni lehetett.

Addigra már lajtoskocsikon, vödrökben, 
rocskákkal nagymennyiségű vízkészletet 
hordtak össze és

megkezdődött az oltás.
Amikor azonban az első csepp viz a lég
hajó testét érte, — belsejében már elhallga
tott az utolsó halálsikoly is. Borzalmas je
lenetek játszódlak le közben. A segíteni 
nem tudó, tétlenségre kárhoztatott falubeli 
lakosok közül többen ideggörcsöket kap
tak és

megszültek a rémülettől nz égő léghajó 
belsejéből előretörő jajveszékelés hal

latára.
Több mint egy óra hosszat fartőit, amig 

a tüzet annyira lokalizálni lehetett, hogy n 
haláltmcgvctő bátorsággal küzdő mentők ós 
tűzoltók behatolhattak annak belsejébe.

Egymásután emelték ki n halottakat, 
akiknek arca a felismerhetctlenségig elégett, 
úgyhogy agnoszkálni őket az első pillanat
ban lehetetlen volt.. Dermesztő csendben, 
kalaplevéve álltak sorfalat az emberek szá
zai, ahogy egymásután elvitték előttük a 
halottakat.

A léghajó hatvanhat utasa közül eddig 
Ötvenkettőt holtan találtak.

Közöttük van a léghajó öt tisztje — a

Tömegsír a léghajó utasíülkéjében
A halottakat egyelőre a csöpp Allonne 

falucska temetőjébe vitték. Az alig néhány 
száz lakosú falunak temetőjében egy kis 
deszkabódé helyettesíti a halottaskamrát, 
ide nem fértek be a halottak. Sebtében el^,-, 
hozott ,

vászondarabokkal letakarva, a sírke
resztek között fektették le egymás mellé 
az R. 101. katasztrófájának áldozatait.
A halálos áldozatokon kivül éjjel tizenkét 

óráig hét életveszélyesen sulyos sebesültet 
emeltek ki az elhamvad! léghajó tömegsírrá 
változott utaskamráiból. Néhúnyan közülük 
eszméletüknél voltak, olyannyira, hogy pár 
szót lehelet*  velük váltani. Ketten közülük 
például elmondották, hogy

annak n szerencsének köszönhetik meg
menekülésüket, hogy a fejük felett lévő 
víztartály a robbanás pillanatában meg

Repülőgépen megérkezett a walesi herceg
Párisi tudósilónk

éjfélkor
a kővetkezőket jelenti telefonon a katasztrófa 
színhelyéről:

Vasárnap délulán már az Angliából és Fran
ciaországból érkező repülőgépek óriási tömege 
táborozik az R. 101. katasztrófájának színhe
lyétől nem messzire eső mezőn.

Angliából ugyszólván percenként érkeznek 
repülőgépek,

amelyek magasrangu katonatisztekéi, a légügyi 
hivatal vezetőit, de nagyon sok magánembert 
is hoznak.

Négy óra után néhány perccel karcsú sport
repülőgép siklik a mezőre és egy fiatal férfi 
ugrik ki belőle. Az 51. számú francia gyalog
ezred parancsnoka, aki embereivel elsőnek ér
kezett n szerencsétlenség színhelyére, messziről 
fölismeri nz újonnan érkezettel és elébe sietve, 
feszesen tiszteleg előtte.

A kis sportrrpülfigépen ugyanis a walesi 
herceg érkezeti a katasztrófa színhelyére.

Egyenesen odavezetik a még füstölgő romok
hoz. Borzalmas látványt nyújt nz R. 101 . ahogy 
tatjával az égnek fordulva, csak az ősszezu- 
hnnt. összekuszált drótváz és az alumínium- 
részek maradlak épen belőle, de

a hajó farán sértetlenül lobog az angol 
zászló.

A walesi herceget ezután n közeli temetőbe 
vezetik, amelynek sírkeresztjei mellől egymás

léghajót vezető Scott kapitány és Irtving 
hadnagy is —, az R. 101. negyvenkilenc 
főnyi legénységének legnagyobb része és az 
utasok legnagyobb hányada is.

A léghajó tüzkataszlrófájának alkalmával

halálát lelte lord Thompson angol lég
ügyi miniszter, Seffron-Brancker mar
sall, a polgári repülőség főfelügyelője és 
még néhány magasrangu katonatiszt, J

repedt és a víz reájuk ömlött.
Leach mérnök, aki szintén a megmenekül- 
lek között van, azt mondotta, hogy amikor 
a vihar a földhözvágta a léghajót, a pilóta 
igyekezett felemelni a hajóteslet, de

a kormány nem működött.
Párisba szikratávirati jelentés ment a ka

tasztrófáról. A francia kormány azonnal 
intézkedett, hogy segélyvonaton orvosok 
menjenek a Paristól százötven kilométerre 
történt katasztrófa színhelyére. Londonban 
óriási megdöbbenést keltett az R. 101. tra*  
gédiája. Az összes középületekre

kitűzték a gyászlobogól a nemzeti gyász 
jeléül és a kormány főbb tagja repülő
gépen siet az R. 161. tragédiájának szín

helyére, 
hogy személyesen is meggyőződést szerez*  
zenek a gyászos eseményről.

után emelik koporsóba a felismerhetctlenségig 
összeégett holttesteket.

A tetemek annyira összezsugorodtak, hogy 
gyermekkoporsókat ácsoltak össze sebtében 

számukra.
A kis fnlu lakosa; ugyszólván valamennyien 
koporsók készítésével vannak elfoglalva. Csend
őrök és katonák rakják be a fehér I cndőkkel 
letakart, virágokkal teleszőrt egyszerű ládába 
a holttesteket, kétkerekű kordákra rakják azo
kat és az öszvérfogatok a bcauvaisi polgármes
teri hivatalba indulnak. Itt ravatalozzák fel va
lamennyit. Délután hat órakor a polgármesteri 
hivatalban gyászmisét tartottak, amelyen a 
walesi herceg és a francia, valamint nngol elő
kelőségek is megjelentek.

A gyászrrlse alatt egy Párizsból érkezett 
francia rcpUlőosztag keringett a szerencsét

lenség helye felett .

Megörült az egyik utas
Vasárnap még a késő esti órákban Is mun« 

kások dolgoznak a szerencsétlenség színhelyén. 
Óriási vasrudakkal görbít; k cl az összeolvadt 
alkatrészeket és húzzák ki alóluk a megszene- 
scdelt holttesteket. A hivatalos jelentés szerint 
a katasztrófának ötvenkét halottja >v..n Negy
venöt már kopt rsókbsn van,

üt holttest mcgkUzellthetetlcntil, a léghajó 
roncsai alatt fekszik.

A kórházba szállított hét sebesült közül rövIdO



2 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1030 október 0,

beszállításuk után leffő meghalt. Egy sebe

a kórházban megőrüli
At agnoszkúlási eljárás most folyik. A holttes
tek felismrrhetellenck, csak a zsebükben lévő 
iratok é« egyéb értéktárgyaik alapján állapít
ható meg személyazonosságuk. A walesi herceg 
hositu Ideig tartózkodott a tömcgravatallá át
alakított polgármesteri hivatalban és

feszes vigyázzbs merevedve, némán szalu
tált ■ R 101 áldozatainak koporsója előtt.
A megmenekültek között van a léghajó egyik 

montőrje és rádiótisztje is. A szerelő azt adta 
elő, hogy Beauvais fölött hirtelen az az utasí
tás érkezett hozzájuk a parancsnoki hídról, 
hogy az összes motorokat le kell állítani. Ebből 
ö arra következtet, hogy » léghajó parancs
noka

kényszerleszállást akart gépével 
hajtani.

Leszállás közben a léghajó a vasúti töltésnek 
ütközött és ez okozta a borzalmas katasztrófát. 
A rádióliszt azonban a viharnak tulajdonítja a 
katasztrófát. Megállapítást nyert az is, hogy a 
katasztrófa alkalmával

172.500 köbméter hidrogén és 25 tonna ne- 
hézbenzln robbant fel

és ez okozta a borzalmas pusztulást.

London gyászol...
London, október ö.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
'jelentése.) Az nngol főváros gyászol, minden

Benzíncsőrepedés miatt kényszer
leszállást végzett vasárnap a G. 38

Vasárnap délelőtt a ,.G. 38." óriási német 
repülőgép, amely szombat délután érkezett 
a mátyásföldi repülőtérre, útnak indult 
Magyarországról a Balkán-államok felé. A 
kora délelőtti órákban már olt voltak az 
óriási repülőgép pilótái, parancsnokai és 
szerelő-személyzete a mátyásföldi repülő
téren, ahol vitéz Ilákosy József a repülőtér 
vezetősége nevében üdvözölte az óriási re
pülőgép vezetőit és személyzetét és búcsú
zott el tőlük. Dr. Böhm parancsnok, vala
mint Zimmermann ésBrauCr pilóták

köszönték meg n repülőtér vezetőjének 
a fogadtatást és a vendégszeretetet.

majd elhelyezkedtek az 
Néhány perc múlva már 
lezte, hogy a repülőgép 
áll.

Tiz óra húsz perckor 
szavak hangzottak «l a repülőgép bel
sejéből s a következő pillanatban a le
vegőbe emelkedett a hatalmas repülő
gép éa néhány perc múlva eltűnt Má

tyásföld felett.
A G. 38. Budapestről Belgrádba vette útját- 

Belgrád, október 5.
tudósítójának telefon- 
számú német óriás

vasárnap délben tizen- 
Budapestről Belgrádba,

óriásrepülőgépben. 
fülsiketítő zaj je- 
indulásra készen

német vezény-

(A Hétfői Napló 
jelentése.) A G. 38. 
repülőgépet, amely 
két órakor érkezett

könnyen végzetessé válható katasztrófa
érte,

Bethlen István miniszter
elnök a kereszténypártnak 

engedte át a népjóléti 
államtitkárságot

nyilatkozott 
népjóléti ál- 
egységespárti

Ernszt Sándor népjóléti miniszter kineve
zésével tudvalevőleg Dréhr Imre államtitkár 
beadta lemondását és a mull héten cl is bú
csúzott a népjóléti minisztérium tisztikará
tól. Felmentése valószínűleg a keddi vagy 
szerdai hivatalos lapban fog megjelenni.

Az államtitkári állásra vonatkozólag már 
Vass József halála után a Keresztény Gaz
dasági Párt bejelentette igényét, aminthogy 
az egységespárt elnöksége is 
abban a tekintetben, hogy a 
lamtilkári állást továbbra is 
képviselővel fogják betölteni.

Értesülésünk szerint Zichy 
a Keresztény Gazdasági Párt elnöke és 
Ernszt Sándor népjóléti miniszter ez
zel szemben ugy állapodlak meg Beth
len István gróf miniszterelnökkel, hogy 
az uj államtitkárt a Keresztény Gazda
sági Párt tagjai közül fogják kinevezni
Beavatott forrásból vett információnk szc-

János gróf

I

GÖNCI
sörözo-borhAz

nyilvános éttermek a

KEHVSELOHftZBAN
Október havában megnyílik 

Mindenen u| trdbny

ember az utcán van, ugy lesik az ujabb és | nagyon .könnyen meglehet, hogy végül ’Fará- 
ujabb híreket. A részvéttáviralok özöne ér- “x ..i
zett eddig Londonba.

Részvétét küldte a francia köztársaság 
elnöke, Brüning német kancellár és 
Eckener kapitány Is, aki éppen ma ér

kezett a Gráf Zeppelinnel Lipcsébe.
A fogadására siető lipcsei polgármester kö
zölte vele a katasztrófát. Eckener azonnal 
részvéttávirntot küldött MacDonald angol 
miniszterelnöknek. Nem tartják kizártnak 
azt sem, hogy

a vasárnapról hétfőre virradó éjszaka
az angol király is

Franciaországba repül.

nyi Ferenc, Vas vármegye főispánja kerül 
a népjóléti államtitkári állásba. Minden 
valószínűség szerint ezen a héten eldől már 
ez a kérdés is, úgyhogy az egységespárt plé
numának nem is lesz ideje foglalkozni az
zal, hogy a népjóléti államtitkárságot a 
testvérpárt hódította el magának.

Ernszt Sándor népjóléti miniszter külön
ben, — ellentétben néhai Vass Józseffel — 
csak délelőtt 9—2-ig tart hivatalos órát a 
minisztériumban s délutánonként a pap
nevelő intézet rektori ügyeit látja el.

Egyszerre álltak meg 
a halottak zsebórái

Az R 101 nyolc életben maradt utasa kije
lentette, hogy a katasztrófa pillanatában 

mélyen aludtak és semmire sem emlékez
nek. Az utasok egyike hozzáfűzte, hogy igen 
meglepődött, amikor álmából hirtelen fel
ébredt és azon vette magát észre, hogy a 

nedves földön fekszik.
Előbb azt hitte, hogy még álmodik.

A nyolc életben maradott közül csak három 
nem szenvedett égési sebeket.

A halottaknál talált órák mind pontosan két 
óra 15 percet mutatnak.

amelyet csak a pilóta ébersége tudott meg
menteni.

A repülőgép pontosan érkezett Budapest
ről Belgrádba, ahol óriási ünneplő tömeg 
ólén a jugoszláv légiflotta parancsnoka fo
gadta. Program szerint egynegyednégy óra
kor a bezsaniai repülőtérről

újra startolt a repülőgép, hogy tovább 
folytassa útját Bukarest felé.

Néhány percnyi repülés után a pilóta észre
vette, hogy

a benzinvezető cső megrepedt.
A sérülés olyan súlyosnak látszott, hogy a 
szerelők menetközben nem javíthatták ki. 
így tehát a pilóta, aki joggal félhetett attól, 
hogy

a gépet minden pillanatban robbanás 
érheti.

visszakanyarodott gépével és szerencsésen 
le is szállott repülögépéveJ a belgrádi repülő
téren, mielőtt még komolyabb baj történt 
volna.

Leszállás után a gépet azonnal átvizsgál
ták és megállapították, hogy a csőrepedés 
olyan nagymérvű, hogy azt ott kijavítani 
nem is tudják, úgyhogy

szakértőket kell hívni Berlinből, 
addig a gép nem is folytathatja tovább út
ját. A gép utasait szállodában helyezték el 
és intézkedés történt, hogy a német fővá
rosból repülőgéppel montörök és mérnökök 
induljanak Belgrádba.

rint a legkomolyabb jelöltek az államtitkári 
állásra Huszár Károly volt miniszterelnök, 
a Társadalombiztosító elnöke, valamint Hu
szár Aladár, Esztergom vármegye főispánja.

Bármennyire feltűnő lenne is, hogy Hu
szár Károly mint volt miniszterelnök most 
államtitkári állást fogadna el, mégis politi
kai körökben lehetségesnek tartják ezt és 
pedig pusztán gazdasági okokból. Huszár 
Károly ugyanis, mint a Társadalombiztosító 
elnöke, nem kinevezeti tisztviselő, hanem 
csupán tiszteleldiját kap, mert annakidején 
a parlamenti tárgyalás alkalmával Gaál 
Gaszton indítványára mint tiszteletdíjas ál
lást kreálták a Társadalombiztosító elnök
ségét.

Huszár Károlynál; tehát pénzügyi okok
ból nagyon fontos lenne nz, hogy mint ki
nevezett államtitkár nyugdíjjogosultsága is 
legyen, amibe természetesen beleszámítanák 
nemcsak n miniszterelnökségi szolgálatát, 
hanem a Társadalombiztosítónál eltöltött 
szolgálati idejét is.

Huszár Károly és Huszár Aladár jelöltsé
gén kivül a legtöbb esélye von dr. ílódossy 
Gedeon országgyűlési képviselőnek, aki 
tudvalevőleg a népjóléti minisztérium stá
tusából került a parlamentbe. Szó van még 
Homonnay Tivadar. Frühwirl Mátyás. Tob- 
ler János és Filz Artúr jelöltségéről is, de

Beihien-iári színpad
Kedden, október nng*Kdigr»  ■ SZENTPAL-osoport 
7-óneete 9 Arakor r i<EálVlld> vendégjátéka.
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Klebelsberg gróf előadása 
a nemzetközi orvoskongresszuson

Az Emésztési és Anyagcsercbetegségekct ta
nulmányozó orvosok társaságának nemzetközi 
kongresszusát vasárnap este nyitották meg a 
Zeneművészeti Főiskolán. A kongresszusra, kö
rülbelül kétszáz külföldi orvos és propesszor 
érkezett meg, mig a magyar orvostársadalom 
tagjai közül háromszázan vettek részt a kon
gresszuson, amelyet Korányi Sándor professzor 
nyitott meg és bejelentette, hogy Klebelsberg 
Kunó gróf vállalkozott arra, hogy előadást tart 
és üdvözli a külföldi és magyar tudós orvosokat.

Nagy éljenzés közepette foglalta cl az előadói 
széket a kultuszminiszter és németnyelvű elő
adást tartott „Magyarország kulturális törek
vései" címmel, amelyben részletesen ismertette 
az utolsó tiz esztendő kulturális munkáját.

A Keresztény

az Erzsébetvárosban

A mainzi püspök megtiltotta 
a katholikus hívőknek, hogy 

Hitler-pártba
programjában számos olyan pont van, 
amely a katolikus tanokkal nem egyeztet
hető össze. Utalt a püspök többek között 
arra, hogy ugy a választások során, mint a 
nemzetgyűlésen a szónokok számtalanszor 
hangoztatták azt, hogy

a Hitler-párt harca éppen ugy szól 
Róma, mint Juda ellen.

Ilyen körülmények után nem engedhette 
meg tehát híveinek a Nemzeti Szocialista 
Pártba való belépést. Egész Németországban 
óriási érdeklődéssel várják, vájjon Hitler 
mit válaszol a mainzi püspöknek.

belépjenek a
5.Frankfurt a/M., okt.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A katoli
kus irányú „fíhcin-Mainlsche Volkszeitung" 
igen érdekes levélváltásról ad hirt. A levél
váltás a nemzeti szocialista munkáspárt 
offenbachi csoportja és a mainzi püspök 
között folyt le. A munkáspárt vezetősége 
kérdést intézett a püspökhöz, hogy

vájjon igaz-e az a hir, hogy híveinek 
megtiltotta a Hltler-pártba való belépé

sét.
Válaszában a püspök elismeri ezt és kije
lenti, hogy a Nemzeti Szocialista Párt

Vasárnap délelőtt tizenegy órakor a Keresz
tény Ellenzék (Fricdrich-párt) választói gyű
lést tartott a Bosnyák-utca 21. szám alatt lévő 
Hungária-mozgóban.

A gyűlésen majdnem kétezer választó jelent 
meg, akik nagy lelkesedéssel fogadták Fried
rich Istvánt. Nickelszky Zoltán, a kerületi 
szervezet elnöke nyitota meg lelkes szavakkal 
a gyűlést és összetartásra hívta fel az egybe
gyűlt választópolgárságot. .Utána Nagy István 
és Takács István törvényhatósági bizottsági 
tagok és Birgmayer Győző lelkész, majd Welss 
Konrád volt nemzetgyűlési képviselő szólallak 
fel.

Friedrich István azt hangoztatta, hogy nekik 
nz a kötelességük: a nemzet akaratát állítsák 
a kormány akaratával szemben. Beszélt az ál
talános titkos választójogról, amelynek elvesz
tése éppen ugy fáj neki, mint amikor az apa I 
elveszti gyermekét, mert hiszen az általános 1 
titkos választójog az édes gyermeke volt. Fel-1 
hívta a polgárságot, hogy legyenek segítségére | 
az igazi demokrácia eszméinek kivívásában.

A Demokrata Párt 
vasárnapi gyűlései 

Nemzeti Demokrata Párt vasárnap aA . ....
kesfőváros négy helyén is népes választói gyű
lést tarlóit, amelyen a párt október 12-én a Vi
gadóban tartandó nagygyűlését 
meg.

A Víziváros választókerületben, a Budai Vi
gadóban

szú

szervezték

Fábtái, Béla
országgyűlési képviselő szólalt fel, aki azt 
mondotta, hogy a kisemberek nem a világ
jelenség által pusztultak el, hanem azért, mert 
kereseti adóban, forgalmi adóban cs a Társa
dalombiztosító járulékokkal a vérét vették és 
a kereskedelem és ipar elpusztult abban a mér
hetetlen élvágj bán. amely a választások előtt 
adócsökkentési törvényjavaslatot nyújtott be, 
x a választások ufón többszázmiflió pengőkkel 
emelte az -adóbevételeket.

Fábián nagy tetszéssel fogadott beszéde után 
Tar Béla törvényhatósági bizottsági tag szólalt 
még fel.

Óbudán, a Demokrata Kör helyiségében tar
tott gyűlésen

/Mindenki mondja, A I hogy a f

Papa«á|/
I miisor vezet! g

I

A nagyszámú közönség élénk tetszéssel fo- 
gadta Klebelsberg Kunó gróf érdekes előadását, 
amelyet a kultuszminiszter azzal fejezett be, 
hogy

ámbár az a veszély fenyegeti Európát, a 
bolsevista propaganda révén, hogy ismét 
a Kelet brutális elemeinek romboló erői 

özönlik el.
mégis bízik a kultúra államfenntartó és népeket 
gyógyító erejében, ugy, hogy a régi kultur- 
nemzetek, mint a németek és a magyarok, még 
a nagy vereség után is felgyógyulnak az emberi 
kultúra örökké elő forrásainál.

Este 10 órakor a kultuszminiszter az Orszá
gos Kaszinóban a német orvosokat fogadóes
télyen látta vendégül.

Gál Jenő
országgyűlési-11 képviselő--beszélt, hosszabban, 
azt hangoztatta, hogy nem lehet a népet to
vább bolonditani és a porhintés politikájától 
meg kell szabadítani a polgárságot. De a kis
polgárságnak fel kell fedeznie saját erejét is 
érvényesíteni kell azt abban a szavazóhelyiség
ben, ahol ennek a milliós városnak a sorsa fe
lett dönt a szavazatával.

A hegyvidéki választókerület polgársága az 
Alkotás-moziban gyűlt össze és itt

Pakots József 
országgyűlési képviselő nagyobb beszédben 
megállapította, hogy a mai kormányzati rend
szer tízéves politikája ígéretekben és hangos 
frázis puffogtatásokban merült ki. Egységre 
hívta fel a polgárságot, mert csakis a polgár 
ság erejével tudják diadalra vinni a nemzeti 
demokratizmus zászlaját.

A zuglói Demokrata Párt nagygyűlésén 
Bródy Ernő 

országgyűlési képviselő beszélt, aki azt mondta, 
hogy a mostani kormányzati rendszer, évtize
des uralma alatt a magyar vidéket politikai
lag elaltatta s most a főváros társadalmát sze
retné végleg elnémítani.

Autókarambolt okozott 
a postakocsi

Kártérítésre kötelezték 
a kincstárt

Egy postakocsi, amely a kézbesítések lebo- 
nyolitása végett az úttest jobboldalán haladt, 
autókarambolt okozott a Budafoki-uton. A ko
csis nem is ült a bakon, a ló maga ment egyik 
háztól a másikig, ahogyan azt a begyakorolt 
posláslovak szokták. Éppen arra robogott 
Epstein és Pollacsek-cég személyautója, amely
nek soffőrje

ki akarta kerülni a postakocsit, de eköz
ben összeütközött

a szembejövő Petrovics Vidor KMAC főtitkár 
autójával. A soffőrök nem látták a szembe
haladó autókat a közbenálló postakocsi miatt 
és igy történt meg a szerencsétlenség.

Az I. kerületi kapitányság meg is büntette a 
postakocsist, mert megállapította, hogy a pos
takocsinak nem lett volna szabad az úttest 
jobboldalán haladnia és éppen a szabályiul#® 
hajtás miatt történt a karambol.

Az Ítélet után a Pollacsek és Epsteín-cég, 
illetve annak engedményese a Pénzintézetek 
Országos Biztosító Bt. pert indított a karam
bolnál tönkrement nutó értékének megflzetc- 
sérc a kincstár ellen. A tárgyaláson a kincstár 
képviselője azzal védekezett, hogy a kincstár 
nem felel a poslakocsis cselekményeiért. Kü
lönben is a postakocsiinak szabad az úttest 
jobboldalán is haladnia, mert ott is kell kél1 
besitenle.

A Járásbíróság 
elmarasztalta a kincstárt

az autóösszetlfközésnél keletkezett kár meg
fizetésében és fellebbezés folytán szombaton a 
törvényszék h helybenhagyta az Ítéletet, amely 
jogerőssé vált.
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Nem találta meg a feleseget 

leugrott a harmatuk emeletről
Halálra zúzta magát

Vasárnap reggel az Elemér-utca 38. sz. 
ház 3. emeletén megjelent egy izgatottan 
viselkedő férfi. Sorra becsöngetett a lakók
hoz s megkérdezte, hogy

nincs-e ott az ő felesége. Molnár Kál
mánná mosónő.

