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VI. ken, Aradi-utca 8. sz. (Glóbus nyomda) 
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Tőrrel felfegyverzett betörő Sándor Pál képviselő lakásán

Véres csata Sécshen: 
fi hatolt, sok sebesült

utcai revolverharc a horogKereszieseK 
és a szociaidemoKraiák közön

Bécs, október 16.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Az osztrák 

főváros slmmerlng! kerületében vasárnap 
délben valóságos

forradalmi események 
játszódtak le, amelyek során suiyos összetű
zések voltak. A véres zavargások

bárom emberéletet követel
tek áldozatul.

A nemzeti szocialisták Simmeringben ugyne- 
▼ezett kerületi nemzeti szocialista napot 
akartak tartani és nagy számban vonultak 
fel. Útközben a nemzeti szocialisták elhalad
lak a szociáldemokrata munkásotthon előtt. 
Hogy azután mi történt, azt pontosan még 
nem lehetett megállapítani. A szociáldemo
kraták azt állítják, hogy

a nemzeti szocialisták meg 
akarták támadni az épüle

tet,
a nemzeti szocialisták azonban ezt kereken 
tagadják. Tény az, hogy olyan súlyos össze
ütközés támadt az egymással szemben álló 
politikai ellenfelek között, hogy rövid idő 
leforgása alatt *

a környék valóságos csata
tér képét mutatta.

Bengefeg lövést adlak le egymásra a szocia
listák és nemzeti szocialisták.

Két nemzeti szocialista és 
egy rendőr meghalt.

A sebesüllek száma Igen nagy. Közülük ket
tőnek az állapota életveszélyes,

A véres események lezajlása után nagy- 
számii rendőrcsapat szállotta meg az egész 
környéket és az egyik rendőrcsapat benyo
mult a szociáldemokrata munkásotthonba. 
Az irodahelyiségekben sok fegyvert és lő
fegyvert lefoglallak, ötven szociáldemokra
tát, akiket a párthelyiségben talállak, a rend
őrség letartóztatott. A slmmerlng! városrész
ben még az esti órákban Is óriási izgalom 
uralkodik és

a rendőrség megszállva 
tért ja az egész városrészt, 

nehogy ujabb összeütközésekre kerüljön a 
sor. Az éjszaka folyamán is megerősített 
rendőrőrjáratok cirkálnak.

Magánjclenlések a slmmerlngl események
ről a következőket mondják:

A slmmerlng! felvonulásban résztvett 
egyik nemzeti szocialista és egyik politikai 
ellenfele között veszekedésre került a sor s

a nemzeti szocialistát meg
szűr I á k.

A tettes a szociáldemokrata otthonba mene
kült, mire a többi nemzeti szocialista utána 
ment. Minthogy az utóbbiak be akartak ha

tolni az otthonba, belülről lövéseket adtak le 
rájuk.

Egy harmadik leírás szerint azok a nem
zeti szocialisták, akikre rálőltek, a főcsoport
tól levált osztaghoz tartoztak. Amidőn a me
net a községi házak előtt vonult el, 

szidalmazás kezdődött
a felvonulók és a házak lakói között. Az ilt 
támadt izgalom elterjedt aztán az egész ke
rületben s midőn a menet a szocialista otl- 
hon elé érkezett, az otthon lakói attól félve, 
hogy erőszakosan megtámadják őket, fegy
verükhöz nyúltak.

Bécs, október 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

Minkusz Imre igazgató feleségének 
borzalmas halálugrása az Ulrich-palota 

ötödik emeletéről
A válófélben lévő fiatalasszony abba a házba ment meghalni, 

ahol az ura dolgozik
Vasárnap reggel szörnyű halálsikoltás ha

sított bele a Vilmos császárul 31. számú ház 
csendjébe. A házfelügyelő kirohant az ud
varra, ahol borzalmas látvány fogadta: né
hány órával ezelőtt szállítók ládákat hozlak 
az udvarra s az egyik láda tetején

vérző testtel feküdt egy elegánsan öltö
zött, fiatal, szőke asszony.

Egy pillanat kellett csak és már látszott, mi 
történt: a fiatal asszony leugrott az emeletről 
és az udvaron álló ládákra zuhant.

A házmester azonnal rendőrért sietett, aki 
a mentőket hívta. Pár perc alatt megjöttek 
a mentők, első segítségben részesítették az 
öngyilkos asszonyt, bekötözték sebeit, autó
ba emelték és a Rókus-kórházba vitték. Mi
kor megérkeztek, még volt benne élet, 
de rövidesen

belehalt szörnyű sebeibe.
Ezaiaii már a VI. kerületi kapitányságról 

rendőri bizottság érkezett a Vilmos császár- 
útra és rövidesen egy fiatal uriasszony meg
rázó tragédiájának részletei bontakoztak ki:

az öngyilkos Minkusz Imrének, a Vil
mos császár-iit 31. számú házban lévő 
Ulrlch B. J.-féle Ismert vasáru nagyke 
reskedés Igazgatójának válófélben lévő 

felesége volt,
aki idejött meghalni abba a házba, ahol az 
urának irodája van .

Minkusz Imréné született Glaser Mária 
most harmincesztendős volt. Egészen fiata

jelentése.) A késő esti órákban a simme- 
rlngi zavargások egyik súlyos sebesüitje

— egy ismeretlen pártállást: férfi — 
meghalt a kórházban, 

úgyhogy ezzel a bécsi véres va
sárnap halálos áldozatainak 
száma négyre emelkedett. A többi 
súlyos sebesült állapota változatlanul élet
veszélyes.

A szociáldemokrata párt lapja, az A r b et
te r z e i t u n g vasárnap délután külön
kiadást adott, ezt azonban

elkobozták.
A párt hétfőn kiáltványt bocsát ki 

lon, tizennyolcéves korában ment férjhez 
Minkusz Imre nérnökhöz, aki a fivérével, 
Minkusz Richárddal együtt vezetője és igaz
gatója az Ulrich B. J. cégnek. A fiatal pár 
házasélete azonban csakhamar fölborult, a 
házastársak összekülönböztek és különvál
tak.

A fiatal asszony édesanyjának a Székely 
Bertalan-utca 2/e. számú házban lévő laká
sára költözött és azóta olt lakott. A válófél
ben lévő asszony és az édesanyja

szerény anyagi körülmények között 
éltek,

varrással, himzéssal foglalkoztak s abból tar 
tolták fönn magukul. Közben megindult a 
válópör és a válással járó izgalmak nagyon 
megviselték Minkusz Imréné idegeit. Hozzá
járult ehhez az is, hogy a szép szőke asszony 
gyakran panaszkodott arról, hogy

ismeretlen emberek