'A házbeliek közül senki sem ismerte a ke
resett mosónőt, meg is mondták az ember
nek, hogy vasárnap nem szoktak mosni. Az 
egzaltáltan viselkedő ember, amikor már! 
az utolsó lakásban is eredmény nélkül ér
deklődött,

hirtelen a korláthoz ugrott és levetette 
magát a harmadik emeletről.

óriási riadalom támadt és a lakók meg
döbbenve látták, hogy a szerencsétlen ember 

halálra zuztu magát

Titokzatos módon eltűnt 
egy újpesti hivatalnok

Névtelen följelentés érkezett a rendőrségre, amelynek Írója 
azt állítja, hogy a hivatalnokot meggyilkolták

A főkapitányság eltűnési osztálya eré
lyes nyomozást indított egy újpesti tisztvi
selő eltűnési ügyében. Fischl László, a 
Goldberger kékfestőgyár 39 éves hivatal
noka, aki feleségével Újpesten a Rózsa u. 
73. számú házban lakott,

néhány nappal ezelőtt eltűnt
lakásáról, elmaradt a hivatalból s azóta 
nem adott magáról életjelt. A bejelentés 
alapján a főkapitányság megindilotta a 
nyomozást, közben azonban névtelen föl
jelentés is érkezett, amely arra figyelmez
tette a rendőrséget, hogy

Fischl Lászlót valószínűleg eltették láb 
alól.

Izgalmas botrány keletkezett szombaton 
teste-az--egyik- kis - józsefvárosi -mosiba-m. Egy 
harminc év körüli toprongyos férfi ült az 
egyik sorban s jobbról-baíról két-két kis 
leányka ült mellette. A gyerekek nem vol
tak idősebbek hét-nyolc évnél. Az egyik 
jegyszedönek feltűnt, hogy a meglett férfi 

sorra csóko'gatja a kisleányokat 
és nagyon furcsán viselkedik.

A jegyszedönö mélységesen felháborodott 
és az ügyeletes detektivet figyelmeztette a 
botrányos jelenetre. A detektív igazoltatta 
a különösen viselkedő férfit, akiről kiderült, 
hogy Hajas Sándornak hívják, 32 éve', la
kás és foglalkozás nélküli napszámos, akit 

botrányokozás miatt előáliilottak a fő*  
kapitányságra.

Ott azután még érdekesebbé vált az ügy 
mert kiderült, hogv a különös mozilátogató

K7s leányofifial botrányt 
ofiozott a moziban

Végleg elejtették az uj 
Rókus tervét

Az eddig tartalékolt négymillió pengőt a deficit 
eltüntetésére akarják fordítani

A főváros jövő évi költségvetésének ösz- 
szeállitása körül támadt sulyos nehézségek 
az uj Rókus-kórház felépítését is áldozatul

Minőségben 
utóEérhetctlen!

egy ittas ácsmester
az udvar kövezetén.

A különös öngyilkosság ügyében a rend
őrség azonnal megindilotta a nyomozást. A 
detektivek megállapították, hogy az ön
gyilkos férfi

Molnár Kálmán 46 éves ácsmester, 
aki feleségével a Hajcsár-ut 24. számú ház
ban lakott.Molnár Kálmán évekkel ezelőtt 
tönkrement, alkalmi munkákból tartotta 
fenn magát és felesége valóban mosni jár. 
Az utóbbi időben Molnár Kálmán ivásra 
adta magát és

Hluminált állapotban volt,
amikor az Elemér-utcai házban megjelent 
és az öngyilkosságot elkövette. Holttestét a 
törvényszéki orvostani intézetbe vitték.

A névtelen följelentés semmiféle komoly 
gyanuokot nem jelöl meg, a rendőrség 
azonban mindeneseire fokozott éré Ilye! 
kezdte meg vasárnap a nyomozást a titok
zatosnak látszó ügyben.

A vasárnap folyamán azonban nem sike
rült semmiféle útbaigazítást sem nyerni 
Fischl László jelenlegi tartózkodási helye 
felöl. Felesége sem tudott felviágosilást adni 
a detektiveknek arra vonatkozóan, hogy 
hová mehetett férje és

miféle alapja lehet annak a föltevésnek, 
hogy Fischl László bűntény áldozatául 

esett.
\ rejtélyes ügyben nagy eréllyel tovább fo
lyik a nyomozás.

aznap szabadult ki a toloncházból, ahol ez
úttal máj.. .

harmincadszor ült.
Csavargás, engedély nélküli koldulás miatt 
volt harminc Ízben már a toloncház lakója 
Hajas Sándor, egy ízben pedig lopás bün
tette miatt fogházban is ült.

Kihallgatása során elmondotta Haja^ 
Sándor, hogy amikor a délutáni órákban ki
szabadult a toloncházból, a Kálvária-térre 
ment, ott megszólított négv játszadozó kis
leányt, cukrot és csokoládét vett nekik, 
majd moziba invitálta őket. Beismerte, hogy 
előadás közben csókolgatta a kisleányokat. 
A beismerő vallomás elhangzása után Hajas 
Sándort ezúttal harminckettedszer letartóz
tatták és átküldték a Markó-utcai fogházba. 
Hajas Sándor ezúttal alig négy óra hosszat 
élvezhette szabadon az élet örömeit.

követelik. A főváros két éven út két-két. 
összesen négymillió pengőt tartalékolt az uj 
Rókus-kórház felépítésének a céljaira. Már 
összeállították az uj Rókus-kórház terv- 
púhiizafnrrk a rűrjrt is, de . tervpályá
zat kiírására meg mindig nem került sor. 
mert a főváros és a kormány között fel
merült ellentéteket nem sikerült elsimítani. 
Vass József népjóléti miniszter éppen a vá
ratlan halálát megelőző napokban foglalko
zott a fővárosi betegápolási dijak körül tá
madt konfliktus elintézésével és már talált 
is eay formát, amely ezt a régóta húzódó 
problémát közmegelégedésre juttatta volna 
megoldáshoz. Vass József ugyanis azt ter
vezte, hogy engedélyezni fogia a betegáno- 
lási diiaknak napi öt pengőről hét pengőre 
való felemelését és hozzájárulást adott volna 
ahhoz, hogv ennek a várható bevételnek a 
terhére a főváros kölcsönt vegyen fel. amit 
az ui Rókus meaépitésére lehetett volna for
dítani. Ernszt Sándor az uj népjóléti mi
niszter, aki drákói szigort érvényesít az 
egész vonalon, ezt a megoldási módot nem 
teszi magáévá. A főváros tehát kénytelen 
folytatni a harcot a betegópolási dijak mél- 
túnvos menállanilásáért.

Ar vi Rókus-kórház mcaépitését most fi
aiét késlelteti az nj fővárosi kö’tségvelés 
'nhWtása. sőt a városházán egyenesen

végleg clcltettreh tekintik nz uj Rókus 
megépítésének a tervét.

Teljesen beavatott városházi körökből azt 
az információt kaptuk, hogy

SHAMPOO 
emeli a haj 

természetes fényét
az uj Rókus megépítésének céljaira ed
dig tartalékolt négymillió pengőt a 
költségvetési tervezetben jelentkező de
ficit eltüntetésére fogják felhasználni,

vagyis egyszerűen elveszik ezt a tartalékolt 
összeget eredeti rendeltetésétől. A főváros 
pénzügyi osztálynak ez a terve nagy elke
seredést kelt a közegészségi ügyosztályban, 
ahol éveken át szívós küzdelmet folytattak 
az uj Rókus megépítéséért — mint látszik 
sikertelenül. A főváros közönsége nem

Boris király 
és Giovanna hercegnő 

romantikus szerelmi regénye
A diplomácia hét éven át útját állta a bolgár király 
és az olasz királykisasszony szerelmi házasságának 
Boris király húgát feleségül veszi a spalatói herceg

Két esztendeje tartanak már a tárgyalások 
Boris bolgár király és Giovanna olasz hercegnő 
házassága körül és most, hogy az eljegyzés 
megtörtént, beavatott körökben tudni vélik 
azt,

hegy n bolgár király és nz olasz király
kisasszony házassága tulajdonképpen sze
relmi házasság, amelyet eddig csupán a 

diplomácia akadályozott meg.
Éppen ezért az egész világ közvéleményét 

meglepte, hogy végre mégis megtörténhetett 
a két szerelmes eljegyzése és a bolgár fővá
rosban,

Szófiában óriási lelkesedéssel fogadták a 
készülő házasság hírét, 

mert ebben a két nemzet közeledésének, meg
értésének olyan zálogát látják, amely különö
sen a mindjobban növekedő erejű Olasz
ország mellett, Bulgária jövőjére is nagy ki-1 
hatással lesz.

Különben diplomáciai körökben arról is 
beszélnek, hogy nz. olasz és bolgár királyi csa
lád közölt még egy házasság van előkészület
ben. Boris bolgár király húgát,

Eudoxla hercegnőt, már legközelebb el- 
jegyzi Károly aoslaf herceg fia, a spalatói 

herceg,

PETRI PÁL ÁLLAMTITKÁR:
„Le kell szállítani a köztisztviselők fizetését"

Debrecen, október 5.
CA Hétfői Napló tudósitójának telefonje- 

lentése.) Szomorú és szinte vigasztalan gaz
dasági helyzetünket vasárnap délután kor
mányhelyről is elismerték. Sőt tovább ment 
az államférfi, akiről tudósításunk szól, mert 
szinte bejelentette, hogy szükséges a fizeté
sek lecsökkentése az ország háztartásában 
az — egész vonalon.

Vasárnap délután nagy ünnepség volt a 
Debrecennel szomszédos Földes községben. 
A község ugyanis legutóbbi közgyűlésén 
elhatározta, hogy

díszpolgárrá avatja Pctri Pál kultusz
államtitkárt.

A diszpolgáravafás vasárnap délben tör-1 
ténl meg. Az egész község lobogódiszbe öl-1

Október €»—■0€»-3g 
sok ezer pár 

harisnya, kesztyű, nadrág, sok száz darab kötött kosztüm, 
női és gyermek kötött kabát, puliovor, szenzációs olcsó árusítás

Selyemharisnya kitűnő mosó, caekéty *3.20
f.zé -wéghibával, 3.Ö0 helyett............... ............P X.

Selyemharisnya kitűnő moRó, príma 0.70
mtnőzég, minden azínben, 4.80 helyett.... P Xá

Selyemharlsnya *3.30
kitűnő mokó, teljeaen hibátlan, 5.40 he yett P W

Férfi magasharisnya *3.40
tlRzta cérna, rep., 4.80 helyett ....................... P X»

Férfizokni -JQ nn«T f.10
díva Rzínckben ...■ W e» P I

őszi kesztyű 4L6O
divatRzfnekben. 3.20 helyett___ __ P I

Mosóbőr női kesztyű /g .80
Rzürke, barna, teher Rztnekben ........... P 

selyemharisnyák 6 minőségben legolcsóbban nálam kaphatók

Vltzonte adóéit 
ezen idő alatt 
nem Rz.' IgAlunx 
ki* WEISZ

i 7

nyugodhatik bele az uj Rókus tervének el
ejtésébe, mert ha a főváros költségvetési vi
szonyai most még nem teszik lehetővé a 
szükséges fedezet előteremtését, továbbá 
néhány éven át való tartalékolással egyszer 
mégis csak összegyűlne ez az összeg, ami
ből az uj Rókus-kórházal fel lehetne épí
teni. Ha azonban az eddig tartalékolt ösz- 
szeget is elveszik rendeltetésétől, a főváros 
közönsége belátható időre még a reményét 
is elveszti arra vonatkozóan, hogy a buda
pesti kórházi állapotok megjavulhatnak.

aki most 30 esztendős és mint a karakoriumt 
expedíció vezetője, tudományos körökben is jó 
nevet szerzett magának. A fiatal herceg a leg
utóbbi velencei motorversenyen lábát törte, 
de már felépült balesetének következmé
nyeiből.

Szófia, október 5.
CA Hétfői Napló jelentése.) A bolgár főváros- 

és a vidéken egész napon át lelkes tüntetések 
voltak a király és menyasszonya mellett. Szó
fia polgársága csoportokban gyülekezett és 
élén a kormány tagjaival mintegy

százezernyi tiimeg a királyi palota elé vo
nult, állandóan éljenezve a királyt és Gio

vanni hercegnőt.
A tüntetés órákig tartott és ezalatt repülő

gépek cirkáltak és virágokat dobáltak le a ki
rályi palota elé.

Egyik Szófia melletti községet Giovanni her
cegnőről nevezték el.

Az olasz király még szombaton táviratba*  
közölte Horthy Miklós kormányzóval leányá
nak. Giovanni hercegnőnek, Boris bolgár ki
rállyal történt eljegyzését.

A kormányzó meleghangú táviratban fejezte 
ki szerencsekivánatát az olasz és a bolgár ki
rálynak.

tözött és az ünnepeltet lovasbandérium ki
sérte végig a községen. A hivatalos aktust 
diszebéd követte, amelyen többen felköszön- 
tötték az államtitkárt.

A beszédek után Pctri Pál köszönte meg 
a kitüntető diszpolgárságot és

nngy beszédet mondott az egész ország
ban nyomott hangulatot keltő gazda

sági depresszióról.
Beszéde során kiemelte, hogy az 

ország gazdasági helyzete immár olyan 
stádiumba jutott, hogy most már elke
rülhetetlenül szükségesnek látszik a 

köztisztviselői fizetések leszállítása.
A rendkívül érdekes kijelentés egészen 

bizonyos, hogy ugy a köztisztviselők között, 
mint kormánykörökben is élénk visszhan
got fog kelteni.

Kutyabőr női és férfikesztyű
K80 beyett ........ ....................................

Táti seiymezett molognadrág
hibátlan, 1.80 helyett ........................................

Svájci melegnadrág vagy Ing . 

Svájci molog Ingnadrág 

Oyermekpuliover_____
Gyermekoroszka

gybnvörű színekben, 0.80 bolyéit

,4“
,3’°
■ 2-
p2-s°

. ,.4-80
[DluatKosztum oq.so

legfinomabb gyapjúból, 88 — helvett P X« W
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MegtOboivodott na kivégzésén a tömeggyilkos amerikai farmer édesanyia
Newyork, október 5.

(Á Hétfői Napló ludósitójától.) A Nett) 
York állami Saint-Quentinben ma reggel 
történt meg a tizenötszőrös gyermckgyil- 
kattog miatt halálra Ítélt Gordon Stuard 
Northcott kivégzése. A kivégzésnél borzal
mas jelenetek játszódlak le, mert

az elitéit anyja a kivégzés színhelyére 
rohant és olt kegyelemért könyürgölt, 

gyermeke bilnét magúra vállalta.
Minden valószínűség szerint az asszony 
megtébolyodott. Rendőrök és törvényszéki 
alkalmazottak távolították el és a kivégzést 
csak negyedórával később lehetett végrehaj
tani.

A kivégzett Northcottnak Kaliforniában 
óriási bnromílfarmja volt. Northcott rövid 
időközökben fiatal fiukat alkalmazott is
tái lógyerekeknek. A fiuk alig néhány napig 
voltak azonban csak a telepen és aztán 

nyomtalanul eltűntek.
A farm tulajdonosa az érdeklődőknek azt 
a felvilágosítást adta, hogy a gyerekek meg
szöktek a tanyáról, mert sokalták a mun
kát. A véletlen aztán egyizben nyomra ve
zette a hatóságokat. A helybeli csendőr
őrmester kutyája ugyanis Northcott farm
jának egyik félreeső zugában

gyermekholttestet kapart ki a főidből.
A megindult nyomozás során felásták a 
farm egész területét és

Strausz István képviselő 
nevében szélhámoskodott egy 

házmester
Hamis ajánlólevelekkel pénzt csalt ki állástkereső 

szegény emberektől
Vasárnap délben hétrendbeli csalás büntette 

miatt letartóztatták a rendőrségen Zsíros Lajos 
37 éves házfelügyelőt, aki azelőtt szabósegéd 
volt és aki Strausz István országgyűlési képvi
selőnek, az állami számvevőszék volt elnökének 
nevével visszaélve,

azélhámosságokal követelt el.
Zsíros Lajos, aki mint szabósegéd, nem tudott 
álláshoz jutni, valami uton-niódon Strausz Ist
ván képviselő jóvoltából házfelügyelői álláshoz 
jutott. Zsíros ezután elhíresztelte magáról, hogy 
másoknak is tud házfelügyelői állást szerezni 
és akadt is hét szegény ember, aki kisebb-na- 
gyobb összegeket adott neki, hogy részükre a 
házmesteri állást megszerezze.

A volt szabósegéd ajánlóleveleket hamisí
tott Strausz István nevében.

A fővárosi tisztviselők 
öthónapon át fizetésük l°/0-át 

adják inségakcióra
Gallina tanácsnok ma tesz előterjesztést 

Sipőcz polgármesternek
Gallina Frigyes tanácsnok, az elnöki ügy

osztály vezetője ma délelőtt előterjesztést 
tesz Sipőcz Jenő polgármesternek a fővárosi 
tisztviselők és tanerők mozgalmáról, amely 
öt hónapon kérésziül a fizetés bizonyos szá
zalékának az inségakció céljuira való áten
gedése érdekében indult meg.

Gallina Frigyes tanácsnok, 
akit ebben nz ügyben megkérdeztünk, n kö-

Magyar Királyi Alltiml Vasgyárak 
Kereskedelmi Kfpvlscleic Rt.
Budapest, V, Vilmos császár-ut 28 

felelőn: Au>. 273-SS, 273 -20

nem kevesebb, mint tizenöt flu holt
teste került napvilágra.

Valamennyien az istállófluk sorából kerül
tek ki, akikről Northcott azt állította, hogy 
megszöktek. Az orvosi vizsgálat megállapi- 
totta, hogy az áldozatok ellen előbb me
rényletet követtek cl, majd a legborzalma
sabb kegyetlenséggel meggyilkolták őket. 
Az elvetemült farmer a terhelő bizonyíté
kok ellenére tagadott, a bíróság azonban 
halálra ítélte. A nyomozás során

Northcott édesanyját Is letartóztatták, 
mert megállapították róla, hogy tudott 

fia borzalmas özeiméiről.
őt életfogytiglani fegyházra és arra ítélték, 
hogy fia kivégzésénél jelen legyen.

Ma reggel, mikor az asszonyt a fogház
ból szuronyos őrei elövezették, hirtelen ki
tépte magát kezeik közül, a vesztőhelyhez 
rohant és ott kiáltozni kezdett, hogy

a gyilkosságokat ő követte el. végezzék 
ki őt, a fiának pedig adjanak kegyelmet.

Az addigra már ugyancsak elővezetelt vád
lott egész testében reszketve, megrendültén 
hallgatta anyja borzalmas kiáltozásait és 
zokogásban tört ki, amikor az asszonyt az 
őrök elvezették, most már nem a fegyházba, 
hanem az őrültekházába. Tizenöt perccel 
később Northcott már halott volt. A kivég
zés színhelyén különben a mentőknek sok 
dolguk akadt, mert az izgalmak hatása alatt 
több néző idegrohamokat kapott.

s ezekkel a levelekkel olyan háztulajdonosok
hoz küldte el klienseit, akik nem is Ismerték 
személyesen Strausz Istvánt.

A levelek primitívsége feltűnt a háziuraknak, 
akik közül többen értesítették a rendőrséget, 
úgyhogy hamarosan kiderült a szélhámosság, 
amelyet a volt szahósegéd követett el, furcsa 
módon hálálva meg jótevője szívességét.

Vasárnap délelőtt előállították a rendőrségre 
Zsíros Lajost. Kiderült, hogy

hét esetben követett el visszaélést
és összesen nyolcszáz pengőt csalt ki a hamisí
tott levelek segítségével az állást kereső szegény 
emberektől.

A kihallgatások befejezése után, hétrendbeli 
csalás miatt letartóztatták Zsíros Lajost és az 
ügyészség fogházába vitték.

vetkezőket mondotta a Hétfői Napló mun
katársának:

— Hétfőn délelőtt előterjesztést teszek a 
polgármester urnák és ismertetni fogom azt 
a mozgalmat, ami a fővárosi tisztviselők és 
a tanszemélyzet részéről megindult az inség
akció fedezetéhez való hozzájárulás iránt. 
A kerületi elöljárók értekezletétől indult ki 
ez a mozgalom, amelyet azonnal felkarolt 
és magáévá tett n FANSz, a Fővárosi Alkal
mazottak Nemzeti Szövetsége. Ugy a FANSz 
választmány! ülésén, mint az oktató sze
mélyzet hivatalos egyesületében is

egyhangúlag elfogadták azt ■ javasla
tot, hogy a fővárosi alkalmazottak fize
tésük terhére egyetemlegesen bizonyos 
összeggel járuljanak hozzá az Ínség

akció fedezetéhez.
— Előterjesztést teszek tehát a polgár

mester urnák o'yan értelemben, hogy ren
delje el ezeknek a hozzájárulási összegek
nek a tisztviselők fizetéséből való levonását. 
A polgármester urlól utasítás megy ki a 
számvevőséghez ezeknek az összegeknek a 
levonása iránt, természetesen azzal a fönn
tartással, hogy

annak a tisztviselőnek a fizetéséből, aki 
a levonás ellen tiltakozik, a reá eső 

összeget levonni nem szabad.

Egyszerű a borotválkozás 
könnvö A« gyors. mórt ecset. v|« nmpnan nem 
kel), bű Morleaon borotvakrémet használ. 
Nagy tabun. drogériában 2 prngft. FAniktA' 

KOZMOCHKMIA Hl., Budapest, VII., 
Hcrmlno-ut S/a.

Nekem az a véleményem, hogy ilyen tiszt
viselő nem akad. A fővárosi tisztviselők öt 
hónapon keresztül összesen mintegy

hatvanezer pengővel fognak hozzá
járulni a nyomorenyhltő akció fedeze

A Rákóczi-ntl rablótámadás merénylőiét vasárnap 
átkisérték az ügyészségre

A szombat déli rablótámadás tettese, ifjú 
Lusztig Antal állásnélküli sofőr, aki a Stühmer 
csokoládégyár egyik alkalmazottnőjétől a Rá- 
kóczi-ut forgatagában fényes nappal elrabolta 
2500 pengőt tartalmazó kézitáskáját, töredelmes 
beismerő vallomást telt a rendőrségnek. Vasár
nap délelőtt már

valóságos slrógörcsök fogták el, 
amikor végső kihallgatására került a sor

A rendőrség megállapította, hogy Lusztig 
Antal április óla van állás és kereset nélküí. 
Legutoljára a Szusz Nándor cégnél volt kise
gítő sofőr, de mikor a cég gépkocsivezetője új

Újabb tömeges büntetés vár 
a szabálytalanul közlekedő 

gyalogjárókra
A céltalan „gyalogosrazziák" helyett egyéb fontos 
intézkedéseket ajánl a Hétfői Napló a közlekedési 

rendőrség figyelmébe
Amióla az uj közlekedési rend következ

tében megkezdődött Budapesten a gyalogjá
rók megrendszabályozása is, nem múlik cl 
huszonnégy óra, hogy a város legkülönbö
zőbb pontjain ne akadna jónéhány „szabály
talanul" közlekedő gyalogjáró, akinek neve 
csakhamar a rendőr noteszébe kerül és öt- 
tiz pengős pénzbüntetés nélkül aligha ússza 
meg szabálytalankodását.

Az uj rend életbeléptetését követő napo
kon nyolcvanöt gyalogjárót jelentettek fel a 
rendőrőrszemek. Ezen a héten ugyancsak 
egész sereg gyalogközlekedési kihágás tár
gyalására van kilátás a kerületi kapitány
ságokon, mert

szombaton és vasárnap ötven gyalog
járót írtak fel a rendőrük.

Különösen sok szabálytalanságot tapasz
talnak a VII. kerület legforgalmasabb pont
ján.

a Nagykörútnak a Dohány-utca és a 
Rúkóczi-ut közötti szakaszán. — 

A Hétfői Napló szerkesztőségéből jól megfi
gyelhettük, hogy mi történik ilt napról-napra, 
milyen harcot vívnak a rend éber őrei a re
nitensen közlekedő gyalogjárókkal, akik 
elég könnyelműek ahhoz, hogy nem az ut- 
cakeresztezödéseknél, hanem másutt pró
bálnak átjutni a másik oldalra. Főképp a 
délutáni órákban akad sok látnivaló, ami
kor egy rendőrfelügyelö vezetésével több 
rendőr szállja meg az úttestet és sorra Írja 
fel a szabálytalanul közlekedő gyalogjáró
kat.

Valóságos publikuma van már ennek a 
délutáni gyalogosrazziának,

amely azonban meggyőződésünk szerint igen 
keveset segít a közlekedés rendjén.

Erre, cs a többi razziákra a Nagykörútnak 
ezen a részén van a legkevésbé szükség, 
mert a körút és Rákóczi-ut keresztezésénél 
felállított villanyrendőr irányítja a forgal
mat s az autók és kocsik pontosan igazod
nak a villanyrendőr fényjelzéseihez.

A gyalogjáró pedig, ha ránéz a villany
rendőr lámpájára, rögtön tisztában van 

▼ele, átkclhct-e vagy sem.
Ezt a megállapítást igazolja az a körül
mény is, hogy itt hónapok, sőt mondhat
nánk esztendők óta

nem volt egyetlen komoly közlekedési 
baleset.

Általában azonban a gyalogosrazziákra és a 
gyalogosok megrendszabályozására már 
csak azért sincs szükség, mert ez árt a ke
reskedőknek is, akik hiába csábítják a ve
vőt fényes kirakataikkal, költséges fényrek
lámaikkal, ha a vevőnek valóságos straté
giai művelet szerint kell eljutnia az úttest 
egyik oldaláról a másikra és igy abba a 
boltba, ahol éppen vásárolni akar.

A céltalan gyalogosrazziák helyett a köz
lekedési rendőrség figyelmébe ajánljuk azl 
a furcsaságot, hogy a Nagykörutnál és a 
Népszínház-utcánál elhelyezett villanyrend
őrök lámpái olyan különbözőképpen irá
nyítják a forgalmat, mintha nem néhány lé-

Kiadd lakásom
Bimuo-uica 1-3-5. sz.

Özemben a Statisztikai Hivatallal!
3- éa5-szobás lakás hallal,

ugyanitt üslethelylségak

margii-korut 43. házban [
4- szobás lakás hallal

Elegáns kiviteli Olcsó bérek Bővebbet a 
helyszínen vagy telefonon AuL 208-20 ,

téhez.
Gallina Frigyes tanácsnok nyilatkozatán 

ból következtetve a fővárosi tisztviselők 
fizetésüknek egy százalékát fogják a nyo- 
morenyhitő akciók rendelkezésére bocsátani.

ból munkába állott, mindössze kétheti munka 
után, újból kenyér nélkül maradt. Lusztig An
tal a rendőrségen arra hivatkozott, hogy fele, 
sége gyermekágyban fekszik és különben is sú
lyos beteg és emiatt szánta el magát a tárna, 
dús elkövetésére. A nyomozás során kiderüli, 
hogy

Lusztlgné nincsen áldott állapotban,
A jegyzőkönyvi kihallgatás befejezése után 

Lusztig Antal elölt kihirdették az előzetes letar- 
tóztatásról szóló végzést.

A Rákóczi-uli rablótámadót vasárnap délután 
átvitték az ügyészség fogházába.

pés, hanem kilométernyi távolságok válasz
tanák el egymástól ezt a két pontot. Nem 
kell bővebben magyarázni, hogy milyen 
könnyebbséget jelentene az itt közlekedő 
villamosok, automobilok és gyalogjárók 
számára, ha

egymással harmóniában működne a két 
lámpa

és a városnak ezen a két pontján legalább 
egységesen irányítanák a forgalmat, ha már 
nem tudják megvalósítani azt, amit külföl
dön láttunk, ahol az összes közlekedési 
jelzőlámpák egységes elektromos irányítás
sal működnek. Általában helyesebb volna, 
ha azt az irányelvet valósítaná*  meg a köz
lekedési rendőrség, amit külföldön tapasz
taltunk:

a gyalogjáró sajátmaga vigyázzon testi 
épségére,

s ne szokjon rá arra, hogy csak hatósági 
gyámkodással tud átjutni az egyik oldalról 
a másikra.

Az elérhető legnagyobb nyeremény

300.000
200.000
100.000 
50.000 
40.000 
30.000
25.000 
20.000

15.000 
10.000

stb. stb. összesen közel
8 millió pengő készpénzben 

84.000 sorsjegy közül 
42.000-et biztosan kisorsolunk.

tehát a sorsjegyek fele nyer

Sorsjegyek az amsei ÁrusítókoAi •
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Kapálás Közben agyonverte 

a feleseget egy feitexeny gazda
vasárnap ietartúztattdK

Veszprém, október 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

'jelentése.) Halálos féltékenységi dráma tör
tént tegnap Pápa határában. A féltékenységi 
drámának a halálos áldozaton kivül egy 
sebesültje is var, akit azonban, miután álla
pota megengedte, az ügyészség letartóztatott.

Varga Gyuía gazdálkodó hónapok óta 
féltékcnykedésévcl üldözte feleségét. 

Napirenden voltak a veszekedések a házas
társak között s Varga egyre hevesebb jele
netek között tett szemrehányást feleségének, 
akit

azzal vádolt, hogy a falu fiatalabb legé
nyeivel megcsalja őt. 

Tegnap Vargáék kimentek A mezőre dol
gozni. Kapálás közben a férj ismét szemre- 
hányásokat tett feleségének, szó-szót köve

Masarykot Pozsonyba 
utaztatja a cseh kormány, 

hogy hűségnyilatkozatot tegyenek 
előtte az elszakltásra szánt területek

Pozsony, október 5.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) A cseh

szlovák köztársaság elnökének, Masaryknak 
nagy feltűnést keltő nyilatkozata körül még 
ma is folynak a hírlapi megbeszélések az 
egész világsajtóban.' A csehszlovák kormány 
tudvalévőén megcáfolta a cseh köztársasági 
elnöknek, a Hétfői Naplóban elsőnek ismer
tetett nyilatkozatát, bár mindenütt tisztá
ban vannak azzal,

hogy Masaryk elnök nyilatkozata nem 
jelent volna meg anélkül, hogy azt az 

elnök előbb ne parafálta volna. 
Természetesen a cseh kormány most min
den tekintetben paralizálni szeretné Masa
ryk elnök őszinteségét. Éppen ezért, hogy

Pátkánymérgei ívott 
egy szerelmes pincér 
a körúti illemhelyen

Étlap hátlapján búcsúzott
Vasárnap délelőtt nagy riadalom támadt 

az Erzsébet-körut és Rákóczi-ut sarkán levő 
földalatti illemhelyen. Egy feketeruhás fia
talember

hirtelen összeesett
a helyiségben és rettentő fájdalmak között 
segítségért kezdett kiáltozni. Kihívták a 
mentőket, akik megállapították, hogy a fia
talember öngyilkossági kísérletet követett el. 
még pedig olymódon, hogy

nagymennyiségű patkánymérget nyelt le 
a földalatti helyiségben. Sietve bevitték a 
közeli Rókus-kórházba, ahol gyomormosást 
alkalmaztak. Az életunt fiatalember ekkorra 
már teljesen elvesztette eszméletét, a gyo
mormosással sem lehetett öntudatra ébresz- 
teni. Közben az intézkedő rendőr megállapi-

Véresre vertek 
egy körúti házmesternél, 
mert a háziúr által lefoglalt bútorok 

elvitelét meg akarta akadályozni
Az Erzsébet-körut 39. számú házban volt 15 

év óta virágzó cukrászata Illés Simon cukrász
nak, aki Szolnokról került fel Budapestre húsz 
évvel ezelőtt és szorgalmas munkával annyira 
felvirágoztatta üzletét, hogy

egyike lett a főváros legismertebb üzle
tének.

Később aztán az általános gazdasági helyzet 
Illést sem kímélte és az eddigi jómenetelü üz
let rosszul kezdett prosperálni. Először a szál
lítókat nem tudta fizd ni, majd később adóhát-

IGAZI BÉKE
‘n ia fin w.000 uaraű
■ ■ "FaW garantált <n Ktlltöldl FÉRFI

nYULSZORKALÍIPOT
• laRd.vaiuMhb es 'egiiinbh
tormákban es azineicben1'u.. arai nsza .stvan-u. ?.
* éleikényezet ölaon
A kiraka'ban levő knla-ok
» ár tu • ly u • zapaale 

tett s a férj a veszekedés hevében 
kapájával feleségére támadt, akit agy- 

ba-főbe vert
A következő pillanatban az asszonyt elön
tötte a vér és mire odasiettek hozzá a közel
ben dolgozó férfiak és asszonyok,

Vargáné már halott volt.
Varpo Gyula a mezőről hazarohant s 

otthon lugkövet Ivott.
Eszméletlenül találtak rá a szomszédok, 
akik értesítették a rendőrséget. Varga Gyu
lát kórházba szállították, ahol csakhamar 
eszméletre tért. Az orvosok megállapították, 
hogy a

marólúg, amelyet Varga megivott, igen 
híg oldat volt és igy sérülései könnyebb 

természetűek.

demonstrálják Masaryk mennyire nem 
akar határkiigazitást, a napokban Pozsony
ba viszik az elnököt az ottani nemzetközi 
jogászkongresszus meglátogatására.

Beavatott információnk szerint már szer
vezik Pozsonyban a magyar deputációkat. 
akik — természetesen megfelelő bérért — 

hűségűket fogják nyilvánítani a cseh
szlovák köztársaság iránt, tiltakozni 

fognak minden határkllgazltás ellen 
és boldogan fogják tudomásul venni, hogv 
Masaryk Benes utasítására magyarul beszél 
velük, aminthogy meg van parancsolva en
nek az álmagyar küldöttségnek is, hogy 
magyarul válaszoljanak az elnök kérdé
seire.

el boldogtalan szerelmétől
tóttá, hogy az életunt fiatalember Kövér Já
nos 27 éves pincér, aki szerelmi bánatában 
akart megválni ar élettől. Zsebében megta
lálták a Démusz

étterem étlapját, amelynek hátára írta 
rá bucsusorait

a szerelmes pincér. A rendőrséghez intézett 
soraiban elpanaszolja, hogy szive válasz
tottja sosem lehet az övé, mert ő nem egy 
szép fiú és azért választotta öngyilkossága 
eszközéül a patkánymérget, mert az állító
lag elcsúfítja az embert. Ha már nem elég 
szép ahhoz, hogy boldog lehessen, legyen 
igazán csúnya még a halálban is.

A szerencsétlen sorsú pincér életveszélyes 
állapotban fekszik a Rókus-kórház beteg
ágyán, orvosai azonban bíznak benne, hogy 
sikerül megmenteni az életnek.

raléka támadt, sőt utóbb a felemelt évi tizenöt
ezer pengős házbér fizetése komoly gondokat 
okozott neki. Az adósság napról napra szapo
rodott, a bevétel pedig mindinkább csökkent, 
úgyhogy egy szép napon arra ébredt Illés, 
hogy

kilencezer pengő házbérrel és többezer 
pengő adóval tartozik.

A hitelezők: ugy nz államkincstár, mint a 
háziúr, egyidelg vártak és csupán a cukrászda 
ingóságainak bírói lefoglalásával igyekeztek 
biztosítani követeléseiket. Mikor azonban Illés 
a meghosszabbított Időkre sem tudott fizetési 
kötelezettségeinek eleget tenni,

megjelentek az adóhivatal tárazrkerel éa el 
akarták vinni Illés holmijait.

Ar utolsó percben sikerült a cukrásznak 
némi pénzt szerezni, úgyhogy ar úgynevezett 
transzferálástól oléllottak a végrehajtók.

Közben azonban Illés látta, hogy nincs ki 
útja és

ezért éjszakánként egymásután elvitte Üz
letéből nz értékesebb berendezési tárgyakat.

A dologról azonban tudomást szerzett a háziúr 
aki rendőrt állított az üzlet elé, hogy Illés most 
már ne tudjon többel elszállítani a lefoglalt 
ingókból.

A rendőr azóta mindennap késő éjjelig olt 
poszton az üzlet előtt.

S vígan fújja a nótáját: 
Tányérodba tyúkot, kappant, 
Nagymosáshoz Albus szappant

A nap is elmosolyodik 
Látva Pannát mint dolgozik. 
Boldog Panna cseppet sem bús. 
Újjá varázsolt az ALBUS 
Szappannal sok szennyes ruhát..«

SZEGÉNYNEK - GAZDAGNAK egy
aránt nélkülözhetetlen mosószere az 
ALBUS-SZAPPAN. A legdrágább ruha
anyagot épp ugy, mint az egyszerűbb 
minőségűt kevés fáradsággal tisztává va
rázsolja. Az erősen foltos szennyes ruhák 
tisztításához és mosásához ajánljuk az 

ALBUS TERPENTINES SZAPPANOKAT
Az elmúlt hét egyik napján a rendőr vala

milyen okból nem állott a cukrászda elé és a 
kedvező alkalmai Illés arra használta fel, hogy 
ismét elszállítson egyes berendezési tárgyakat. 
Valaki figyelmeztette erre a szándékra Géllé 
Józsefnél, aki az Erzsébet-körut 39. számú 
háznak a házmestere.

Gclléné Illéshez sietett és figyelmeztette, 
hogy miután az Ingóságok le vannak fog
lalva, ne okozzon magának kellemetlensé

get és ne vigye el azokat.
— Egy házmesterné nekem nem parancsol, 

— mondotta az ideges állapotban levő cuk
rász — hordja el magát az üzlethőll

A házmesterné ismét figyelmeztette Illést, 
aki erre a nála levő bottal

ugy vágta fejbe a szerencsétlen asszonyt, 
hogy az vértől borítva ájultén rogyott össze.

A verekedés zajára természetesen óriási cső

A feljelentők kérésére 
szabadlábra helyezték 

Hirsch Mihály lisztkereskedőt
A könyvelője sikkasztotta el a pénzt, amit rajta keresnek

Érdekes fordulat történt Hirsch Mihály 
lisztkereskcdő ügyében, amelyről két héttel 
ezelőtt számoltunk be. Hirsch Mihály — mint 
emlékezetes — harminckétezer pengő értékű 
lisztet kapott bizományba két malomból. 
Mikor az elszámolás következett, kiderült, 
hogy a lisztet eladta, de a pénz nincs meg. A 
malmok feljelentésére megindult az eljárás 
Kiderült, hogy

■ 36.000 pengőt Hirsch könyvelője sik
kasztotta cl

és Hirsch azért nem tett ellene feljelentést, 
mert remélte, hogy visszakapja tőle a pénzt, 
amelyet majd ö is visszafizethet a malmoknak. 
A könyvelő Írásban is

beismerte, hogy a pénzt nem a főnöke, 
hanem ő sikkasztotta cl.

A rendőrség nem fogadta el Hirsch védeke
zését és letartóztatta a kereskedőt, aki tulaj
donképpen nem hogy sikkasztott volna, de 
maga is károsult. A vizsgálóbíró fenntartotta a 
letartóztatás! végzési, az ügyészség pedig vád

..Erdélyi Borozóban
az Opera mellett (AndrAssy-ut — Dalszinház-u ca) 

esténként

36-ík Rácz Laci 
olgányprlmA. aenekarával muzsikál

5 fog ísos ebédmenü .... . P 2.20
5 togásos vacsorámonU ... P 2.20
5 togásos színházi vacsorámén!! P 2.20

dület támadt a körúton. A rendőr is előkerült, 
aki kihívta a mentőket.

A súlyos fejscbtől vérző ájult asszonyt ■ 
mentők kötözték be és szállították • Ró 

kus-kórházba.
Közben Illést előállították a főkapitány

ságra, ahol kihallgatták, majd kihallgatták a 
házmesternél is.

A szerencsétlen és valóban sajnálatramélló 
cukrásznak nem ez az első ilyen esete és

már több hasonló ügy miatt eljárás folyik 
ellene.

Az ügyben igen érdekes, hogy maga a súlyo
san megsebesült Géllé Józsefné is sajnálattal 
van a tönkrement ember iránt, aki szinte ma- 
gánklvüli állapotában sebesitette őt meg és a 
rendőrségen ki is jelentette, hogy nem kí
vánja Illés Simon megbüntetését.

iratot adott ki ellene és az ügy Messik Lajos 
dr. törvényszéki egyesbiró elé kerüli.

Időközben a feljelentő malmok megbízottja 
átvizsgálta • Hirsch-cég könyveit, 

amelyekből kiderült a helyzet tiszta képe. Ez
után Rendes Miklós dr. ügyvéd, Hirsch Mihály 
védője védencének szabadlábrahelyezésél kérte.

zsoldos előkészít polgári éa 
középiskolát magán- 
vizsgákra, árstlMll-
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De nemcsak a védő folyamodott a törvény
székhez, hanem

maguk a feljelentők Is kérték Hirsch Mi
hály szabadonbocsátását.

A törvényszék helyt is adott a kérésnek és 
szabadlábra helyezte Hirsch Mihályt, 

aki időközben bűnvádi feljelentést tett köny
velője ellen, akinek sikkasztása miatt került 
ktnos helyzetébe.
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Halsmann Fülöp, a „rigai 
Dreyftis“ Budapestre jön 
és itt tartja meg esküvőjét

Néhány nap múlva érdekes vendég érkezik 
Budapestre. Halsmann FiilÖp, akinek neve rö
viddel ezelőtt az egész világsajtót bejárta és 
mártlromságát Dtcyfus kapitány ártatlansága 
mellett egyezerre emlegették,

néhány hónapi letelepedésre, Budapestre 
jön.

Halsmann Fülöpöt, miirt emlékezetes, két esz 
trndőve! ezelőtt tartóztatták le és

azzal gyanúsították, hogy apját: egy rigai 
fogorvost, közös kirándulásuk alkalmával 

megölte,
A tárgyaláson nem igazolódott be a vádlott bű
nössége, az esküdtizék mégis

lő évi (egyházra ítélte.
Óriási felzúdulás követte az innsbrucki es
küdtszék Ítéletét. Halsmann és védője nyíltan 
hangoztatták, hogy

az Ítéletet zsidó származása miatt sütötték 
|á a horogkeresztesekből álló esküdtek.

Az egész európai közvélemény összefogott Hah 
maim Fülöp mellett és például Jákob Wasscr- 
maun, a világhírű osztrák iró nyílt levéllel for
dult Ausztria köztársasági elnökéhez ez ügyben. 
Ar. általános közóhajnak engedve, röviddel ké
sőbb

perújítást rendeltek el
Halsmann Fülöp ügyében és az innsbrucki 
esküdtszék megint összeült, hogy ítéletet hoz
zon az apagyilkossággnl vádolt rigai diák 
ügyében. Mindenki azt várta, hogy most már

Vasárnap Stockholmba érkeztek 
Andrée és társainak koporsói

Stockholm, október 5.
A Sarkvidék húrom legendás hirü hősé

nek, August Andréenek, Nils Slrindbergnck 
és ’Knut Fracnkclnek hamvai

vasárnap érkeztek vissza hazájukba, 
ahonnan hnrminc.három esztendővel ezelőtt, 
1807-ben indultak útnak az Északi Sark 
felé.

Vasárnap délután kötöttek ki a feldíszí
tett hajók Stockholmban, miután Norvégia 
és Svédország partjait körüljárták. A hajók 
megérkezésekor

óriási tömeg gyűlt egybe a parton.
Ott voltak a kutatók rokonai, barátai, a kor

A Társadalombiztosító 
felhőkarcolóját feleslegessé tette 

egy határozat
Épül a sokmilliós torony, de nem lesz mit elhelyezni benne 

Változások az OH vezetőségében
A Hétföl Napló számolt ha elsőnek arról n 

nagy feltűnést kellő hírről, hogy nz Országos 
Társadalombiztosító Intézetnél jelentős sze
mélyi és rendszerváltozás készül. Azóta n Hét
fői Napló híradása nyomán különféle verziók 
láttak nnpvilágot ezekről a változásokról. El
terjedt az a hir is, hogy hárotu alelnököt visz- 
szarrndelnek régi szolgálati helyére, n népjó
léti miuisrlériumbn. Mint értesülünk, ez még 
nem befejezett tény, de ezzel szemben már 
véglegesnek tekinthető Sebestyén József és Bi 
blti-Hörváth János igazgatók nyugdíjazása. 
Ezenkívül szóbakerült meg az is, hogy ugyan
csak

nyugdíjba mennek Pflstercr Lajos, Gervay 
Mihály és Szalay Kálmán igazgatók.

Komoly terv, hogy Sebestyén József nyugdíja
zása ulán megszüntetik n személyzeti osztályt 
és ügykörének nAgyrészét az általános igazga
tási osztály veszi át. A nyugdíjazási ügyeket n 
számvevőség örökli, mig a fegyelmi ügyek in- 
térését az intézeti ügyész hatáskörébe utalják. 
Sebestyén József igazgató nyugdíjazása rövid 
időn belül megtörténik és az egyházi hatóság, 
nir szerint.

már ki Is jelölte számára a gogánfal plé
bániái.

Az .intézet vezetősége lehcrkönnyilési anké
tet tarlóit és ezen felvetődön nr ötlet, hogy nz 
Intézet hivatalos lapjának, a Társadalombizto
sítást Közlönynek revüszerü második kiadásút,

a Társadalom Politikát, amelyet Korvlg 
Béla dr. szerkeszt, szüntessék meg.

Ennek a lapnak a fenntartása igen sokba ke- > 
rlllf. Drága papiroson nvonijók, összeállítást! 
sok külföldi napilap és folyóirat előfizetését 
teszi szükségessé, a cikkhonoráriumok szintén j 
tetemes költséget jelentenek és nz 077 ilyen i 
luxust nem engedhet meg magának.

Szemben Ilit jók érzel u költekezéssel az inló- 
rőt altisztjeinek a helyzetét Az altisztek nem

nz esküdtszék korrigálni fogja első ítéletének 
hibáit és felmenti a vádlottat. Ehelyett nem ez 
történi. Az esküdtszék megint csak bűnösnek 
mondotta ki Halsmann Fülöpöt és most már — 

néay évi (egyházra ítélte.
Az ítélet jogerőre is emelkedett. Halsmann a 
négy esztendőből kettőt kitöltött, a másik 
kellőt most az amnesztia elengedte neki és 
szabadlábra helyezték. Bérsen keresztül Po
zsonyba ment Halsmann Fülöp, azonban itt 
csak néhány napig tartózkodik,

Pozsonyból ugyanis távirati értesítés érke
zeit a mai nap folyamán az egyik budapesti 
szanatórium Iga igatóságához, amelyben jelzik, 
hogy

Halsmann előrehaladott tüdőcsueshnrutjá- 
nak gyógyítása végett ■ jövő hét közepén 

Pestre jön.
Itt akarja kipihenni fogságának fáradalmait 
és ha egészségi állapota megengedi,

főiskolai tanulmányait is Itt akarja foly
tatni.

Halsmann Fülöp ugyanis harmadéves medikus 
volt, nmikor letartóztatták. Érdekes, hogy 
Halsmann Fülöppel

egy nőismerőse Is a magyar fővárosba jön, 
ugyanaz, akihez könyvalakban is kiadott, hí
res leveleit irta. Ezckután nem lehetetlen az, 
hogy Halsmann Fülöp

eskUvőjét Is Budapesten
fogja megtartani.

mány tagjai, a diplomáciai testület képvi
selői. A koporsókat a hajóállomás ágyúinak 
üdvlövései közben szállították partra. Az 
első üdvözlő beszédet a svéd kormány kép
viselője mondotta. Ezután a svéd himnusz 
hangjai melleit Storkyrkan templomban, a 
szentélybe szállították a koporsókat. A ko
porsók néhány napig még a szentélyben 
maradnak, azután

közös díszsírba temetik Andréet és tár
sait.

Vasárnap este a stockholmi városházán 
Andrée és társainak emlékezetére ünnepély 
volt.

régiben 
formaruhát kértek.

Egyrészt azért, hogy ezzel anyagilag is segít
senek rajtuk, másrészt pedig, hogy meg lehes
sen őket különböztetni a tisztviselői kartól és 
a közönségtől. Az altisztek ruhát ugyan nem 
kaplak, de ellátták őket —

fekete szalaggal.
A Társadalombiztosító körül zajló híreknek 

a legfurcSábbja az, amely a soktnllliő pengős 
költséggel épülő felhőkarcoló toronyról szól. 
A helyzet ugyanis az, hogy

nz intézet vezetősége az építés alatt álló 
felhőkarcoló torony felhasználásúnak kér
déséről Is kénytelen tanácskozásokat foly

tatni.
Tudvalevő, hogy a felhőkarcoló építését azzal 
a megokolással határozták cl, hogy a pótolha
tni lan, úgynevezett várományi lapokat feltétle
nül tűzbiztos helyen őrizhessék meg. A leg
utóbbi közgyűlés azonban elhatározta, hogy uz 
öregségi biztosítás céljára történt befizetéseket 
nem a várományi lapokon tartják nyilván, ha
nem bélyegekkel nyugtázzák, ami egyszerűbb, 
•áttekinthetőbb és kevésbé költséges módszer. 
Ez a határozat

feleslegessé lelte az épülő felhőkarcolót, 
ahol most már a feleslegessé váló várományi 
lapokat kellett volna elhelyezni. Most tehát 

meglesz a felhőkarcoló, de nem lesz mit 
elhelyezni benne.

Ibi csak addigra nem változik uicg a helyzet

Dr- 8-EMYE6 Makarvao
ver-. Mir- ** ncm'-betriioknelt rendel cg*u nap
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Megoldódott a fielgotandi 
magyar fiatalember különös 

öngyilkosságának rejtélye
Érdekes átirat érkezett vasárnap Budapestre 

n berlini rendőrfőnökségtől A német főváros 
rendőrprefektusa megkiildöttc annak a nyomo
zásnak eredményeit, amelyet Helgoland szige
ten öngyilkossá lett magyar fiatalember ügyé
ben folytatlak. A budapesti lapok is hírt adtak 
néhány héttel ezelőtt arról, hogy

Helgoland szigetén mellhelőttc magát egy 
fiatalember,

nki a szálló vendégkönyvébe Alexander Hegyesi 
néven irta be magát. A tüdősérülést szenvedett 
férfit beszállították a kórházba, ahol rövid 
időre magához téri és annyit mondott, hogy a 
név, amelyet a bejelentőlap kitöltésénél hasz
nált, álnév, öt Griin Imrének hívják, budapesti 
származású, állandó lakóhelye azonban Berlin. 
Vallomása után néhány órával kiszenvedett.

A helgoland! rendőrség jelentére alapján a 
berlini rctidörprcfektura megindította a nyo
mozást és megállapította, hogy Grűn Imre 
tényleg hosszabb időn keresztül Berlinben la
kott egy barátjával — albérleti szobában. Grün 
Imre különben egy

igen előkelő budapesti nagykereskedő csa
lád tagja,

akit azonban a család kitagadott, mert a fiú 
már esztendőkkel ezelőtt kommunista üzelmek-

Az idei megszavazott tételekből 
is ötszázalékos megtakarítást 

követel a kormány
Körrendeletben szólította fel a minisztériumokat a takarékosságra

Bethlen István gróf miniszterelnök, mióta át
vette hivatala vezetését, állandóan tanácskozá
sokat folytat a gazdasági miniszterekkel és pe
dig Mayer János földmivclési, Bud János ke
reskedelmi és Wekerle Sándor pénzügyminisz
terrel, hogy az összeülő parlament elé már a 
kormány teljesen kidolgozott gazdasági prog
ramjával állhasson elő.

Kétségtelen, hogy most elsősorban az állam
háztartás költségeinek csökkentése van napi
renden, mert maga a kormány is látja, hogy 
a mostani közterheken minden körülmények 
között enyhíteni kell. Az első feladat a jövő évi 
költségvetésnek jelentős leszállítása és mint 
beavatott forrásból értesülünk, az a szándéka 
a kormánynak, hogy a magyar állam költség
vetését fokozatosán leépítse körülbVlül trttdig'a' 
(>(X) millió pengős halárig, amint nzt Annak 
idején Smith Jeremiás, a Népszövetség pénz
ügyi megbízottja meghatározta, amely hatúrt

Holnap útnak indítják Budapestre 
a sikkasztó Szalay István 

mérnököt Brixtonból, 
ahonnan fantasztikus levelet irt haza találmányáról és az amerikai 

hadsereg vezérkari főnökével való találkozásáról
Néhány napon belül a budapesti hatóságok 

előtt ad már számol sorozatos bűncselekmé
nyeiről Szalay István mérnök, akinek sikkasz
tása és szökése nagy feltűnést keltett az elmúlt 
hetekben. Szalay István, az alig harminc észten 
dős mérnök n Debreceni Műkőgyárral állott 
üzleti összeköttetésben s ennek során különböző 
szállításokkal kapcsolatban

harminezer pengőt sikkasztott a gyárválla
lattól.

A gyár feljelentésére Debrecenben és Budapes
ten is keresték a mérnököt, aki azonban kere
kei oldott és külföldre szökött. Amerikába akart 
áthajózni Szalay, de

partraszállásakor elfogták
és azóta külföldi hatóságok őrizetében várja 
további sorsát.

Most azután érdekes fordulata támadt az el
fogott Szalay feltűnést keltő bűnügyének. Né
hány nappal ezelőtt levelet hozott a posta a 
Debreceni Mükögyár igazgatóságának Brixton- 
ból.

A levelet Szalay István irta 
és ebben egészen fantasztikus dolgokról számol 
be. Mindenekelőtt megírja, hogy nem akart 
megszökni, hanem egy találmányának értéke
sítése céljából utazott külföldre, A találmányát 
„non flammed" néven szabadalmaztatta Is és 
ez egy olyan anyag, amely

lehetetlenné teszi a selyem égését.
Ha ezzel az anyaggal — Irta Szalay Debrecenbe 
— bármilyen selyemanyagot bevonnak, nz soha 
ki nem gyulladhat és cl nem éghet.

Levele további során beszámolt arról, hogy 
amikor Amerikába hajózott,

megismerkedett az észokamcrlkal hadsereg 
vezérkari főnökével, Pcrshlng tábornokkal, 

akinek bemutatta találmányát és n tábornok 
„el volt ragadtatva'' Szalay zsenialitásától és

SZŰHVEQUáSAR
rendkívül olcsó Arakon 

Vftódi perniia, magyar perzsa és a 
összes e yób fnjtáju mttin vegek, selyem 
ényü moket sorion takarók. A^yelők stb

ben vett részt. Mikor a család kitagadta, Becs
be utazott és belépett a kommunista pártba, 
amely azután Romániába küldte agitációs uta
sításra. Bukarestben letartóztatták a magyar 
fiatalembert, aki

a fogházból mcgszökötl és Igen romantikus 
módon, vasúti kocsik tengelye alatt, eg;. 

fillér nélkül újból Becsbe jutott.
Az osztrák fővárosban összekülönbözött a 
kommunista párt vezető embereivel és Berlinbe 
ment. Berlinben szerény albérleti szobában la
kott egy barátjával, mindenütt próbált elhe
lyezkedni, állást keresett, hiába volt azonban 
minden erőfeszítése, sehogysem tudott egzisz
tenciát teremteni magának. Barátja végső el- 
keseredésében

az idegen légióba lépett be,
ő azonban ezt ngm akarta megtenni. Utolsó 
pénzén hajójegyet váltott. Helgoland szigetére 
ment és az ottani szállodában öngyilkosságot 
követett el.

A berlini rendőrség most azzal tette át az 
ügy iratait Budapestre, hogyha a család haza 
akarja hozatni fiuk holttestét, ugy azt készség
gel kiadják és lehetővé teszik, hogy a hánya
tott életű fiatalember holtteste hazai földben 
nyugodjék.

azonban, sajnos.
több mint száz százalékkal léptek túl 

nz eddigi állami költségvetések.
Egyébként mivel végre a kormány is belüli., 

azt, hogy a takarékosságot felülről kdl kéz- 
doni, értesülésünk szerint bizalmas rendelet 
ment minden minisztériumhoz és ebben arra 
utasítják az egyes tárcákat, hogy

a már megszavazott költségvetési tételeket
Is november 1-től kezdődőié# igyekezze
nek mérsékelni s lehetőleg ezekből a meg
szavazott tételekből is legalább öt százalék 

megtakar!fást eszközöljenek.
Ez a rendelkezés mindenesetre alkalmas 

arra, hogv az egyes költségvetési tételeknél 
megtakaritások éressenek cl. Természetesen ez 

•mfrtdénütr az’ arnr^hNatötr'Wégek^öhdWsSiP ' 
gától függ, de a kormány reméli, hogy ezáltal 
már a jövő évi költségvetés csökkentese is 
könnyebben lesz keresztülvihető.

kijelentette, hogy az amerikai léglflolla számára 
azt meg fogja vásárolni. Hogy mi köze a légi- 
flottának az eléghetetlén selyemhez, arról már 
nem ir Szalay, aki ugyancsak Brixtonból leve
let küldött budapesti hozzátartozóinak is. Eb
ben nem tesz említést az amerikai hadsereg ve
zérkari főnökével való találkozásáról, hanem 
arról ir, hogy

egy dollármilliomossal Ismerkedett meg a 
hajón, 

akivel „tárgyalásokba bocsátkozott' találmányá
ról.

A levelek alapján a magyar hatóságok már 
érintkezést kerestek a brixfoni hatóságokkal s 
értesülésünk szerint a megkeresés alapján

Szalayt rövidesen Pestre szállítják.
A hatósági megkeresések eredményeképpen, 
mint értesülünk,

holnap, kedden útnak Indítják Szalay Ist
vánt Budapest felé, 

ahová egy héten belül fog megérkezni.

— A vaskcrcskcdők az egyfázisú forgalmi
adó rendszer mellett. Impozáns nagygyűlés ke
retében vasárnap délelőtt követelték nz egy-1 
fázisú forgalmindórendszcr bevezetését. A nagy4 
gyűlést dr. Bodor József egyetemi tanár nyi*  
tolta meg. vázolva a szakma követelését az ed4 
digt forgalmindórendszcr megváltoztatása ügyé
ben. Szegő Ernő, a Kereskedelmi Kamara tit
kára a kamara támogatását’ fejezte ki, majd 
sorban következtek a vidéki városok képvise
lői is a határozati javaslat melleit. A gyűlés 
során bejelentenék, hogy a nehéz- és zománc4 
ipar is hozáióriill a mozgalomhoz.

Perzsaszőnys^cb 
anfíhbutorob 

műtárgyak
alkalmi véte’ekbői

Antikae-t FE..T.
tStornbenj Z. J.)
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Nyomorgű csaladok utolsó 
holmijait lopta el egy lelketlen 

széihómosnö
lo vai volt az elöljáróság ai-kikoidott|e

Múlt heti számunkban megírtuk, hogy a 
rendőrség csalás büntette miatt letartóz
tatta Fechner Eleonóra volt hivatalnoknőt. 
A hét folyamán egész sereg újabb följelen
tés érkezett ellene és ezekből kiderült, hogy

Fechner Eleonóra lelketlen bűncselek
ményeket követett el.

Szegény, nyomorgó emberek tettek ellene 
panaszt, hogy a volt hivatalnoknő meg
jelent lakásukon és az illetékes elöljáróság 
hivatalnoknőjének adta ki magát. Minde
nütt azt mondta, hogy azért küldték ki az 
elöljáróságról, hogy a segélyt kérő szegény 
családoknál környezettanulmányt végezzen 
és megállapítsa, hogy jogosultak-e a kérvé
nyezők a gyorssegély felvételére.

Mindenütt a legnagyobb előzékenységgel 
fogadták az állítólagos elöljárósági hivatal
noknőt, akinek

a jelentésétől függött, hogy megkap
ják-e a koplaló, nyomorgó emberek a 

türelmetlenül várt segélyt.
Fechner Eleonóra az Ínséges lakásokban 
mindent megvizsgált és azután biztató ki

jelentésekkel távozott el. Távozása után 
azonban mindig kiderült, hogy

ruhadarabok, szegényes kis értéktár
gyak és más jelentéktelen értékű hol

mik tűntek el
és kétségtelenné vált, hogy ezeket a sorra 
megismétlődő tolvajlásokat az elöljáróság 
állítólagos kiküldött nője követte el.

A károsult szegény emberek elmentek az 
elöljáróságra és ott keresték a környezet-, 
tanulmányt végző tisztviselőnőt, de termé
szetesen nem találták. A szombati nap fo
lyamán

tizenkét meglopott szegény család for
dult panaszával a rendőrséghez 

és amikor szembesítették őket a már letar 
tózlatásban lévő Fechner Eleonórával, vala
mennyien felismerték benne az elöljáróság 
nevében szélhámoskodó nőt.

Valószínű, hogy az eddig jelentkező csa
ládokon kivül

még nagyon sok szegény családot ká
rosított meg 

a lelketlen nő szélhámosságaiva 1.

canröi

llahóton. Mindkét községben beszéltek dr. Si
mon András, Gáspárdy Elemér, Gálfy Dénes és 
Patacsi Dénes országgyűlési képviselő, akik azt 
hangoztatták, hogy a mai gazdasági helyzet 
világjelenség és a kormány mindent megtesz, 
hogy a bajokat enyhítse. Beszéltek arr.l, hogy 
Bethlen István gróf miniszterelnök külpolitikai 
vonatkozásokban is becsületet szerzett a ma

pátáÁíÁó,

gyar nemzetnek, mindenesetre a kormány rajta 
lesz azon, hogy a mai nehéz helyzetből kive
zesse az országot.

A pacsai kerületben a választás október 14-én 
lesz és ma hétfőn kell az ajánlási iveket be
nyújtani. Farkas Tibor ajánlási ivét 3500 vá
lasztó irta alá és hir szerint Andaházy Kasnga 
Béla is több mint 3000 aláírást szerzett.

Gaál Gaszton éles bírálata 
az ország helyzetéről

Éles választási harc a pacsai kerületért

Házasságok az égben 
köttetnek — de néha 

a rendőrségen Ss
A Bartos János lemondásával megüresedett 

pacsai kerületben az elmúlt vasárnapon már a 
legnagyobb erővel megindult a választási harc, 
amely előreláthatólag a kormánypárt jelöltje, 
Andaliázy-Kasnya Béla festőművész és Farkas 
Tibor, volt nemzetgyűlési képviselő, zalame- 
gyei földbirtokos közt fog lezajlani.

Mind a két jelölt vasárnap már a kerület 
több községében tartott programbeszédet. A 
kormánypárti jelölt támogatására már napok 
óta a kerületben tartózkodnak dr. Gáspárdy 
Elemér, dr. Simon András, dr. Gálfíy Dénes 
és Patacsi Dénes országgyűlési képviselők, mig 
Farkas Tibor támogatására a kerületbe érke
zett Gaál Gaszton és Reischl Richárd orsz. kép
viselő.

Farkas. Tibor vasárnap reggel 9 órakor 
Szentpéterur községben tartotta meg program
beszédét a község választópolgárságának nagy 
lelkesedése melleit. Azzal kezdte beszédét, hogy 
esztendőkig a kormány nem törődött a pacsai 
kerülettel, most azonban nagyon a szivén fek
szik ez a kerület, amelynek pedig kötelessége 
megmutatni, hogy nem bírja már a további 
terheket.

Reischl Richárd ugyancsak a kormány pa
zarló politikáját telte szóvá és azt mondotta, 
hogy a közterhek és a kartelck teszik tönkre 
a magyar népet

GAÁL GASZTON .
szólalt ezután fel nagy érdeklődés mellett és 
azzal kezdte, hogy az ország nagy hajban 
van s ezeket a bajokat 5 főpontban foglal
hatja össze. És pedig abban.

hogy túlterhelték az adózókat, a kormány 
gazdasági politikája rossz, a Máv. vasúti 
politikája nem az ország agráriusainak az 

f érdekeit szolgálja, a pénzuzsora óriási mó
don grasszál és a kormány nem törődik 
a mezőgazdasági termények értékesítésével.
— A mai terhek mellett össze kell roskadni 

az ország népének és ma több ember él 
az államból, mint amennyit eltartani képes
sek vagyunk. Rongyosok és koldusok vagyunk 
és hogy ide jutottunk, ezért a felelősség nem
csak a kormányt, de a nemzetgyűléseket és az 
országgyűlést is terheli. Az ipari cikkek arány

talanul drágák és ennek oka, hogy a kereske
delmi szerződések kötésénél is, a kormány su
lyos tévedéseket követett el. Ha volt ereje a 
kormánynak a mezőgazdaságot megrendszabá- 
lyozni, akkor legyen ereje arra is, hogy

a nagybankok politikáját megrendszabá- 
lyozza.

A pacsai kerület most Ítélni fog a kormány po
litikája fölött, ha azt helyesli, akkor válassza 
meg a kormány jelöltjét, ha nem, akkor csat
lakozzék Farkas Tibor zászlaja alá.

Gaál Gaszton nagy lelkesedéssel fogadott be
széde után Dióskáiba ment át Farkas Tibor, 
ahol ugyancsak nagy tömeg jelenlétében tar
totta meg programbeszédéi.

Utána Reischl Richárd, majd Gaál Gaszton 
beszélt, aki kijelentette, hogy mindenki érzi 
már, hogy a mai állapotok fenn nem tartha
tók és

vagy rendet teremtenek az államháztartás 
vezetésében, vagy következik a teljes össze

omlás.
Innen a kerület székhelyére, Parsára ment 

át Farkas Tibor és kísérete, ahol alig kezdette 
meg Farkas Tibor beszédét, vitéz Hunyadi 
Imre főszolgabíró kijelentette, hogy nem en
gedi a kormányt kritizálni és

megvonta a szót a képviselőjelölttől.
Nagy izgalom támadt a közönség soraiban, 

mire a főszolgabíró letartóztatással fenyegette' 
meg a nyugtalankodókat, akik akkor csillapod
tak le, amikor Gaál Gaszton azzal kezdte be
szédét. hogy

megteszi a följelentést a főszolgabíró ellen. 
Ismerietle beszédében a mostani adópolitikát, 
amelyet igazságtalannak tart. Amellett a kor
mány elnézi a leghallatlanabb pénzuzsorát és 
sulyos mulasztás terheli a terményértékesifés 
terén is.

Reischl Richárd itt ugyancsak a kartelek po
litikájáról beszélt a közönség nagy lelkesedése 
közepette s azzal fejezte be beszédét, hogy 
vagy lesz ereje a kormánynak a kartelekben 
uralkodó ezer embert megrendszabályozni vagy 
pedig tönkremegy az ország.

Andaházy Kasnya Béla, a kormánypárt je
löltje ugyancsak vasárnap tartotta program
beszédét népes gyűlések keretében Pacsán és

Erkölcsvédelmi regény
A hároméves erkölcsvédelmi rendelet legér

dekesebb és legromantikusabb története az az 
eset, amely három akta formájában most ke
rült a főkapitányság mint másodfokú rendőri 
bíróság elé..

Három akta, bárom fejezet egy regényből, 
amelynek tényezői egy éber rendőrörszem és egy 
szigorú rendőrbiró, kiadója pedig az erkölcs
védelmi rendelet. A három akta közül ar első 
egy rendőrőrszem feljelentése, a második a 
rendőrbiró ítélete, a harmadik pedig egy bead
vány a másodfokú rendőrbirósághoz.

Egymás elé sorakoztatjuk az aktákat, hogy 
kialakuljon belőlük a kis regény.

I.
JELENTÉS.

Tekintetes kapitányság! Folyó év szeptember 
hó 5-én, este fél tiz órakor a Rákóczi ufón B. 
Miklós 29 éves magántisztviselő

tolakodó módon viselkedett
G. Cecilie vasúti felügyelő özvegyének leányá
val szemben, aki édesanyjával haladt az utcán. 
Legott a hölgyek elé lépett és

mielőtt megakadályozhatták volna, megcsó
kolta G. Cecíliát.

Igazoltatás után ezennel megteszem feljelenté
semet.

T. József, rendőrőrmester.

II.
ÍTÉLET.

A kerületi kapitányság, mint rendőri büntető
bíróság

bűnösnek mondja ki B. Miklóst
a 300.000—1927. belügyminiszteri rendeletbe 
ütköző kihágásban, amelyet az okból követett 
cl. hogy folyó év szeptember ötödikén a Rákó
czi utón tolakedóan viselkedett G. Ceciliával 
szemben, öt megszólította és ezért

3 napi elzárásra Ítéli.
Megokoló*.  A feljelentő rendőr és G. Cecília 

egybehangzóan adják elő az eset lefolyását. A 

három iga*  fejexetben 
terhelt, hogy a cselekményt elkövette. A rendőri 
büntetőbíróság nem veheti figyelembe terhelt
nek azon védekezését, hogy cselekménye elkö
vetése előtt baráti társrsógban nagyobb meny*  
nyiségü szeszt fogyasztott és sértett személyé
nek varázsa annyira hatott rá, hogy 

ellenállhatatlan kényszer alatt 
követte el cselekményét.

III.
FELEBBEZÉS

Tekintetes főkapitányság! Alulírott azon tisz
teletteljes kérelemmel fordulok a tekintetes fő
kapitánysághoz, hogy B. Miklós magántisztvise
lőnek a tekintetes főkapitányság előtt felebba*-  
zés előtt álló kihágási ügyében

az eljárást megszüntetni méltóztassék.
B. Miklós tőlem nz elsőfokú rendőrbirósági 

tárgyalás után bocsánatot kért, azután felke
reste édesanyámat, megismételte a bocsánat
kérést és pár nap múlva

megkérte a kezemet.
A mellékelt és közjegyző által h'telesitett nyi
latkozat tanúsága szerint eljegyzett mátkapár 
vagyunk és

október 15-én lesz az esküvőnk.
Mint a régi eset sértettje, ezekután nem kívá
nom B. Miklós megbüntetését és tisztelettel ké
rem az eljárás megszüntetését. Mélv tisztelettel 

G. Cecília.
Eddig szól a háro-n akta. A negyediket egé

szen bizonyosan
az anyakönywczctő

írja majd ezzel a címmel: happy end.

I’

/

ff

Fllc-cloche 
fiatalos forma, jó gyón 
juminős., sok divatszin- 
ben, ripsz-szalngdiszi- 
•éssol ... ... ... _ ... V

Bársonysapka 
jóminős. velvetből, sza- 
laggarniturával, fekete. 
kék éa barna színben, || 
bélolve ... „ ... V

1 B

&

A\

in

Birtony-baratt
legdivat. forma, közi 
l< időig, fehér szalag (ej- ifíl.SQ 
pánt és izalsggamiturá- III' 
val, divatszin., bélelve IV

" x
FUe-iock

jó gyapiiiroinőség, a part, 
fiatalos forma, szalag vagy É.QQ 
esatdiszitéseel, uj divat- 
színekben ... _ ... ... ... *■

SS

Fllo-cloche *7  u
fess, divatot forma, chonillo-himzésfiel, a lég j 
Aljább divr.tszínekbon, bélelve  M — Uí Istein-szabásminta beérkezett

Az állandó érdeklődés következtében a
Dl VATREVÜT 

minden délután 
pontosan * órakor 

MEGISMÉTELJÜK CORVIN



8 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1980 október #.

HÍREK
— Változékony idő. Vasárnap borús, eső# 

Idő volt egész nap, különösen a kora dél
utáni órákban esett erősebben. A Meteoro
lógiai Intézet prognózisa szerint változé
kony idő várható, Dunántúl csapadékkal.

— Október 6. Még nem is két évtized és 
ccntennáriumrít ünnepeljük az aradi Tizen-t 
hármaknak. Ilol van az osztrák szolda- 
teszkaf Hol vannak a magyarokat nyomo
rító haynaukf Hová tűnt el a nagy, hatal
mas „Gesammtmonarchie" * Csak mi ma
radtunk meg azoknak akik voltunk, szo
morú, kesergő, őrűkbus magyaroknak, akik
nek a Végzet azóta ujabb nagy gyászra való 
okot rendelt el: szenvedni, de bízni — a 
jövőben. Amikor az aradi Tizenhárom mar- 
tiromságábúl erőt merítünk, szilárd hitlel 
bízunk a szebb és boldogabb jövőben.

— Bethlen István gróf törökországi uta
zása. Bethlen István gróf miniszterelnök 
tudvalevőleg október 29-én Ankarába uta
zik. ahol körülbelül nyolc napot fog tölteni. 
A török fővárosban találkozik Venizelosz 
görög miniszterelnökkel is, aki ugyancsak 
— talán nem Is véletlenül — most megy ei 
Ankarába, hogy a már áprilisban ^rV”ett 
látogatását a török fővárosban abszolválja. 
Bethlen István gróf miniszterelnöknek, — 
értesülésünk szerint — alkalma lesz a görög 
kormány vezetőivel is tanácskozásokat foly
tatni. Venizelosz görög miniszterelnök kü
lönben ez alkalommal Írja alá a görög-török 
békéltető és döntőbírósági egyezményt.

— Ellenzéki klsgazdagyülés Blharugrán. A 
Független Kisgazda és Földmunkáspórt vasár
nap délelőtt Biharugrán Nagy Lajos megyei 
pártelnök elnöklete mellett gyűlést tartott, 
amelyen közel ezer ember vett részt. Tildy 
Zoltán lelkész azt hangoztattu, hogy ez az el
lenzéki párt nem akarja megbolygatni az egy
séget. meri nemzeti egység ma nincs. Bajesi Zsi
linszky Endre azt hangoztatta, hogy a kor
mánynak nem szabad megakadályozni a nem
zeti alapon álló ellenzék szervezkedését, mert 
szükség van arra, hogy a nyugtalankodó falusi 
tömegek egy táborba tömörüljenek. Többek fel
szólalása utón határozatilag kimondották a bi- 
harmegyei ellenzéki kisgazdapárt megalakulá
sát.

— Pestre jön a Zeppelin. Görlltzből jelentik: 
A Gráf Zeppelin léghajó délután 2 órakor a 
repülőtér fölé érkezett és negyed 3 órakor le
szállóit. A léghajó az egvbegyült 100.000 főnyi 
tömeg igen nngv lelkesedéssel fogadta. 2 óra 
50 perckor a léghajó (elszólott, hogy haza
repüljön Fricdrichshafenbe. Kedvező idő ese
tén n léghajó Bécs és Budapest felé veszi 
útját.

Értesítés!
Van szerencsénk a n. é. 

közönség szíves tudomására 
hozni, hogy az óriási sikerre 
való iekintettel szenzációs 
műsorunkat bizonytalan időre 
prolongáltuk.

Terézkörúti Színpad 
igazgatósága

— ünnepélyen tanévnyitó közgyűlés a Mű
egyetemen. A Mngyar Királyi József Műegye
tem vasárnap tnrtotln meg ez évi ünnepélyes 
tanévnyitó közgyűlését, amelyen megjelent giót 
Klebelsberg Künn kultuszminiszter, Juhász An
dor, a Curla elnöke, Ripka Ferenc főpolgái 
mester, Sipőcz Jenő polgármester és még szá
mos notnbilltás. A közgyűlést Szily Kálmán, a 
lelépő rektor nyitotta meg. Az elmúlt év törté
netéről beszámolva kijelentette, hogy az elmúlt 
é.v nyugodtan folyt le s az évet a becsületes 
munka töltötte ki. Ezután Hültl Dezső, nz ezévi 
rektor hosszabb beszéd kíséretében vette ál a 
lektori láncot. Mint építész professzor, ar épí
tészet kérdéseiről tartott előndást s kifejtette, 
hogy az építőművészet ma forrongásban van. 
Ötven év alatt évezredek stílusai váltakozva vo
nultak fel. Végül nz ifjúsághoz Intézett néhány 
lelkes szót. Ax ünnepi közgyűlés a Himnusz 
hangjai mellett ért véget.

— Nyilvános köszönet. Nagyságos Gulter 
muth János urnák Budapest, VII., Baross-léi 
18. Kellemes kötelességemnek teszek eleget, 
mikor a leghálásabb köszönetét mondok Ön 
nek kitűnő munkájáért. 1004-ben. tehát 20 év
vel ozclötl készített ön nekem alsó és felső mii
fogsort — Huszonhat év óta állandóan kifo
gástalanul rágok müfognimmal nnélkill, hogy 
azokon a legcsekélyebb hiba is előfordult volna 
Foghiányban szenvedő embertársaimnak óhaj
tok értékes szolgálatot lenni, mikor a figyelmü
ket a fogorvoslás hivatása magaslatán álló 
kitűnő szakemberre felhívom, akire mindig m 
legnagyobb hálával és szeretettől gondolok. Bu 
dapest, 1930 julius 9. Mély tisztelettel Pollák 
Sár.dor s. k. nyug, főszámtanácsos és a Szem 
deliért Társaság főkönyvelője Budapest. II.. 
Hattyu-iilcu 10.

— Agyonverlek egy gazdát. Dombóvárról
jelentik: A Paks melletti Cseresznyé.spusrtán 
éjszaka megtámadták lakásában Kovács Ist*  
ván 70 eves gazdát éa ugy összeverték, hogy 
mire beszállították a szekszárdi kórházba, 
meghalt. A csendőrség erélyesen nyomoz a 
gyilkos után. «

— Bajtársi találkozó. A volt cs. és kir. 4-lfc 
árkásrzószlóalj (I Sappeur-Baon.) volt tagjai 
október 8-ún esti 7 órakor bajtársi összejőve 
telt tartanuk a Drechslcr féle étteremben (Ah 
rássy-ut 25'• Kérjük u Fajtársak feltétlen meg
jelenését. Vidékiek elmüket adják le Wlllck,
1V., Károly-körut IS. sz.

Furfangos módon csalták ki egy 
pesti ház szeptemberi házbérét

Telefonon jelentkezett a pénzért a „háztulajdonos"
Különös furfanggal elkövetett csalás tet

tesét keresi vasárnap dél óta a budapesti 
rendőrség.

A Szent László-ut 55/b számú ház tulaj
donosa, dr. Kemény Jenöné, aki jelenleg a 
hevesmegyci Csány községben tartózkodik, 
mint minden hónap elején, ugy most is az
zal bízta meg Hosszú Jánosné házfelügye
lőt, hogy szedje össze a lakóktól a házbéri 
és tartsa magánál, amíg ö nem intézkedik-,

A házmesterné szombat reggelre össze is 
szedte a 400 pengőre rugó házbért, amikor 
délután egy női hang jelentkezett telefonon:

— Itt Kemény dr.né beszel — mondotta

Csak ezen a 3 napon! Október 6, 7 és 8-án l

Sokkal többet kaptam, 
mint amennyit vártam!
Egészen biztosan ezt fogja mondani mindenki 
aki László Lajos kitűnő hírnevű férfiruhaüzletében, Vil os Császár- 
ut 40. férfiruhát fog vásárolni. Aki tehát tinóm szövetből olcsó 
férfiruhát óhajt vásárolni, keresse fel a fenti megbízható céget, 
ahol sajátkészitményü divatos férfiöltönyök vagy felöltők remek 
szabásban, kifogástalan kivitelben páratlan szép választékban 48.- 
pengőért, finom fekete férfikabátok 55.- pengőért készen kaphatók

— A Nemzeti Szabadelvű Párt hírei. Ok
tóber 11-én, szombaton este 8 órakor, a 
Vigadó összek termeiben demonstratív nagy 
vacsorát, ezerteritékes bankettet rendez a 
Nemzett Szabadelvű Párt. A vacsorán a párt 
egész vezetősége megjelenik. Rassay Ká
rollyal és Sándor Pállal az élükön. Addig is 
azonban számos gyűlést rendez még a párt. 
Igy ma este 7 órakor a Ccnfrőf-kávéház 
különtermében, (Egyetem-utca 1) a IV. 
(belvárosi) választókerület tart választ
mányi értekezletet. Ugyancsak hétfőn este 
negyed 9 órakor a A’., (kőbányai) választó
kerület intézőbizottsága ülésezik Rassay Ká
roly elnökletével a Szalay-féle vendéglőben 
(X., Martlnovlcs-tér 2). Kedden este 7 óra
kor, a Budid Vigadó alsó éttermében ugyan
csak Rassay elnökletével, a II.. (vízivárosi> 
választókerület tart választmányi nagygyű
lést. Csütörtökön a VII., kerület belső re
szelnek választói (105—10Ő. körzet) szer
vező nagygyűlést tartanak este 7 órakor, 
Rassay Károly elnöklésével, a párt központi 
helyiségében (Erzsébet-körut 43). Csütörtö
kön a XIV. (zuglói) választókerület tagjai 
tartanak gyűlést este negyed 0 órakor a 
Schreltner-fé\e vendéglőben (Gyarmat-utca 
42). Gyűlést rendez a szabadelvű ifjúsági 
szervezet is. Ez a gyűlés kedden este 9 óra
kor fog lefolyni a párt központi helyisé
gében.

— Szent Imrr-Unnepség Sátoraljaújhelyen. 
Sátoraljaújhelyről jelentik: A város katolikus 
társadalma vasárnap nagyszabású Szent Imre- 
iinnepséget rendezett. Az ünnepi körmenetben 
négyezer ember vett részt. A körmenet élén 
Széli József főispán és Payer Ferenc apostoli 
protonólárius haladt. A sátoraljaújhelyi reál
gimnázium udvarán cgybcgyiilt ünneplő közön 
sé gclőlt Braun László izentszéki tanácsos mon 
dott nagyhatású beszédet.

— Az agrárblokk csütörtökön tartja értekei 
letét. Az egységes póri ngrárhlokkja október 
9-én tartja meg folytatólagos értekezletét, ame
lyen már résztvesz Bethlen látván gróf minisz
terelnök is. aki az értekezleten felvilágosítást 
ad a kormány tervbevett és a mezőgazdasági 
válság könnyítését célzó intézkedésekről.

— Rablótámadás az utcán. Vasárnap éj*  
szaka Újpesten, az Illek Vince utca 10. sz. 
ház előtt Weisz Margit 20 éves leánytól, egy 
19—20 évesnek látszó munkáskülsejü egyén 
a kézitáskáját 60 pengő 40 fillér pénzzel el
vette és elmenekült. A rendőrség az éjjeli 
támadó kézrekeritésére megindította a nyo
mozást.

— Ingyenes rádiótanfolyamok. Ar Orion 
Rádió Iskola szeptember 29-én nyitja kapuit. 
Ezen elsőrangú kulturólis szakintézmény, mely 
anyagi áldozatokat nem kímélve, mindenkinek 
lehetővé teszi, a rádió tudományos alapon való 
megismerését, alig egy éve működik és első
rangú tanerőivel (m. k. postamérnökök) máris 
ar ország elismert és kedvelt rádió-iskolája. Ez 
tinnál Is inkább érthető, mert henne mindenki 
teljesen díjmentesen kapja a rádlólsmeretekbi 
bevezető 3 hónapos oktatást. Értesülésünk sze
rint magasabb fokú és speciális előadásokat i» 
fognak rendszeresíteni és igen célszerűen — 
csoportonként — hetenként kétszer este 5—7. 
illetve Jíö—’/iiO-lg tart az oktatás. A város kö>. 
pontjában (V., Vadúst-u. 31.1. em.) berendezett 
világos és tágas helyiségekben diimenles szak 
könyvtár is rendelkezésre áll. Ugyanott lévő 
irodájukban szert leltel fogndnnk minden ér
deklődői és jelentkezőt. Ar iskola, moly koma 
Iván és jelentősen szolgálja ugv a kultúrál, 
mini a nemzeti ügyet, mértékadó szakkörökben 
és hivatalosan is. teljes elismerésre Inlóll.

Kiirtom patkányait legújabb módszeremmel jötálIáSSflle
CYANOZ POL1TZBR. Aut. 897—94 a lapra hivatkozóknak 10% engedményt adok

—, majd elküldök egy hordárt, annak adja 
át a 400 pengő házbér jövedelmet.

A házmesterné Így is tett és amikor ké
sőbb egy hordár nála megjelent,

minden további nélkül átadta a pénzt.
Vasárnap reggel beállított a házba dr. 

Keményné és ekkor kiderült, hogy Remény
űé nem telefonált és hogy

nevével egy furfangos, de jólérlcsiilt 
csaló visszaélt.

Azonnal a főkapitányságra mentek és fel
jelentést tettek az eddig még ismeretlen 
csaló ellen.

— Egy amerikai magyar dollármllllomos 
halálhíre. Sátoraljaújhelyről jelentik: Va
sárnap kábeltávirat érkezett a pennsylvániai 
Johnstownból Sátoraljaújhelyre és Varannó 
községbe, A távirat egy ott élő dúsgazdag 
nagykereskedő haláláról számol be. Schwarz 
Miksa Sátoraljaújhelyről vándorolt ki Ame
rikába, ahol óriási vagyont gyűjtött. Hatal
mas áruházán kivül egy nagy épülettömb 
birtokosa volt. Tekintve, hogy Schwarz 
Miksa agglegény volt, vagyonát valószínűleg 
Amerikában, valamint Sátoraljaújhelyen és 
Varannón lakó testvérei és rokonai öröklik. 
Erre vonatkozóan azonban még semmiféle 
éretsités nem érkezett.

— Agrártárgyalások Bukarestben. A ro
mán kormány most bocsátotta ki a meg
hívókat, amelyeken különböző agrár kérdé
sek megvitatására Bukarestbe hívta meg ok
tóber hó 18-ára a lengyel, jugoszláv és ma 
gyár kormány megbízottait. Résztvesz még 
az értekezleten mint megfigyelő Csehszlo
vákia is, aminthogy bekapcsolódnak ax 
agrár központ megalakításába egyes balti 
államok is.

— Megmérgezte. majd felakasztotta magát 
egy székesfehérvári kereskedő. Székesfehérvár
ról jelentik: Ma reggel nyolc órakor felakasztva 
találták Kiéin Istvánt, a Kiéin Márkus és Fiai 
épület- és tüzelőanyag kereskedés cégvezetőjét, 
a cég telepének szénapadlásán. Kiéin István 
péntek este eltávozott hazulról i mivel szom
baton sem ment haza, eltűnését bejelentették a 
rendőrségnek. Kiéin lábánál egy pohár hevert, 
amelyben előbb G0 aszpirintabletlát feloldott, 
art megitta, majd cukorspárgával felakasztotta 
mngót. A cégvezető a székesfehérvári piac egyik 
legtekintélyesebb » legvagyonosabb kereskedője 
volt. Semmiféle Írást nőm hagyott hátra.

— Pécs városa — az ínségesekért. A szomba
ton megtartott városházi közgyűlésen Nend- 
utich Andornak, Pécs polgármesterének indítvá
nyára egyhangúlag elhatározták, hogy a tiszt
viselők külön illetményének negyven százalékál 
a nyomorakciőnnk juttatják. A város e nemes 
határozata nyomán vasárnap megjelent a pol 
gármesler lakásán Visnya Ernő felsőházi tag. 
az Első Bőrgyár vezérlgnzgitója és tő pengővel 
hozzájárult a mozgalomhoz. Azonkívül 200 pár 
cipőt is felajánlott, mit a tél folyamán fognak 
szétosztani a nyomorgók között.

— Amerika Budapesten. Valóságos amerikai 
ötletes reklámmal lepte meg a Fenyves-cég fó- 
vörösünk hölgyközönségét. Ugyanis minden 
héten hétfőn, kedden és szerdán más-más ru
házati cikket oly tetemes árleszálliiássnl hoz 
forgalomba, amire már nemcsak a vásárlókö
zönséget, hanem nz egész kereskedelmet meg
lepte. Ezen egészen kivételes eladások a Feny
ves-cégnek igen súlyos anyagi áldozatába ke
rülnek ugyan, azonban minden vesztesége meg
térül n cég óriási forgalma óllal. E héten pél
dául hétfőn, kedden és szerdán —- csak ezen u 
3 napon — női téllknhát és átmeneti kabát 
árusítás lesz. Nemcsak egyes fajták, hanem a 
cég összes női kabótmcdeljeit bocsátja ez al
kalommal forgalomba, tehát a legfinomabb, 
legújabb divnlu dúsan szőrméiéit nő köpenyek 
tői a legegyszerűbb minőségekig. Bármely kö
peny vásárlásnál a vevő oly módon fizet, 
hogy minden 1 pengőt n Fenyves-cég pénztárai 
1 50 pengő értékben fogadják el. tehát 50 szá
rul ckk ni többel, vagy drágábbat vásárolhat, 
mint amennyit tényleg kifizet. Például 60 pengőt 
fizet egv 90 pengős kabát vásárlóiénál, vagy 
80 pengőt fizet egy 120 pengős kabát vásárlá
sénál. Ezen szenzációs árusítás csak holnap 
hétfőn, kedden és szerdón lesz, ajánlatos mór a 
délelőtti órákat a vásárlásra felhasználni, mivel 
délután az eddigi tapasztalatok szerint nagy 

’ volt a torlódás.

— Egy tanítónő bravúros életmentése. 
Nagykanizsáról jelentik: A zalamegyei Ka
corlak községben tegnap tűz támadt egyik 
gazdálkodó házában. A gazda feleségével a 
mezőn dolgozott s két kis gyermeke maradt 
csak otthon. Mig a község lakói a tűz oltá
sán fáradoztak, Pungor Maliid tanítónő be
sietett az égő házba s élete kockáztatásával 
kimentette a két kisgyermeket. Az életmen
tés közben a tanítónő ruhája is lángot fo
gott s Pungor Matild súlyos égési sebeket 
szenvedett. A bátor tanitónöt bravúros élet
mentéséért lelkes ünneplésben részesítette a 
fa’u lakossága.

— Súlyos motorkerékpárszerencsétlenség 
a soroksári országúton. Vasárnap este 9 óra 
tájban a soroksári országúton Budapest felé 
haladt motorkerékpárján Koncsek Antal 30 
éves pesterzsébeti lakatos. A kerékpár hátsó 
nyergében Pataki József 30 éves szabó ült. 
Dunaharaszti és Soroksár között a motor
kerékpár összeütközött egy előtte haladó 
téglásszekérrel. A motor fölborult és két 
utasa véresen terült el az országúton. A pest
erzsébeti mentők mindkettőjüket életveszé
lyes állapotban szállították a Szent István- 
kórházba. Az éjszakai órákban a szerencsét
lenség mindkét sebesültje, anélkül, hogy 
eszméletét visszanyerte volna, meghalt.

— A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank tizen- 
ötmillió svájci frank összegű, svájci frank ér
lékre szóló 7%-o» záloglevélkölcsönt helyezett 
el egv svájci szindikátusnál. A svájci bankok 
ezen kölcsönből 5.000.000.— Frs-t zárkötelczett- 
séggcl külföldön helyeztek el, mig a további 
10.000.000 sv. frs-t 98% .árfolyamon október 
4-én bocsátottak nyilvános aláírásra. A zálog
levelek a zürichi, baseli és genfi tőzsdéken fog
nak hivatalosan jegyeztetni. A Kereskedelmi 
Bank. — bár törvény szerint semmiféle valo
rizációs kötelezettség nem terhelné, magára 
vállalta a svájci birtokban levő hóboruelötfi 
címleteinek valorizációjával járó tekintélyes ál
dozatot, hogy ezzel újból megnyissa kibocsátva- 
nyai részére a svájd piacot.

— őszi kötöttáru olcsó árusítási rendez októ
ber 6-tól 16-ig a Weisz Samu cég, Király-utca 
2. (Anker-palota.) Sokezer pár harisnyát, 
kesztyűt, nadrágot, sokszáz darab kötött 
kosztümöt, női és gyermek kötöttkabátot, 
pullovcreket szenzóciós áron árusít. Feltétlenül 
olvassa el a cég lapunk más helyén megjelent 
hirdetését és győződjön meg olcsó árairól

Csillárt most vegyen!
3 lAngu bronz ebédlőcsillár „ _ 28.- 
o lAngu bronz ebédlőcs-llár - . 42.- 
LakAsbsn felszerelve Kapható csak s

METEOR Rl. Őrleteiben, VI., Pod- 
manlczky-utea 27.'B.. 
Vámház-sönJt 11. ez.

Ortást választók 1 . 
Kérje, képes árjegyzékeinket.

— Ezerszer bebizonyosodott már, hogy „sze
rencse" létezik. A XXV. osztálysorsjálék egyet
len sorsjegyével szerencsés esetben 500.009 
pengő nyerhető. Sorsjegvkészlct csekély, tehát 
siessen sorsjegyet rendelni bármely főúrusitó- 
nál. Hivatalos árak: egész sorsjegy 24 P, fél 12 
P. negyed 6 P, nyolcad 3 pengő.

— A Magyar Légiforgalmi Rt és a velő 
üzemközösségben működő Deutsche Luft 
Hansa Ag. Budapest—Wien vonalának őszi 
menetrendjében október hó 1-én mindössze 
annyi változás áll be. hogy a gépek Wienből 
Budapestre az eddigi 16.00 óra helyett, a napok 
rövidülése folytán 15.00 órakor fognak indulni. 
Az egyébként változatlan menetrend továbbra 
is kitűnő csatlakozást biztosit Európa vala
mennyi nagyvárosa felé.

— Ha kevés pénzért elegánsan akar ruház- 
kodni, keresse fel László Sándor férfiszabómes- 
ler kiiünő hírnevű férfiszabóüzletét, Rákóczi-ut 
50, ahol saját műhelyében készit rendelésre mér
ték után, többszöri próbával férfiöltönyöket 
vagy télikabátoknt 70 pengőért hazai és külföldi 
szövetekből. Minden darab a cégfönök irányí
tása és ellenőrzése melleit készül a legtökélete
sebb kiállításban. Felhívjuk I. olvasóink figyel
mét ezen harminc év óta fennálló cégre.

Ha pénzre van 
szüksége
budapesti vagv bndapeat-kömySM házra, Jetekre *•  
épükezésre, rvoraan Ca előnyösen kaphatja 
hosszabb törlesztésre

SOLTI LAJOS tóSSSCV-lfe. 
Tlsaa IstvAn fvolt Fttrr|ő»vtea) 1O.

— A Törley pezsgőgyár nemaetközl sikere. 
A Törley pezsgőgyár az antwerpeni nemzetközi 
kiállításon a Diplome D’Honneurl, az arany
éremnél is nagyobb kitüntetést nyert el, mely 
legújabb kitüntetés méltán sorakozik a Törley 
cég nagyszámú eddig a kül- és belföldi kiálli- 
magvar iparnak szerzett jól megérdemelt hír- 
fásokon nyert kitüntetéseihez, melyekkel • 
nevet.

— A Budapest—wlenl, sremélyhajőjáratok 
megszüntetése. A Mngyar Királyi Folyam- és 
Tengerhajózási Rt. igazgatósága közhírré teszi, 
hogy a budspest—wlenl szcmélyhafóláralokat 
az előrehaladott évadra való tekintettel a folyo 
évben akként szünteti meg, hogy az utolsó me
net Budapestről Wienbe október hó ll-én» 
Wienből Budapestre pedig október hó 14-én 
lesz. A Gönyü—Győr közötti csatlakozó hajó
járatok október hó 14-én szintén megszűnnek.

A budapost—wieni személyhajőjáratokknl 
egyidejűleg megszűnnek a Jugoszláv Királyi 
Folyamhajózással együttesen Wien—Budapest 
—Moháca—Bcxdán és Bcográd között íentar- 
l«Mt köteléki szcmélyh*iójáratok  is olyképpen, 
hogy n? utolsó csnílukoró hajó Beogradból 
Rc/Jánba. illetve Budapestre és Wienbe ©k- 
lóber 0 én. Wienből Budapestre, ifiéivé Bee- 
dánba október 9-én. Berdánból Beogradba pá
dig október 10-én indul.
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Nagy verekedés egy Becs mellem 
nepgyuiesen

Az ul osztra*  einokieioiiek: mihias es Schober
Bécs, október ő.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelentése.) A Bécs melletti Mödlingben a ke
resztényszocialisták nagygyűlést tartottak, 
amelyen nagy beszédet mondott Seipel volt 
kancellár is. A gyűlést az odasereglctt szó- 
cialisták, köztük feltűnő sok nő, meg
zavarták.

Nagy verekedés támadt, igen sokan 
megsebesültek.

A gyűlésen résztvevők élénken tárgyalták 
a küszöbön álló elnökválasztást.

— Bethlen István gróf Debrecenben. 
Legutóbbi debreceni beszámolója alkalmá
val Bethlen István gróf miniszterelnök ki
jelentette. hogy még az őszi parlamenti 
ülésszak előtt alkalmat keres arra, hogy a 
kormány munkaprogramjáról részletes fel- 
vi’ágosilást adjon. Elterjedt hirek szerint 
Bethlen István gróf valószínűleg október 
19-én jelenik meg választói elölt Debre
cenben.

Hochmann L. cég 
vasbutor és gyermekkocsi üzlete 
OKTÓBER 1 • É N 

un., Erzsebfii-Hörui 7. sz. alá 
helyeztetett át.

ar napos vásár rend
kívüli ármérsékléssel, ti

— A Milegyetem Ünnepélyes tanévnyitó köz
gyűlése. Vasárnap délelőtt tartotta meg a m. 
kir. József műegyetem ezévi ünnepélyes tanév
nyitó közgyűlését, amelyen megjelent Klebels
berg Kunó gróf kultuszminiszter, Juhász Andor, 
a Kúria elnöke, Ripka Ferenc főpolgármester, 
Sipőcz Jenő polgármester és sok más notabili- 
lás. Szily Kálmán a lelépő rektor nyitotta meg 
a közgyűlést. Beszédében kijelentette, hogy az 
elmúlt év nyugodtan folyt le s a tanevet a be
csületes munka töltötte ki. Ezután Hültl Dezső, 
az ezévi rektor, nagyobb beszéd kíséretében 
vette ét a reklorláncot. Beszédében, mint épi- 
tészprofesszor az építészeti kérdésekről beszélt 
és kifejtette, hogy a zelmult évtizedek alatt 
olyan változatos volt az építészeti stílus, hogy 
évezredek stílusai válozva vonultak fel ötven 
év ulalt.' _™_, .

— Kedden rendkívüli minisztertanács. 
A kormány tagjai kedden, október hó 7-én 
Bethlen István gróf miniszterelnök elnök
lete mellett rendkívüli minisztertanácsot 
tartanak, amelyen különösen a kormány 
gazdasági programját vitatják meg.

'Az uj osztrák alkotmány értelmében 
ugyanis most az elnököt népszavazással 

kell megválasztani.
Jól informált helyen ugy tudják, hogy 

hét jelölt van. Az egyik Miklós, az eddigi 
elnök, aki a keresztényszocialislák jelöltje, 
a másik pedig Schober, akit a nagynémetek 
és a Landbund (földmi vespárt) szeretne az 
elnöki székben látni. Ha a szocialisták, akik 
eddig még nem foglaltak állást, Schober 
mellé állnának, ugy ennek az elnöksége 
bizonyosra vehető.

— A kalocsai hősök szobrának fölavatása. 
Vasárnap délelőtt avatták fel József főherceg 
jelenlétében a kalocsai hősök emlékének emelt 
szobrot. Az ünnepségen résztvett Preszly Ele
mér, Pest vármegye főispánja, Erdélyi Lóránt 
alispán, valamint a honvédelmi miniszter kép
viseletében Shtvoy Kálmán tábornok, a szegedi 
vegyesdnndár parancsnoka is. Szabóky Jenő 
képviselő kérte fel József főherceget, hogy ad
jon engedélyt a szobor leleplezésére, majd a 
főherceg nagyhatású avatóbeszédet mondott 
Utána elhelyezték a küldöttségek koszorúit és 
Antalffy Sándor polgármester a város nevében 
átvette Sidló Ferenc szobrászművész alkotását.

— Apponyi Albert hazaérkezett. Genfi 
útjáról vasárnap délelőtt 11 órakor érkezett 
haza Apponyi Albert gróf, a magyar de’e- 
gáció vezetője, aki egyenesen Gyöngyös
apátiba ment és a parlament megnyitásáig 
nem is szándékozik a fővárosba jönni

— Gyűlés n Rokkan tégy let vezetősége ellen. 
Vasárnap délelőtt mintegy hatszáz rokkantegy
leti tag gyűlt össze a Budai Vigadó nagytermé
ben. A gyűlésen állandó zaj közepette Biró 
Zsigmond nyugalmazott detektivfeliigyelő el
nökölt, aki a Rokkantegylet működését bírálta. 
Példákat hozott fel, hogy a tagok egyre több 
koldulási engedélyért folyamodnak, mert a 
havi négy pengő összegből nem élhetnek meg. 
A gyűlés tíztagú bizottságot választott, akik el
járnak a belügyi és kereskedelmi miniszterek
nél a Rokkantegylet tagjainak érdekében.

— leleplezték Thék Endre emléktábláját. Az 
Üllői-ut és a Thék Endre-utca sarkán levő 
Thék-palota falán vasárnap délelőtt leplezték 
le a Thék Endre emlékét megörökítő művészi 
bronz emléktáblát. A leleplezésen a budapesti 
ipartestületek zászlóik alatt küldöttségekkel 
vettek részt, de ott voltak a székesfőváros, az 
Országos Iparegyesület és Budapesti Kereske
delmi és Iparkamara képviselői is. Az ünnep
séget az Országos Iparegyesület nevében beszélő 
Tolnay Kornél ny. MÁV elnökignzgató beszéde 
vezette be. utána a székesfőváros közönsége 
nevében Liebcr Endre tanácsnok beszélt, majd 
Nagy Antal iparkamarai alelnöki a Budapest) 
Asztalosiparlcstülct elnöke ismertette Thék 
Endre pályafutását és hervadhatatlan érdemeit.

— KÖnnyU a borotválkozás a Morlsson 
beretva-k rémmel.

— Halálos motorkcrékpársz.erencsét- 
lenség. Várpalotáról jelentik: Kavec Béla 21 
esztendős géplakntosse.géd motorkerékpár
ján Várpalotám igyekezett. A község halá
rában egy lejtős utón a motorkerékpár kor
mánya felmondotta a szolgálatot s a gép 
egy fának rohant. Kavec az összeütközés 
következtében oly szerencsétlenül zuhant a 
fának, hogy feje teljesen összezuzódott. 
Mire kórházba szállították, meghalt.

— A hadikölcsön ős jegyzők a népjóléti mi
niszternél. A hadikölcsön ősjegyzők vasárnap 
küldöttségben jártak Ernszt Sándornál, az uj 
népjóléti miniszternél. A miniszter a központ) 
szeminárium épületében fogadta a küldöttséget, 
amelynek nevében Szentimrey Gábor dr. nyu
galmazott esperes-plébános köszöntötte őt. 
Ernszt Sándor meghallgatta a küldöttséget és 
azzal bocsátotta el őket, hogy panaszukkal ke
ressék fel a népjóléti minisztériumban a hiva
talos órák alatt. A küldöttség ezután elhatá
rozta. hogy még ezen a héten a népjóléti mi
niszter elé terjesztik panaszukat, de most már 
a hivatalos órákban keresik fel a minisztert.

— Az Astoria Taverna megnyílt. A tánchoz 
kiváló jazz.

— Beszámoló gyűlés Kőbányán. A kőbányai 
kaszinóban vasárnap délután 5 órakor tartotta 
meg a déli kerület két képviselője dr. Usetty 
Béln és Fejér Ottó képviselői beszámoló és vá 
rpspolitikai zászlóbontási beszédét. Sajó János 
nyitotta meg párszuvas lelkes beszéddel a gyű 
lést. Ezután Usetty Béla mondotta cl beszámo
lóját, amelyben részletesen ismertette az uj fő
városi törvényt. Majd a kőbányai polgárság 
helyi ügyeivel foglalkozott. Utána Fejér Olló 
tartotta meg képviselői beszámolóját.

— Emléktáblát állítottak a dési 32-es honvéd 
gyalogezred tisztjel a világháborúban elesett 
bnjíársaiknak. A messze Erdély fiai tartották 
ezredünncpélyüket vasárnap délelőtt kilenc 
órától délután keltőig. Az ünnepség a Nádor- 
laktanyában emlékgy üléssel kezdődött, amelyen 
mintegy kétszáz harminckettes honvédtiszt vett 
részt. Ár. egybegyült bajtársakat Gyurocsik Jó
szág Mihály ezredes és Szalcnberg Béla nyugal
mazott altábornagy üdvözölték. Áz emlékgyülés 
után a Kapisztrán Szent János helvőrségi tem
plomban Haász István tábori püspök misét ce
lebrált, majd ünnepi beszéd keretében leleplez
ték Brandscheisz János szobrász, volt 32-es tiszt 
reliefes emléktábláját, amely Erdély és Magyar
ország egyesített címeréi ábrázolja. A táblának 
ez a felirata: „Az nem lehet, hogy annyi szív 
hiába onta vért. . . Emlékül a volt magyar ki
rályi dési 32-es honvéd gyalogezred világliáho 
rus hőseinek az ezredbajtársak egyesülete. 1930 
október hó.” Az emléktábla leleplezése után a 
Névtelen Hősök sírját koszoruztúk meg a volt 
honvédtisztek, amely alkalommal Bodó Pál, az 
ezred utolsó ezredese tartott beszédet, majd 
délután két órnkor megtartott ünnepi ebéden 
Hubay Lajos nyugalmazott tábornok felköszön- 
löttft a kormányzót.

— Itt az ősz — megkezdődlek minden házban 
a nagytakarítások, csinosítjuk lakásunkat, a 
divatját múlt csillárokat is kicseréljük uj. d>- 
valós modclckre. A Meteor rt. üzleteiben (Pod- 
maniczky-utca 27. és Vúmház-körut 11.) igazán 
szép, modern csillárok kaphatók. Bővebbel mai 
hirdetésében.

— Halálozás. özv. Hoffmann Ferencné e hó 
4-én 72 éves korában váratlanul meghalt. Te
metése az újköztemető halottas házában e hó 
6-án ’/«'» órakor lesz. A halottal rajongásig 
szeretett gyermekei gyászolják.
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Tízezer pengő kaucióval 

akarta szerződtetni a Magyar 
Szinház Honthy Hannát 

Igy akarta magát biztositani a primadonna szeszélye ellen 
— Honthy Hanna és a Városi Szinház viszálya

A héten hírek jelenlek meg arról, hogy 
ugy a Magyar Szinház, mint a Király Szin
ház verseny Honthy Hannáért, hogy saját-, 
maguknak biztosítsák a kitűnő primadonna 
fellépését. Hogy nz ilj’en hirecskék mögött 
mi bújik meg, arra a színházak reputációja 
érdekében is érdemes rávilágítani.

Tény az, hogy mind a két szinház szer
ződésre szólította fel egy-egy szerep elját
szására Honthy Hannát, aki egy később el
mondandó afTérrel kapcsolatosan rossz vi
szonyban van ugy a Városi Szinház, mint 
a Fővárosi Opcrettszinház vezetőségével. 
Honthy Hanna, akinek ebben a pillanatban 
semmiféle színpadi elfoglaltsága nincs, szí
vesen vette mindkét ajánlatot és tárgyalá
sokba bocsátkozott mindkét színházzal. 
Elsősorban a Magyar Színházzal tárgyalt, 
ahol prózai darabban mutatkozott rendkí
vül jó szerep számára. Savoir „Pelite Cathe- 
rine" szatirikus darabjában kellett volna 
Nagy Katalin orosz cárnőt mint vígjátéki 
figurát ábrázolni. A tárgyalások már előre
haladott stádiumban voltak, amikor 
Juhi Marcell, íi szinház igazgatója, 
vetette ezt a kérdést:

— Jól emlékszem arra — mondotta 
amikor a művésznő szerződése ellenére sem 
akarta eljátszani a Fővárosi Operettszinház- 
bán a Csúnya lányt, amivel azután

válságba sodorta a színházat,
mert más darab nem állt készen. Mi szeret- 
nők magunkat biztosítani az ellen, hogy ön 
később meggondolja magát. Szerződésének 
egy fő pontja lenne szerintem az, hogv 
valamilyen módon

dr. 
fel-

adnia arra, hogy a vállalt szerepet va
lóban cl is játssza.

A színésznő először szóhoz sem tudott 
jutni meglepetésében, majd kijelentette, 
hogy tőle szinház még ilyent nem kért'

— Ez elég hiba volt — vetette közbe az 
igazgató —, mert mi bármennyire tisztel
jük a művésznőt, mégsem tehetjük ki ma
gunkat az esetleges meglepetéseknek.

A szerződésből, bár a közvetítő szerepét 
Molnár Dezső, a Színész Szövetség igazga
tója vette át, nem lett semmi s igy Honthyra 
nézve nem volt más választás, mint elfo
gadni a másik szinház ajánlatát.

Valószínűen Honthy a Király Színházban 
fogja játszani a Friderika cimü Lehár-darab 
főszerepét.

Színházi körökben arról is igen sokat sut
tognak, hogy miért kell Honthy Hannának 
a föszezónban más színházakhoz szerződni 
akkor, amikor talán ő volt az első, akivel 
az újonnan létesült Fővárosi Opcrettszinház 
és a Városi Szinház megkötötte szerződését. 
Emögött a tény mögött a sértődés játssza a 
főszerepet.

Honthy Hanna ugyanis számítolt arra, 
hogy ő játssza a Wunderbar főszerepét 

és nem Titkos Ilona.
Mikor az ellenkezője nyilvánvalóvá lett, 
Honthy Hanna visszautasította a Városi 
Színházban neki felkínált szerepet, mely 
nem más, mint a most készülő újdonság
nak, a „Három muskétásnak" női főszerepe 
Bár a szerződések felbontására még nem 
került a sor, de azért színházi körökben a 
Fővárosi Opcrettszinház, illetve Városi Szin-

rabjának premierjén is, hiszen tudvalevő az,- 
hogy Fodor László is egyike azoknak az Írók
nak, akiknek premerjét internacionális érdek
lődés előz meg.

Szombat este volt a kopenhágaí Little Ca- 
sino színházban Békeffi István és Lajtai 

Lajos A régi nyár cimü darabjának premierje 
A premier után táviratot kaptak a szerzők, 
amely nagy sikerről számol be. A kopenhágaí 
szinház igazgatósága és művészei táviratban 
üdvözölték á két fiatal magyar szerzőt, akik 
messze Budapesttől is dicsőséget szereztek a 
magyar névnek.

Tarnay Ernő, aki a Magyar Szinház főren
dezői állásából a szegedi szinház igazgatói 

székébe ült, most mint aktív rendező tér visz 
sza a budapesti színpadra. Fedák Sári egyenes 
kívánságára szerződtette a Király Szinház ,^4z 
okos mama'1 cimü darab rendezésére. Fedák 
Sári csak februárban fogja eljátszani ezt a sze
repét a Király Színházban, de már most kö
tötte meg a szinház ezt az érdekes szerződést, 
amely Tarnay pesti reaktiválását jelenti.

Török Rezső két egyfelvonásosa is színre 
kerül ezen a héten az Andrássyuti Szin

ház uj műsorában. A „Bella nagysád" kétképes 
darab és tipikus Fedák-szerep. Egy válóperes 
hölgyet játszik ebben Fedák, partnerei pedig 
Törzs Jenő és Ráday Imre. Az uj műsorban 
visszatér a színházhoz a Bársony—Dajbukát 
pár. akik a „Végeladás" cimü Török-darabban 
játszanak.

A Fészek-klubban Turmayer Sándor gyűjte
ményes kiállítása nyílt meg. A negyven

ötven képből álló kollekció pompás darabjai
nak nagy látogató közönsége van, annál is in
kább, mert a kitűnő festőművész leánya, Turay 
Ida fogadja sokszor a kiállítás vendégeit és 
kalauzolja a műalkotásokhoz. A kiállításon 
különösen Turay Ida arcképe egy Müteremrész 
cimü festmény ragadta meg figyelmünket.

..........rovarosi upereuszmnaz, illetve varost szín- 
tízezer pengős garanciát kell nekünk I ház és a primadonna szakításáról beszélnek

A CYÖIMGE NEM
a Magyar Sz nház szenzációs vígjáték-sikere kerül színre minden este H9 órakor és 
vasárnap délután 4 órakor

Góthékkal a fösxoropekben.
A gyttng. non. 25-ik előadása pénteken, október 10-én lesz. 

Ma, hétfőn este is: A gyönge nem.
A legdrágább hely 5 pengő. MAGIAK SZÍNHÁZ

Pűntehen nagy premier az Anarassy-utl színházban

l eilák Sári vendégjátéka
Greta Garbót eljegyezte 

Sigrid svéd herceg, 
a király harmadik fia
A svéd herceg Hollywoodban tartja házasságát 

a világhírű filmsztárral
Vasárnap este szenzációs bírt röpített világgá! 

a rádió A svéd udvartól származik ez a hír
adás, amely szerint Greta Garbó, a világhírű 
filmsztár és Sigrid svéd herceg jegyesek.

Ez a házasság már nagyon régen készül és
• királyi pár ellenzésén lilusult meg mind

eddig.
Igyláfszik, hogv a királyi pór most beleegye
zését adta a frigyhez és a: egykori stockholmi 
elárusító kisasszony jegyesévé lett a király har
madik fiának. Stockholmban sokat suttogtak 
erről n szerelemről, hiszen mikor Greta Garbó 
legutóbb hazájában járt, rendkívül sokat mu
tatkozott ezzel a nyúlánk, szimpatikus fiatal-

emberrel, akihez ugylátszik gyengéd 
fűzték. Greta Garbó visszautazott Hollywoodba, 
de a távolság sem lazította meg ezeket a köte
lékeket és most nyilvánosságra juthatott a 
szenzációs házassági hir. Sigrid herceg a hírek 
szerint nem hazájában, hanem Hollywoodban 
akarja megtartani az esküvőjét és ott veszi fele
ségül n film koronázatlan királynőjét — Greta 
Garbót.

szálak

SZÍNHÁZI napló

oktoherben
ismét a

Tabarin
műsora a legjobb

Filmpremierek...
AZ UJ FOX FOLLIES.

A hangosfilm diadalmas előrenyomulásának 
egyik nagyágyúja, a Fox Follies volt, amelyet 
hetekig csodált annak idején Budapest filmkö
zönsége. Káprázatos szép revüt láttunk és eb
ben a filmben ismerhettük meg legelőször Ame
rika uj filmsztár-generációját, amely egyik 
napról a másikra elfeledtette és elhomályosította 
a régi neveket. Erre a filmre duplázott rá most 
a Fox filmgyár, amely elkészítette Amerikában 
az uj Fox Follicst, amely tényleg Fox Parade, 
mert a létező összes Fox-sztárok mind jelentős 
szerepet játszanak benne. Felvonulnak az uj 
For-Poradeban Jonette Gaynortól és Charles 
Farelltől kezdve Mac. L'Aglenig mindenki, aki a 
Fox stúdiójában világhírnévre tett ott szert: A 
legnagyobb amerikai muzsikusok szerzeményei
ből állitották össze a Fox-Parade slágereit, ame
lyek —1 ha lehet — még jobbak, min a Fox 
Follies-é voltak. Az egész világon óriási sikert 
aratott ez a film, amelyet Budapesten kizáró
lagos joggal az Orion-filmszinház fog bemutatni 
és ezzel a ténnyel ez az intim nézőterü szinház 
a legelső bemutató-színházak sorába illeszkedik. 
A Fox Parade máris óriási érdeklődést kelt a 
közönség körében, mert megjelenésének első 
hircrc, megrohamozták az Orion pénztárait.

Csodabár ,
Continental-bár

Táncjátékok
Loula Dániel lendezésében

Nagyváradi Varga Dezső
cigány- és jazz zenekara Játszik

E*  odor László darabjának, a Töltőtoll nak a 
* premierje majdnem egybeesik a Molnár 
Ferenc vígszínházt premierjével. Ezt a két dá
tumot Fodor László menedzsere és színpadi 
kiadója, Marton Sándor szándékosan hangolta 
i'JU össze, hogy a külföldi színigazgatóknak és 
színházi embereknek módjukban legyen egy 
csapásra két legyet ütni. Azok a külföldi urak,

premiert ad e héten a Bethlen-teri Szinház is, 
amely első idei műsorát a szezon elejé

től kezdve nagy sikerrel játszotta. Második mű
sora is rendkívül kedves és mulattató tréfákból, 
magánszámokból áll. Háztszerző: Kellér Dezső.

aál Franciska három napig nem próbált 
a Vígszínházban a Molnár-darabból, 

Nem kell megijedni, nem affér — csak meg
hűlés miatt.

A KIRÁLYNŐ FÉRJE.
A Royal Apolló ezen a héten nagyszerű 

gesztussal elővette szezónja legnagyobb film
jét Chevalier, a világhírű énekes-bonvivant 
grandiózus alkotását. Ebben a filmben, ahol 
olyan nemzetközi értékek, mint a magyar 
Vajda Ernő, a francia Chevalier, az angol 
Janette Mac Donald és a német Lilian Roth 
kapták a főszerepeket és a Páramount leg
első muzsikusai készítették a slágereket a 
kritika mértéke is magasabbrendünek kí
vánkozik. A film a színészi teljesítmények 
soha nem látott magaslatán mozog. Cheva
lier egy-egy fintora, szivből jövő kacagása 
mindenkit megindít Nevetni kell ezen a 
nagyszerű fiú minden mozdulatán, aki a vi
lág egyik legcsodálatosabb karrierjét futotta 
be. Janette Mac Donald, a film dalos pacsir
tája. Remek táncokat, gyönyörű felvételeket 
és tetejébe pedig Vajda épkézláb és szóra
koztató pompás meséjét, (amelyet Lakner 
Artliur tolmácsolt ötletesen magyarul,) kell

Nagy premier
lesz a Belvárost Színházban csütörtökön.

Szinre kerül Fodor László világhírű vigjá- 

téka, a Töltőtoll. Főszereplők: Somlay, Dayka 

Margit, Gázon, Székely Lujza, Kökény Ilona, 

Kovács Károly, Ihász Lajos, Sugár Lajos. —» 

A szenzációs premierig minden este és vasár

nap délután (mérsékelt helyárral) Egy lány 

aki mer, a nagy siker a premier ragyogó sze

reposztásában.

Győztem!

LAWREIICE
a 
a

TIBBETT
Metropolitan Opera tagja, 
világ legnagyobb énekese 

a

diu
Metro-Filmpaloiában

naponta 4, 6, 8, 10 órakor.
Mindenkit elbűvöl csodaszép, 
kristálytiszta, minden eddigit 

felülmúló hangjával, a

akik a Molnár premierre már előjegyeztették.» dicséret jelzőivel illetni. A Royal Apolló 
piaqukat, egy nappal előbb érkeznek én igy műsorának hosszú sikerét jelenti A királynő 
résztvesznek Fodor László „701101011“ cimü da I férje. ’• b

Budapest 
látványossága a

Megnyílt

METROPOLE
Éttermi ital- és ételárak

Szerdán, szoibaton és vasárnap f SZÁLLODA
étterme és kávéháza
Esténként Bura LIAro’v zenekara muzsikál
Esténként Bura LIAro'y zenekara muzsikál

Mindenki aki látta, a legna
gyobb elragadtatás hang
ián nyilatkozik a filmről!
Metró -- Goldwyn - M ayer-film
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Rózsa Sándort alakította Jannings, 
amifior először színpadra lépett

Beszélgetés a Budaestre érkezett világftirü művésszel
A vasárnap délutáni cső elmosta Emil Jan

nings rajongóinak tekintélyes táborát, r.kik 
kora délután szorongtak a Keleti pályaudvar 
érkezési oldalán. De igy is jócskán maradt be
lőlük, akik beszorulhattak a perronra és har
sányan megéljenezhették a bécsi gyorsról mo
solygósán, derűsen lelépő joviális, termetes 
ural, Emil Janningj-ot. A világhírű művész, a 
közönség általános örömére, egy magas, kar
csú, szőke hölgyet ölelt meg legelőször a vára
kozók közuj és hatalmas, cuppanós csókkal üd
vözölte — a feleségéi, Lucy Iioll-l, majd sor 
került egy nyúlánk fiatal hölgyre is, — a leá
nyára. Mig csattogtak a fényképészek készülé
kei és kurbliztak az operatőrök, addig mi 
előre siettünk, hogy a Dunapalola negyedik 
emeleti apparlmanjában üdvözölhessük első
nek a világhírű művészt.

— Ah . .. ah ... — kiállja látható örömmel, 
mikor benyit a szobába. — Itt van egy kedves 
berlini pajtásom!

Sokáig rázza kezemet — aztán bemutat 
feleségének és leányának.

— Sokat voltunk együtt a bahelsbcrgi Ufa- 
studióban, amikor a „Kék angyal"-filmet csi
náltok, — ajánl be kedvesen a két mosolygós 
dámának, — akik jóformán még a kabátjukat 
sérts veszik le, máris töltik a vermutból.

Jannings rögtön a pesti barátait emlegeti:
— Mii csinál a Molnár és a Marton Miska? 

Sajnálom, — folytatja, — hogy a Molnár-prc- 
miéren nem lehetek ilt, de megkérem majd a 
perit, talán beenged majd egyik próbára...

Mikor már nem térhet ki a kérdések elől, 
rendkívül érdekes és ismeretlen részlete

ket bányászhatunk ki elbeszéléséből.
— Azt talán még nem tudják, — mondja — 

hogy pályámat
hnjóslnasként kezdtem.

Igen, irja csak ezt ugy meg, közönséges kuli 
voltam... munkás. Sokat olvastam, azután 
gondoltam arra, hogy színész legyek. Az anyám 
ugyan a hajóslegényi pályát is eIÖbbretartotta, 
mint a színészetet és nem akart elengedni ah
hoz a kis vándorlársulathoz, ahová szerződ
tem. Életem első szerepe egy kis vidéki vá
roska „Aranybárányhoz**  cimzctt vendéglőjé
nek nagytermében

Rózsa Sándor, a puszták betörő haramia
királya

cimü drámában voll.
— Rózsa Sándort játszotta?
— Natürlich! — kiáltja diadalmasan. — De 

azért nem mondom, később játszottam kisebb 
szerepeket is a ripacséknál és később Rein- 
hardnál. Nehogy azt gondolja, hogy egyszerre 
sztár lettem. Sőt...

— Hál az biztos, — vetem közbe — hogy 
nem olyan rövid az ut ripacséktól a heti kilenc
ezer dollárig.

Mintha meg se hallotta volna a megjegyzést, 
az emlékezés lavinája csak ömlik belőle. (Vagy 
talán tulsokszor mondta el ezt az interjút.)

— Akkoriban, — mereng cl a múltban — 
nem a pénz volt elsősorban fontos, hanem a 
nagy szerep.

— És ezt a meggyőződést vallja most is?
— Igen,

a pénz egy egészen különálló Ügy.
Sohasem hajszoltam. Én még azok közül való 
vagyok, akiknek első a művészet.

Ezt gyakran éreztem a bőrömön. Különösen 
amikor filmjeimet néztem.

— Gyakran ökölbe szorul a kezem és a holt 
vásznon szerelném alakításomat korrigálni, — 
de tehetetlen vagyok. A színpad az más — 
kiáltja lelkesedéssel —

ott király vagyok,
ott azt teszem, amit akarok magammal és a 
közönséggel. Ez a láthatatlan fluidum hiányzott 
nekem, amely összeköt engem, az élő emberi, 
az élő közönséggel.

Igazi szerelmem ezért a színpad!
— Ha már itt tartunk, — velem közbe — 

mit szól a legmodernebb szinpadi irányokhoz?
— Lehet tőlem akárhány „izmus", — 

mondja eredeti és őszinte véleményét Jannings 
— a művészet mindig egy murád. Változhat a 
világ formája; de én csak azt tartom igaz mű
vészetnek, amelyet az ember a véréből, húsá
ból és idegéből önkéntelenül formál.

Minden egyéb színpadi szemfényvesztés.
— A legkedvesebb szerepe? — szól a további 

obiigát kérdés.
— A Liliom. Ennek az alaknak naivitása, 

bája, humora lenyűgözött.
— Csortos? ...
— Ne folytussa. Hírből már annyi mindent 

hallottam a Csorlosról, aki állítólag rendkívül 
hasonló egyéniség. írja meg, hogy

nagyon szeretném megismerni és múr tá
volról Is nagyra tartom.

— Azt ajánlom, hogy este menjen el a Nem
zetibe, ott láthatja Csorlost.

(Az Ufa budapesli vezérkara. Kalbus vezér
igazgató, Pásztor Béla, Verő Sándor, Lajtos 
Elemér és Pártos Imre ignzgatók lépnek be a 
szobába, akik meghallják Jannings óhaját. 

| Azonnal gondoskodnak arról, hogy összehoz- 
* zák a két művészt. Este találkoztak a Nem- 
| zetiben.)
I Müvészintcrjuban a magyar színészettől csak 
légy lépés a magyar konyha. Jannings ebben is

váratlanul, rendkívül otthonos. Szinte nyalja a 
szája szélét, amikor a jóféle mngyar eledele
ket emlegeti.

Már Hollywoodban mugyar konyhába jár
tam kosztolni,

— mondja — és feleségével összemosolyog a 
reminiszcencia hatása alatt. Kordái, Várkonvi, 
Vajda és a Puíl nagyszerű magyar konyhákat 
tartónak. Ott ettem először azt a „fabelhafl**  
káposztát. A töltött paprikával pedig a Wagon 
Lits kocsijában ismerkedtem meg.

— Nem is tudtam, hogy ott is műsoron van 
ez az eledel...

— Hál ez nem olyan egyszerű, — mondja 
ő. — Alig vártam, hogy átvigven a haláron a 
vonat, akkor mentem csak út az élkczökocsiba. 
Kértem az étlapot, hát csupa francia eledelt 
láttam. Hangosan odaszóltam a pincérnek:

„Hát ha én Magyarországon vagyok, akkor 
én magyar ételt akarok enni!*

A pincér mentogetődzött, de a szakács meg
hallotta ezt a diskurzust, odajött az asztalom
hoz és egy kis türelmet kért. Á/fg negyedóra 
múlva olyan pörköltet és töltöttpaprikát ettem, 
amelyre a legszebb álmaimban sem mertem 
gondolni.

— Mi egyébről álmodunk itt Pesten. — ron
tom le akaratlanul is a kis epizód hatását —

a pénzről, ami nincs és ami önnek nagyon 
sok van)

— Hát most ön azt akarja, hogy elmeséljem, 
hogy milliómos vagyok? — mondja kicsit ne
heztelve. — Hát nem vagyok szegény. De ez 
természetes is, hiszen én, aki annyi sok milliót 
kerestem másoknak nehéz, verejtékez munká
val, én nem lehetek pária. Érdekes, hogy az ön 
kérdéseivel csak Németországban találkoztam.

Ott egy kicsit rossznéven veszik, ha az 
ember nem megy kölcsönkérni.

Amerikában milyen más ez. Ott örömmel te
kintenének utánam, ha egy uj Rolls Royceban 
ülnék és ezt mondanák:

— All right! Az Emil valamit keresel!!
A váratlan szenzáció sem marad el. Jannings 

kijelentette, hogy
tegnap Irta alá uj szerződését Amerikába 
és tavaszra kihajózik, hogy ■ Rasputin- 

Qlmel elkészítse.
— Én Rasputint egy egész egyszerű paraszt

nak képzelem, akit a sors vetett magasra, de 
aki eleinte hitt a küldetésében. Később azon
ban már maga is tudta, hogy szemfényvesztés 
az, amit csinál . . .

— Így fogta fel ezt Pesten Csortos? — hajol 
hozzám szinte suttogva, érdeklődve.

Stób Zoltán.

Premier után
A ROYAL ORFEUM MEGNYITÓJA. Beszámo

lónk legelején üdvözölni kell a Royal Orfeum 
uj gazdáját, Schmidt Mihályt és igazgatóját, 
Árvay Rezsőt, akik végre megvalósították azt, 
amiért annyi ideje harcolunk. az olcsó hely- 
árakat. Az álomból valóság lelt, mert ez a két 
derék úriember megmutatta, hogy igenis lehet 
egy- és kélpengős helyárak mellett valóban el
sőrangú produkciót nyújtani a közönségnek. 
Tényleg az orfeum egyik száma jobb, mint a 
másik. Olyan pompás medveidomiló számot 
láttunk, melyek a Royal Orfeum régi fényko
rára emlékeztetnek. Humoros kötélláncos, ek- 
vilibrisla művészek, erömulalványok, pompás 
táncosok és táncosnők váltogatják egymást a 
műsoron, akik közül még különösen a Gállá i- 
triót cs az Oxford-görlökct kell kiemelni.SASFÉSZEK vendéglő
Legszebb kilátás * 59-es villamos. SÜVOg-UtCO 7

(*) Emil Jannlngs-t Beregi Oszkár, Hanei 
Nlese-t Fedúk Sári avatja a Kövessy-várban 
október 6-án este tizenegy órakor a Roval-szál- 
lóban, ahol ez alkalommal a színházi és film
világ hírességei jelentették be részvételüket. A 
cécóban ezernyi móka és vigasság lesz. Aszta
lok foglalhatók a Kövessy-Várnó! délután há
romtól négy óráig és a Royal-szállodában.

a világ legnagyobb jeiiemszinósze

ma, hétlön este lén fel először, 
Uárosi színházban

Ma, Geschaff ist Geschaft
(Az üzlet-iizlet)

Holnap, kedden: Dér Bieberpslz
(A bunda)
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
Verejtékes másfél óra után 
Újpest a tabella élére került 

A Huniária álmos fáradtsága egy pontot jelentett a 111. kerületnek 
— A Ferencváros leszámolt a szegedi mumussal — A Nemzeti 
Debrecenben eszmélt magára, a Sabaria pedig régi virtussal 

Pestről vitt haza pontokat — A Vasas ismét a régi

diek érinteni sem tudták a labdát s azt Be- 
neda csak a legnagyobb szerencsével mentette. 
A Ferencváros pompásan funkcionáló halfsora 
nz egész félidő folyamán uralta a helyzetet s 
egymásután dobta frontba a csatársort. A 14 
percben esett a vezető gól:

Kohut beadását Emmcrllng elvétette, Be- 
neda nem érte el a labdát, melyet Takács 
II. kaparintotta meg s védhetetlenüi lőtte a 

sarokba. (1:0).
Szünet után még nyomasztóbbá vált a zöld-Mimet után meg nyomaszioDoa van a zom- a oasiyanoi p 

fehérek fölénye. A 4. percben egy kapu előtti , nősen Bencda.

kavarodás alkalmával
Táncos szerzte meg a második gólt. (2:9).

A gól után ellanyhult a játék, a játékosok alig 
mentek labdára, szinte lézengtek a pályán. A 
közönség sokat bosszankodott a lanyha játék 
miatt. A Ferencváros bebiztosítva látta a maga 
számára a meccset, csak az eredmény tartására 
törekedett, a Bástya pedig kilátástalannak 
vélte a meccset s igy az szinte unalomba fűlt. 
A Ferencvárosból a halfsor érdemel dicséretet*  
a Bástyából pedig a közvetlen védelem, külö-

A mostoha beosztás minit a közönség ala
posan megéhezett a futballra, amely vasár
nap ismét útjára lendítette a bajnokság küz
delmét. A fővárosban mindössze két mérkő
zés volt egy helyen: a Hungária-uti pályán, 
de egyikben sem volt különösebb öröme a 
közönségnek. A Sabaria—Budai 11 mérkő
zése még valahogy kielégített, a Hungáriá
in. kerület küzdelme azonban mélyen alatta 
maradt annak, amit joggal várhattak a kék
fehérek bajnokaspiráns csapatától. Ügylét 
szik a túra fáradtsága most ütközött ki 
először, s ez a fáradtság egy pontjába került 
a Hungáriának. Ezzel szemben a Ferenc
város Szegeden, veszélyes ellenfelének hazá
jában, ha nem is könnyű, de biztos győzel
met aratott. A bajnok
Újpest már sokkal nehezebb perceket élt 

át Pécsett,
ahol a 2:0-ra vezető helyi csapat e győzelme 
már alig lehetett vitás. A hatalmas újpesti i 
finis azonban csodákat müveit s nemcsak 
egy, hanem mind a két pontot cl tudta hozni |

A középcsapatok küzdelméről két hatal
mas meglepetés emelkedik ki: 

az egyik a Nemzeti döntetlenje Debrecenben 
a Bocskayval szemben, a másik az újjáéledt 
Vasas fölényes győzelme Kispesten. Mind
két helyen tehát a vendéglátók adtak le pon
tot. A Bocskaynál ez még magyarázható, 
hiszen az erdélyi szöktetések miatt a csapat 
egysége megbomlott. A Vasas viszont egyre 
jobban melegedik meg az I. ligában s hova
tovább veszélyes mumussá nő.

Az I. liga bajnokságának állása:
1. Újpest
2. "
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Pécs-Baranya nagyszerű félideje, 
csúcsteljesítménye és összeomlása 

Újpest—Pécs-Baranya 3:2 (2:0)

Hungária 
Hl. kér. FC. 
Ferencváros 
Bocskay 
Bástya 
Sabaria 
Vasas 
Pécs-Baranya 
Nemzeti 
Budai 11 
Kispest

10:4 gólarány 
11:2
7:2
9:3
7:6
5:5
4:5
5:7
5:12
4:8
3:8
2:11

6 pont
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0

A Ferencváros ezután csak 
megy Szegedre...

Ferencváros—Bástya 2:0 (1:0)

győzni

Szeged, október 5.
<A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A hagyományos meglepetés ezúttal el
maradt. A Ferencvárost Szegeden többször érte 
kellemetlen meglepetés s ezúttal jobban ügyelt 
a két pontra, melyet az élcsapatok nem egy íz
ben szoktak vidéken felejteni. A zöld-fehérek 
Amset, Bukovi és Toldy helyén lládát, Lykát, 
illetve Lázárt szerepeltették, mellyel szemben 
a Bástya a legjobb csapatával startolt. Mintegy 
háromezer főnyi közönség nézte végig a ki-

tűnő futballcsemegének ígérkező meccset. Azon
ban a remények nem váltak valóra, mert 

a Ferencváros a szerdal Rapid-mérkőzésre 
való tekintettel a második gól után teljesen 

lefékezett
a Bástya sem volt ezúttal elemében, ugy,8 _______ j - ____ ___  ,---------- ------------------

hogy ez a mérkőzés egyike volt a legszürkébb 
bajnoki meccseknek, melyeket a professzioniz
mus bevezetése óta Szegeden megvívtak.

Élénk ferencvárosi offenzivával kezdődött a 
játék. A zöld-fehérek első támadásánál a szegc-

Pécs, okt. 5.
Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelen- 

tése.) Pécs csapatát már megalapítása óta a 
meglepetések csapatának nevezik. Nos, a Pécs- 
Baranya az első félidőben bizonyítékot szolgál
tatta annak, hogy nem méltatlan erre az el
nevezésre.

ötezer főnyi rekordközönség jelenlétében, 
sorozatos pécsi támadásokkal indult a mérkő
zés és a 15. percben

Ertinger kornerből megszerezte a pécsi 
csapat vezetőgólját.

Amilyen lelkesedést kellett a gyors siker a 
pécsiek csapatában, annyira megzavarta az új
pestieket a váratlan gól. Az újpesti védelem 
pillanatnyi indiszpozieóját azonban Pécs-Ba
ranya nem tudta százszázalékig hasznosítani, 
de ennek ellenére a 35-ik percben

Fogl hibájából Teszlcr lőtte a második 
gólt.

Néhány perc múlva Krebsz, a pécsi védelem 
tengelye összefejelt Sólyommal és a pécsi já
tékost kiviszik a pályáról, ahová bekötött fej
jel tér vissza.

A szünetben Krebszet az alig 10 percnyire 
lévő sebészeti klinikára szállították.

Pécs-Baranya a második félidőre 10 játékos
sal állt fel. Négy csatárral fáradtan játszik a 
magáhoztért Újpesttel szemben, amely egy
másután három komért ért el. A 11-ik percben 
tér vissza a homlokán megsebesült Krebsz. 
ugyanakkor, amidőn Újpest megszerezte első 
góiját.

Spltz kiszöktette P. Szabót, aki a tizenha
tosról hatalmas lövéssel pompás gólt lőtt. 

(1:2).
Az Újpest éttől "kezdVe ''hatalmas fölénybe

(A
került, a Pécs-Baranya csak elvétv*  támadott. 
A 22. percben Borsányi szöktette Töifiköt, aki
től a labda Avarhoz került.

a jobbösszekötő lövése a kifutó Biri mel
lett hálóba került: 2:2.

Avar és Biri ennél az akciónál összeütközött 
és mindkettő megsérült. A Pécs-Baranya a 27. 
percben újból megszerezhette volna a vezetést, 
de Kautzky 5 méterről kapu fölé lőtt. A 32.’ 
percben az Újpest komért rúgott a Pécs-Ba
ranya ellen:

P. Szabó beadását Sólyom kapura fejelte 
és Török a labdát véglegesen a hálóba 

juttatta: 3:2.
A Pécs-Baranya ekkor átcsoportosította csapa
tát, de ez sem használt, az Újpest tovább tá
madott, csatárai azonban a döntő pillanatok- 
bán hibáztak. A 44. percben Fogl III. a 
16-oson hendszet vétett, Ertinger a szabadrú
gást a kapu mellé rúgta.

Újpestnek rossz napja volt. Régi formáját 
egyedül Borsányi játszotta ki. A védelem puha 
és erélytelen, csaknem bizonytalan volt. Pécs- 
Baranya részére egyetlen tanulság adódik a 
tegnapi mérkőzésből: a csapatot meg kell erő
síteni.

A Vasasok eredményes 
kispesii kirándulása 
Vasas—Kispest 3:0 (1:0)

A két sereghajtó csapat mérkőzése alacsony 
színvonalon mozgott. A játék kifejezésre juttatta 
a két csapatnak a tabellán elfoglalt helyzetét.

Valamirevaló akció alig egy-kettő akadt az 
egész mérkőzésen.

Áll ez ‘ "főfénf a”'&ispesfl"'*csáfárolcra7  akik jó

Emil Jannings
tiszteletére

október 8-án este 11 óra 10 perckor éjféli díszelőadáson

a mliuész személyes részvételével

Uránia
egyetlen egyszer bemutat|a

a nagy művész legújabb hangosíilmjét: 

istenek Kegy ence 
(Liebling ser fiitter) cimü anrakciőiát

Jegyek elővételben az Uránia pénztáránál

>
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egynéhány gólhelyzetet hagytak kihasználat- 
lanul.

A Vasas megérdemelten győzött, bár ■ 
gólaráuy kissé túlzott

Az első félidő tüzes Kispest támadással in
dult, majd a Vasas lendült támadásba és há
rom kornert ért el. Ezután váltakozó játék kö
vetkezett, de eredmény csak a 34-ik percben 
mutatkozott. Urbancsik kapott jó labdát, de 
addig késlekedett, amig oda lett a jó helyzet, 

m Bozgonvi

kinyújtott kézzel elsöpörte a labdát, ll-es, 
amelyből gól esett.

A múlt réme kísértett, de ezúttal csak 
egy pont maradt a porondon 

Hungária—III. terület 1:1 (0:1)
A drezdai vereség után mintegy 15 ezer néző 

volt kiváncsi a futballra, amelytől lassanként 
már-már elszokott.. A Hungária üli pálya pro
gramja lett volna hivatott a közönség futball- 
éhségének csillapítására. Ezt a hivatását a 
program azután tulon-tul teljesítette. Mondhat
nák úgyis, hogy jóllakatta a közönséget a fut
ballal. Nagy játékot várt mindenki s ehelyett... 
beszél az eredmény magáért.

Szörnyen lassú tempóban indult a mérkőzés, 
amely még a tréning jellegét sem tudta elérni. 
Nagy egymásután hibáz és már a játék első ré
szében a szerencse és Újvári fürgesége menti 
meg a Hungáriát a góltól.

Az egész Jobboldal hihetetlenül gyenge.
Nagy, Rebró és Hauer szinte a pályán sincse
nek s csak egy-egy hibánál tűnnek fel. Negyed
órái játék után a biró megállapítja, hogy nincs 
hangja a labdának: labdacsere. Ugylátszik ze
nére megy a futball. Tiz perccel később ez a 
labda is „bereked" s jön a harmadik. A 24. 
percben Hirzer—Ticska—Hirzer összjótékából 
Skvarek kapja tisztán a labdát, de őt lépésről 
is mellé ló. Nem igy a III. kerület. Több komért 
erőszakol ki egymásután, minden részében fris
sebb s amikor a 44. percben

A Bocskay gólképtelensége pánikot keltett 
Debrecenben

Bocskay — Nemzeti 1:1 (1:1)
Debrecen, október 5.

64 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcn- 
tése.) Hideg, kissé szeles időben folyt le a mér
kőzés, amelyen a Bocskay kellemetlen meglepe
tésben részesítette híveit.

Mert ■ debreceni csapat nagy 
keltett vasárnap.

csalódást

birkózni a kitűnő és keménykötésü 
delemmel és bár a Bocskny volt ' 
ben, a Nemzeti szórványos

A Bocskay puha csatársora nem tudott meg-
- - . . . ..... • t. • 2—i.six..-} Jsenizeti vé- 
________ _ _w__ _________ „ . _.t végig fölény-

..ó.„ő..t;;.s támadásai mindig 
veszélyesebbek voltak, mint a Bocskay csatá
rok üres puffogtatásai.

Erős Bocskay támadásokkal indult a mérkő
zés, majd a Nemzeti is felnyomult és a 15-ik 
percben megszerezte a vezetést.

Vadas a kaputól 12 méterre álló Rázsónak 
adta a labdát, aki nyugodtan lőtt és Budai 
dermedten nézte, hogyan jut a labda hálóba.
A Bocskay erőtlen támadásokkal felelt

EN PEDIG

KÉSZÜLÉKBE CSAK

TUNGSRAM 
BÁRIUMCSÖVET AJÁNLOK 
kinnvnn liy-t oijnyuoya-visszatérités, 33% árkedvezmény IvlAiaTAn ITEl: októberben is. feltételek a rAoiónyugtán

Szünet után sokáig változó volt a játék, majd 
a Kispest került fölénybe. Hiába támadott azon- 
bán, a csatárok tehetetlenek voltak a kapu 
előtt. A Vasas csak a játék végefelé nyomult 
fel, de akkor annál eredményesebben.

A 39-lk percben Stanzl befutott, kicselezte 
Keresztest és beadásából Brunecker a má

sodik gólt lőtte (2:0).
Már erősen sötétedett s a mérkőzés végefelé 

tárt az idő, amikor nem várt gólhoz jutott a 
Vasas.

Burger messziről lőtt. Déri vetette magát, 
de a labda kiperdült a kezéből. A hálóba...

(3:0).
de n

Rebró miatt szabadrúgást rúg Magyar, 
Nagy ismét hibáz s a befutó Fenyvesi sarkos 

gólt lő. 0:1.
Szünet után folytatódik az előző játék. Kiéber 
és Rebró versenyez a rossz posztokkal s lassan
ként fejvesztett csapkodás lesz az egész játék
ból. Egyedül Ticska van a helyén, de őt viszont 
erősen fogják A 15. percben szélsebesen lefut, 
éles centerébe Hauer beleteszi a fejét, de a holt
biztos gól helyett a labda a kapufáról kipattan. 
Ettől a Hungária felébred s most már teljes gőz
zel fekszik a játékba. Hatalmas nyomás nehe
zedik a kerület kapujára, végre gól is, de Iván- 

estes, állítólagos ofszájdért, annullálja. 
percben ennek a szörnyű finisnek megjön az 
eredménye:

Hirzer jobboldalon kornert rúg, ez a kapu 
elé ivei. Skvarek leguggol, majd hirtelen ki
nyúlik a csomóból és Barátkyhoz fejel, aki 

habozás nélkül bevágja. 1:1.
Óriási a zsivaj s a Hungária most már szárnya
kon száll, csakhogy a kerületiek is állnak a lá
bukon és hiába minden: a bajnokaspiráns egy 
pontot otthagyott.

csak a 37-ik percben tudott kiegyenlíteni.
Teleky lövését Gallina kiütötte, a labda 
Markos elé került, aki beadta, Teleky át
ugrotta és a résen levő Bobák kiegyenlített.
Szünet után a Bocskay nagy fölénybe kerüli

___HUNGÁRIA-UTIPÁLYA
Vasárnap, október 1 í-én délután 3 órakor:

Hungária-Bocskay
J-bő osztályú professzionista ligamérkőzés.

A maratnom lutűbaínoksag s artja ús clia.
de a csatárok puhasága miatt nem tudott ered
ményt elérni.

I A mezőny legjobbja Török volt, mellette a 
Nemzetiből Rázsó tűnt ki. A Bocskavból Fejér 

s I és a két szélső volt jó.

4PIENGOS15OH1IER
Hétfőn, Kedden és Szerdán — csak ezen a 3 napon —

Kiváló minőségű, legmodernebb szabása,dnsan szőrmézett, valamint egyszerűbb kivitelit

Női Télikabát és Átmenetikabát 
Propaganda-Árusitás» 

Calvin-tér 7 Fenyves-Áruházban Vámház-körutS
Fenti 3 napon női kabátok vásárlásánál pénztáraink minden

1 pengőst 1.50 pengő
értékben fogadnak el, tehát

50%-kal többet vásárol, mint amennyit kifizet!
Minden vevőnknek csak 1 kabátot szolgálónk ki.

Torlódások elkerülése végett külön tágas helyiségekről gondoskodtunk.

Egyetlen gól két pontot hozott a Sabátiának
Sabaria—Budai 11 1:0 (1:0)

A budaiak vezetősége nagy meglepetést tar
togatott: szombaton megtörtént Ember és nz 
egyesület között a közeledés, amelyből közvet
lenül a meccs előtt végleges béke lett. A nagy 
hírlapi polémiát kiváltó ügy után a meglepetés 
erejével hatott, hogy

Ember József elfoglalta helyét csapatának 
tengelyében.

így a Budai 11-ből kimaradt Wéber. Maga 
meccs a nagy hibák jegyében folyt le.

A budaiak rekordot javítottak a gólhelyze
tek kihagyásában.

Az előrelátható volt, hogy a két jó és masszív 
védelem nem sok gólt engedélyez. Tényleg a

a

BASi

csatársorok mérsékeltebb teljesítményre voltak 
kárhoztatva. A két gyenge csatársor közül a 
Snbájiáé játszotta a technikásabb, a kulturál
tabb futballt. A budaiak csatárai nagy balsze
rencsével játszottak, mert különösen a II. fél
időben lényegesen többet támadlak, egy tucat 
labdát Wcinhardt kezébe emeltek.

A meccs kezdeten lassan szitált az eső, szü
net utón már kiadós záporrá vftlf. De ez sem a 
pályának, sem a játéknak nem volt ártalmára.

A második ligában 
a favoritok győztek

A 
tegnapi forduló. A két , ,
az Attila és a Somogy egyforma gólaránnyal 
intézte el ellenfelét b igy nem változott köztük 
a helyzet, s valószínűleg csak az egymás elleni 
mérkőzésen dől egyik vagy másik javára az 
őszi elsőig. A kél vidéki után felzárkózó V.4C 
FC és Turul is győzelemmel abszolválta mécs
esét s igy az ő viaskodnsuk is tovább tart. Az 
eredmények a következők:

Attila—Megyer 2:0 (2:0),
Somogy—Rákospalota 2:0 (0:0,

VÁC FC—Terézváros 3:2 (3:0). 
Turul—Kossuth 3:1 (0:0), 

Soroksár—Józsefváros 0:0 (4:0).

II- ligában meglepetés nélkül zajlott le a 
’idéki bajnokaspiráns,

Prolesszlonátus Nműzú uiiagbainohsúD
küzdelmei naponta este 8 órától a világ 40 lég DCVCTniBI PIDUIIQ7DAN 0,cg* he|y* r,k’ 
jobb birkózójának a részvételével a városligeti DCIiLIUwulltliuuLUHn, BO (Illírt# 3 Nj.
Jegvck naponta reggel 8 órától déli 1 óráig éa d. u. 3 órától válthatók a cirkusz pénztá
ránál (lel.: 182-35) és a ,,Stop“ Nemzetközi Sportirodában, Berlini-tér 2. (Tel.: 195-051

Elénk irammal kezdődött a meccs. Weín*  
hardt két közelről lelt labdát tett ártalmat
lanná.

A 10-ik percben a szombathelyi csatársor 
támadását Oláh leszerelte ugyan, de fel
szabadító rúgása Kovács II. lábáról élesen 

csapódott vissza lantos hálójába (1:0).
Sorsdöntő gól! Ezután félórán keresztül szép 
játék folyt, de a támadásokból hiányzott a fo
lyamatosság. A csatárok megtorpantak a lft- 
osnál Csak a 41-ik percben volt veszély, ami- 
kőris Lantos egy veszélyes szabadrúgást tett ár
talmatlanná.

Szünet után 
is a fekete-fehérek voltak többet frontban, csak 
az utolsó negyedórában kerekedett felül a 
Sabaria. A gólhelyzetek légióját hagyta kiakná
zatlanul a budai legénység. Sőt, a 21 ik percben 

egy hendsz miatti 11-es Is eredménnyel ke
csegtetett, ám Ember felső lécnek lőtte.

A 30-ik percben viszont Buda pompás lövése 
érte a kapufát. Élénk, izgalmas akciókkal ért 
véget a meccs, mely egy

döntetlen eredménnyel közelebb állt volna 
az anyagi Igazsághoz.

A győzteseknél Weinhardt. Kovács I. és II. 
valamint Beiké tűnt ki. A budaiak közül Lőwg, 
Ember, Steiner és Kalleneeker tcsze.tt Mig Oláh 
ezúttal nem sokat produkált.

A Törekvés újból 
leadott egy pontot

Az I. osztályú amatőr-front kimagasló ese
ménye a tavalyi bajnok Törekvés s az ezidén 
hatalmasan feljavult Beszkárt egymás elleni 
küzdelme volt melyen a két csapat megosztó- 
zott a pontokon. A második bajnokaspiráns, az 
UTE, aránylag könnyen bánt el a Népjólétivel, 
mig a BSE csak döntetlent ért el a BTC-vel 
szemben. A többi mérkőzés a papírformának 
megfelelő eredményt hozott. Az eredmények a 
következők:

Törekvés—Beszkárt 2:2 (0:1), 
UTE—NMSE 3:1 (2:0), 

BSE—BTC 1:1 (1:1), 
MTK—URAK 5:1 (2:0), 

Póstás—Fér. Vasnlas 4:0 (2:0), 
33 FC—ni. kér. TVE 4:1 (2:0), 

FTC—BEAC 4:0 (2:0).



HÉTFŐ! MAPLÓ Budapest, 1930 október14___________________
Utolsó simítások az atlé
tikai munkastatisztikán 
Az UTE elsöosztályu versenye
Szitáló esőben, frlázott pályán rendezte meg 

az UTE országos versenyét. At eredmények kö
zül kiemelkedik Darányi 15 méteres sulydobása.

Részletes eredmények:
300 yardot síkfutás. 1. Sugár (UTE) 32 mp. 

2 Szalay (BBTE) 32.2 mp. — ROO m. síkfutás.
l. Aczél (FTCl 2:04.2 mp. 2. Rlegler (BIK) 
2:04 8 mp — 1500 m. síkfutás. I. Szabó (MAC) 
4:03.5 mp. 2. Lindtner (Vasas 4:23 mp. — 200
m. gát. 1. Nagy (MAC) 20 mp. — Távolugrás. 
1. Gode (MAC) 655 cm — Sulydobás. 1. Da
rányi (MAC) 1500 cm. 2. Horváth (Z. Movel 
1268 cm. — Diszkoszvetés. 1 Horváth (Z. Move) 
4014 cm. — Gerelgvctés. 1. Mandalik (NTE) 
5505 cm.

Az MTK ifjusági atlétacsapata 
nyerte meg a Szűcs-vándordijat

Vasárnap délelőtt bonyolították le az üllöi-uti 
pályán az MTK Sziics-vándordijas ifjusági csa
patversenyének második, befejező részé. Miután 
nz egyesületek részére a nyári vakációra kiadott 
diáknfléták bevonulására a KISOX hétfőig ha
lasztást engedélyezett, nz egyesületek diákntlé- 
táknt is szerepeltethettek.

A vándordljnt fölényesen nyerte meg az 
MTK.

30 pontjával szemben nz FTC csak 21-cl tudott 
szerezni, mig a MAC kénytelen volt a harma
dik hellyel beérni. A vóndordijas verseny ered
ményei a következők:

Kí^tOO méteres stafétafutás. 1. a MAC csa
pnia (Kakas, Németh, Szabolcs. Kostyál. Iste
níts, Mészáros. Duha, Farkas, Mr.darv, Nnduj- 
talvv) 9 p. 14.8 mp. 2. nz FTC csapata 0. p. 
15.4 mp. 3. az MTK csapata 9 p. 43.8 mp.

Diszkosrvetés ötös csapatverseny, egyben 
Duda pest ifjusági csapatbajnoksága. 1. nz MTK 
csapata (Gordos 2920. Kelemen 2975, Mélykúti 
2992. Tabéri 3280. Virág 3305 cm.) 154 m. 72 
ém. 2. a BBTE, 3. nz FTC csapata.

Távolugrás ötös csapatverseny, egyben Buda
pest ifjúsági csapatbajnoksága. 1. az FTC csa
pata (László 591. Sziklay 578. Kovács 593. Ka- 
lovits 602. Somló 637 cm.) 3001 cm. 2. az MTK 
csapata 2959 cm. 3. a BBTE 2959 cm.

3000 méteres síkfutás, tizes csapatverseny. 
1. az MTK csapata 145 ponttal. 2 nz FTC csa
pata 152 ponttal

A Szücs-viíndordlj végeredménye:
1. nz MTK 30; 2. az FTC 21; 3. a MAC 10 

ponttal.

Pontszerzés a „gödörben"
A TFSC pontszerző versenye igazi tömeg

verseny volt s elindult rajta boldog-boldogla- 
lan. ifjú-öreg. A diszkoszdobók képesek voltak 
még futni is a pont kedvéért, a sprinterek meg 
vállalták a gátfutással járó gyönyörűségeket. 
Mindezt a pontért. ..

Eldőlt Budapest sulydobó csapatbajnoksága 
is, amelyet a MAC nyert meg 1223 cm-es át
laggal. (Csapata: Darányi 14.58, Egri 11.98, 
Füzesi 1183. Janó 11.61, Somfay 11.14.) A 
200-as gátfutást Kovács (BBTE) nyerte 27.2 
mp. c.s idővel, n hármasugrást Paitz (BBTE) 
1401 cm-es eredménnyel.

Kegyeleti staféták a vidéken
Debrecen

Ma rendezték meg a debreceni kegyeleti 
stafétát a debreceni nagyállomástól a Nagy
erdőben lévő 39-ik gyalogezred hősi hallottai- 
nak emlékművéig terjedő 3200 méteres téren. 
A stafétában 20 csnpnl indult. Befutó: 1. Deb
receni ref. főgimnázium 7:32 mp. 2. DEAC. 3. 
Debreceni piarista rg. 4. Református Tanító
képző. 5. A II. Bocskay gyalogezred a) csa
pa la. 6. Leventék. 7. A 11. Bocskay gyalog
ezred b) csapata.

MISKOLC
Ünnepélyes keretek között rendezték meg a 

miskolci kegyeleti stafétát, amelyen 28 csapat 
veit részi. Eredmények: 1. Református főgim
názium. 2. MVSC. 3. Honvédség.

SZÉKESFEHÉRVÁR
Mintegy 4 l.in-es távon, az. Erzsébct-ligeli 

Szabadság-szobortól u 17-esek emlékművéig 
terjedő útszakaszon rendezték meg a kegyeleti 
stafétát. Befutó: 1. ARAK 12:064 mp. 2. Hon
védség. 3. Felsőkereskedelmi iskola. 4. Leven
ték.

Kerületi stafétabajnokságok 
Pécsett

Técs, oki. 5.
fA Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 1 

tése.) Vasárnap rendezték meg n kerületi sta 
fétahnjnokságoknt, amelyen néhány kerületi 
rekord dőlt meg. így a ZASE a 4XJ0O méte
res stafétában 46.6 mp.-es uj rekord alatt győ
zött, a 4XlÖ0-as ifjusági stafétában pedig a 
KTSE javította 47.6 mp.-re a rekordot. — 
4Xi500-on a PÁC 19:12 mp-el futva beállí
totta a rekordot.

Díszközgyűléssel, ünnepi misével 
és zászlószentelésse) ülték meg 

az MESE tízéves jubileumát
Eger, okt. 5.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 
tése.) Vas. rnap ünnepelte n MESE alapításá
nak 10 éves jubileumát. F.z alkalomból sport- 
kiállilást rendezlek, amelyen 225(1 versenydijat 
és trófcól állítottak ki A kiállítást díszes kül
sőségek közöli Sclirödcr Ervin államtitkár nyi
totta meg, majd Dulkay I’úl prclátusknnonok 

megszentelte a MESE jubileumi zászlaját, 
amelyre, mint zászlóanya gróf Klebelsberg Ku
nóné fehér szalagot küldött.

Mise után volt a MESE díszközgyűlése, ame
lyet Okollesányt Imre, Heves megye alispánja 
nyitott meg. A közgyűlésen, a titkár jelentésé
ből tudta meg' azután a közönség, hogy a klub

KÜLFÖLDI SPORTHDPLÓ
Szemes vasárnap Bukarestben 

játszott a triálon, de nem tették be 
a válogatott csapatba

Bukarest, 1930 okt. 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Az október 12-iki Románia— 
Bulgária válogatott mérkőzésre a román 
fut ball szövetség serény előkészületeket tesz. 
Vasárnap Iriálmérközést tartottak Buka
restben, amelyen nz összes számbajöhetö 
játékosok résztvettek.

A trióira meghívást kapott a debreceni 
Bocskaytól múlt héten távozott Szemes 
Gusztáv is, akinek pompás játékával 

3:1 arányban győzött az A) csapat.
A szövetség azonban nem merte vállalni a 
rizikót és mivel még nincs tisztázva a jogi 
helyzete, hogy profinak fogják-e nyilvání
tani.

ezúttal nem játszatják a bolgárok ellen.
A szövetség ugyanazon az állásponton van, 
hogy Debrecenben szabálytalanul és jogosu
latlanul játszott s proflszcrződését a román 
szövetség semmi szín alatt nem legalizálja s 
igy rövid idő múlva, miként a Pécsről visz- 
szakerült Wetzert. ugy

Szemest Is amatőrnek fogják nyiivánl-

Wéber lemaradt, de kölcsönjátéhossal 
is győztek a pesti profik 

Budapesti profi komb.— Érsekújvárt SE 6:2 (5:0)
Érsekújvár, okt. 5.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Az érsekujváriak vasárnapra egy erős 
profi egyesületet kérlek s minthogy mindegyik 
foglalt volt a bajnoki küzdelmekben, egy kom
binált csapat utazott le.

Wéber útközben lemaradt a vouatról s 
már utói sem érhette őket.

Ladoumegue megjaví
totta az 1500 méteres 
síkfutás világrekordját

Párizs, október 5.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Sok sikertelen kísérlet után va
sárnap délután végre

sikerült Ladoumcgue-nek az 1500 mé
teres síkfutás világrekordját megjaví

tani.
Az uj rekord 3 p. 49.2 mp.! A régi rekor

dot Peltzer tartotta 3:51 mp.-es idejével, 
amelyet 1926-ban Nurmi és Wide legyőzé
sével ért cl.

Izgalmas küzdelmek 
a birkózó

világbajnokságokon
A városligeti Beketow-cirkuszban folyó pro

fesszionista birkózó világbajnoki verseny mai 
eredményei a következők: •

A bécsi Wildmann az 5. percben fejdobással 
győzött a hamburgi Landau ellen. Ivanov bol
gár és Durov orosz mesterek 25 perces mind
végig izgalmas küzdelme eldöntetlen maradt. A 
luxemburgi Kraus a 9. percben fejdobással le
győzte az osztrák Markát. Petterson észt és 
Sachsschneider német mesterek döDtőjellegű 
küzdelmében a nagyerejü Petterson az 56. perc
ben hldbetöréssel győzött a német mester ellen.

Ma esti program
Hétfőn este 8 órakor a következő pórok 

mérkőznek n Bekctow-cirkuszban: 1. Közép
súlyban: Elliott (Svájc)—Ferestonoff (Bulgá
ria), Simica (Jugoszlávia)—Griincisen (Svájci 
és két döntő mérkőzés: Neslröm (Svédország) 
—Schwarzbauer (Hamburg) és TourofT (Orosz
ország)—Moriko (Ausztria) között. IL Nehéz
súlyban: Csontos—MarlinoíT (Bulgária), Ro- 
genbaden (Lettorsrág)—Stecker (Lengyelor
szág) és döntőmérkőzés Kornalz (Németország) 
—Sperncek (Lengyelország) között. A mngy ér
deklődésre való tekintettel ajánlatos a jegyek
ről előre gondoskodni. Jegyelővétel: „Stop**  
Nemzetközi Sporlirodában. Berlini-tér 2. (Te
lefon 195—05.) és a Bekctow-cirkuszban (Te- 
lefon 183—35.).

Tőzeggel kevert príma tisit*  tékát- 

trágyát 
valamint rt ÖRRieg má«nemü inerbatrdffyáknt wnggono1 - 
bán és tuvarokban az Ilit lesJutAnyosabtoans 
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világszerte ismert versenyzőjének, Bdrdnw 
István dr.-nak a külügyminisztériumba való 
felvételi kérelmét elutasították azzal a megoko- 
lássál, hogy fiatalt

Délután atlétikai verseny volt, amelynek 
legkiemelkedőbb eredményét Perger (MESE) 
érte el 173 cm-es magasugrásával.

tani.
A Bulgária elleni válogatott csapat külön
ben a következő: Kiss (Arad)—Burger (Te
mesvár)—Madarász' (Temesvár)—Robe (Bu
karest), Vogl (Bukarest), Raffinszky (Buka
rest)— Glanzmann (Nagyvárad), Dcsu (Re- 
sica), Wetzer (Bukarest), Dobav (Temes
vár), Barbu (Arad).

A temesvári profiklubnak,
a Ripcnslának a Mariját tegnapra ter

vezték,
amikorra Carol király Temesvárra érkeze
sét várták. A király azonban másirányu el
foglaltsága miatt nem jelenhetett meg s igy 
a Ripcnsia bemutató mérkőzését október 
19-re halasztották, mely alkalomra szintén 
számítanak a király megjelenésére. Ez a 
reményük azonban akkor sem teljesülhet, 
mivel október 19-én Carol király a kolozs
vári egyetem megnyitóünnepélyén vesz részt. 
A Ripcnsia szervezési munkája sem nyert 
még befejezést s igy minden jel arra mutat, 
hogy az ősz folyamán már nem mutatkozik 
be az első román profiklub.

így azután Wéber helyett az érsekujvári Hoch- 
féld játszott a pesti csapat tengelyében. Az 
rrsekujvóriak gyengén szerepeitek, minthogy 
a két legjobb játékosuk a kerületi válogatott 
csapatban játszod. A mérkőzést sáros talajon 
a kombinált kezdte és magasabb technikájá
val végig ura maradt a mérkőzésnek. A pesti 
kombinált góljait Gyurcsó (3), Győri, Koszla 
is Senkey II. lőtte.

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

X A kerékpáros begyibojnoksúg. A kerékpá
ros hegyibajnokság előfutamait lefutották. A 
MKSz megbízásából vasárnap délelőtt rendezte 
meg a Budai Kerékpáros Egyesület Magyaror
szág 1930. évi kerékpáros hegyibajnokságának 
előfutamait. A verseny 150 kerékpárost ál
lított starthoz, akiket öt előfutamba osztottak 
be. A versenyt a Svábhegyen rendezték meg 3% 
kilométeres útvonalon. Minden előfutamból a 
legjobb négy került a jövő vasárnapi döntőbe. 
Az egyes előfutamok győztesei a következők: 
J. előfutam: Vitéz József nyomdász 11 p. 45 mp. 
II. előfutam: Németh (BSE) 10 p. 23 mp. IH- 
előfutam: Istenes (UTE) 10 p. 27 mp. TV. elő
futam: Nemes (Postás) 10 p. II mp. V. előfu
tam: Neubauer (Postás) 10 p. 18 mp.

X A MILL győzött Győrött. MILL—DAC 2:1 
(0:0). A MILL szebb játékával megérdemelten 
győzte le a lendületes DAC-ot. Góllövők: Bi- 
liánii, Futó illetve Knausz. A MILL csapatából 
Sárost, a győri együttesből Rozslozsnyik kapus 
tűnt ki.

X Két baleset történt a vasárnapi birkózó
versenyen. A Ganzgyári TE vasárnapi má
sodosztályú birkózóversenyén két baleset 
történt. Dal m ad i Lajosnak három bordája 
tört el, Sehultz Károly pedig a vállperecét 
törte el. A mentők mindkét sportembert a 
Kun-utcai kórházba szállították.

X Lauber Dezső és dr. Kovács Magyar
ország páros golfbajnoka. A Magyar Golf 
Club nemzetközi versenyét vasárnap foly
tatták. Ekkor dőlt el Magyarország páros 
golfbajnoksága, melyet a Lauber Dezső — 
dr. Kovács Jenő pór nyert meg 7:5 arány
ban a Szlávy Béláné—von Kuh (Bécs) pár
ral szemben.

X A Bocskay közgyűlése. Debrecenből je
lentik: Vasárnap délelőtt tartotta meg tisztújító 
közgyűlését a Bocskay. Az MLSz képviseletében 
Reichard Ottó jelent meg. aki meleg szavak kí
séretében adta ót a Bocskaynak a Magyar Ku
pát. Utána programon kívüli szóm következett, 
amennyiben a debreceni közönség Telekynek 
egy gyönyörű álló órát ajándékozott, ezzel a 
felirattal- ,.A leghűségesebb játékosnak"...

X A SZAK győzött a szegedi derbyn. A sze
gedi alkerület legérdekesebb meccsel tegnap 
tartották meg. A SZAK 2:0 (1:0) orónyban győ
zött a KEAC cspala ellen.

X A Hungária. Neptun éa a Nemzeti HE 
háziversenye. A Hungária Evezős Egylet, n 
Neptun és a Nemzeti Ilnjós Egylet vasárnap 
délelőtt rendőrié 1500 méteres távon a Mar
gitsziget mellelli pesti Dunnágbnn házi eve
zős versenyét. A kormányos négyesek ver
senyében nyolc csapat, a nyolcasok verse-

nyében hat csapat indult. A szkifT-verseny*  
ben a Kauser testvérek vívtak Öldöklő küz
delmet s ezúttal a fiatalabb, ifj. Kauser Ár*  
pád győzött két méterrel bátyja ellen.

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek

Már enyém nyerte a magyar 
St. Légért

Már enyém nyerte a Magyar St. Légért
A Magyar St. Légért fennállása óla talán 

még egyszer sem futották le olyan gyászos kö
rülmények közöli, mint nz ideit. A mezőny 
népességére nem lehet kifogás, mert hét 16 
állott a starthoz, de ezek közül az értékes 
díjra érdemes lovak közül egyedül Már enyém 
volt egészséges, amely azután meg is nyerte 
a versenyt. Csákány, Wotan és Marosvölgy esé
lyét már eleve tönkretette betegségük s közü
lük különösen Csákány nézett ki szánalmasan, 
amely teljesen sántán vett részt a versenyben. 
Már enyém sem stílussal győzőit, amely illő 
volna a St. Legcr klasszikus trófeájához, mert 
az igen gyönge képességű Lavender scent ellen 
csnk ádáz küzdelem után nyert fejhosszal. A 
program többi száma azonban érdekes verse
nyekkel és nívós sporttal enyhítette a nap fő
számának szépséghibáját. A nap eseménye a 
legjobb kétévesek egyikének, lola Il.-nek csú
fos kudarca volt, lola II. a négyes mezőnyben 
mint utolsó ment át a célon.

A részletes eredmény a kővetkező:
I. FUTAM. 1. Pejacsevich J. gróf Lobogó

(3) Klimscha, 2. Lelkem (2) Schejbal, 3. Dáma 
II. (4) Kaszács. F. m.: Zsarnok. Abony, Pellit, 
Ámen. Csokor .Fuvolás, Frau Wunderlich. 2'■» 
h., fejh. Tol. 10:40. 16, 15, 23. — II. FUTAM.
I. Meran J. gróf Hűmmel (10) Gutái, 2. Hárem
(4) Esch, 3. Rendes (4) Schejbal. F. m.: Suzy, 
Biri, Benedictine, Habari, Vallomás, Amazoné, 
Neva, Africanus, Százszorszép, Bonyodalom, 
ínke, Babszi, Kabala, Ladiladilom. Happy End. 
Fejh., Ili h. Tót. 10:114. 36, 23, 24. — IH. Fű
tőm. Magyar St. Leger. 1. Schiller M. Már 
enyém (2) Balog, 2. Lavender scent (2) Csuta. 
3. Marosvölgy (4) Esc.h. F. m.; Borotra. Arden- 
nes. Csákány, Wotan. Fejh., 2H h. Tót. 10: 38. 
14. 14. 15. — IV. FUTAM. 1 Melik A. Fonólány 
(8 Lynch, 2. Napamasszony (1K) Klimscha, 3. 
Csak előre (5 Esch. F. m.: Betyár, Fiamén, 
Admirális, Bosnvák, Vágjad, Zsivány. Puszta, 
Livorno. Fejh., fejh. Tót. 10:218. 45, 14, 24. —
V. FUTAM. 1. Horthy J. Okosan (6) Balog, 2. 
Gitano (4) Guta! és Ármány (4) Schejbal holt
versenyben. F. m.: lola II. 1% h. Tol. 10:72. —
VI. FUTAM. 1. P.ceves H. Arme Gredl (5) 
Klimscha, 2. Sárkány (12) BŐzödi, 3. CoHina 
(12) Esch. F. m.: Mungó, Nelly, Mirjam, Ne
buló, Taps, Toto, Móramaros, Severina, Far
sang, Add oda, Annabál. Numa Pompilios, 
Mazurka. 1% h.» nyakh. Tót. 10:70. 28, 123,53.

Harlcton nyerte a Hunyadi-dijat. Az olaszok' 
kitűnő ügetője: Harleton, az osztrák ügetősport 
egyik legértékesebb versenyében a Hunyadi
díjban újabb könnyű győzelemmel duplázott 
rá mull heti diadalára vasárnap. Harleton 1.23 
mperces idővel győzőit Fen ellen, amelyet a 
magyar tenyésztésű Ottlégy követett harma
diknak.

Fáy-Halász Ida és Binder Ottó a coneoura- 
sport idei bajnokai. A Nemzeti Lovarda őszi 
lovasmérközéseinek befejező napján a hölgyek 
és urak bajnoki versenyeire nagy kösönsóg töl
tötte meg a concours-pályát. Az urak bajnok
ságát Binder Ottó nyerte meg, miután 1.70 m- 
magas szenzációs ugratásával hibátlanul ment 
végig a pályán. A hölgybajnokságot Fáy- 
Halász Ida nyerte meg hosszú küzdelem után 
Vajda Bélánévnl és a nagyszerűen, de balsze
rencsével küzdő gróf Széchenyi Irmával szem
ben. A díjlovaglásban pedig — amely olimpiai 
feltétele’.: mellett folyt le — Soltz Dezső győ
zött. A mai nap részletes eredményei a követ
kezők:

l. Urak nehéz díjugratása: 1. Holtversenyben 
Fáráo lov. Binder Oltó és Margammy lov. gróf 
Vay Miklós, 3. Erőszak lov. Sárközy István.
II. Díjlovaglás: 1. Bábolna lov. Solté Dezső, 2. 
Csintalan lov. Kcmpner Pál, 3. Dudás lov. 
Szabó Géza. 111. Hölgyek bajnoksága: 1. Fickó 
lov. Fáv-Halász Ida. 2. Gőg lov. Vajda Béláné, 
3. Főnök lov. Fáv-Halász Ida. IV. Urlovasok 
bajnoksága: 1. Hajrá III. lov. Binder Ottó, 2- 
Fát lov. Cseh Kálmán, 3. Margammy lov. Vay 
Miklós gróf.

„Perírat"
wgy méreamanteB. tökélete*  nat- 
kény. erérlrtóBzer, melvet kipró
bált érv (ormán Jó eredménnyel 
banznáinRk vRity vele Irláal 
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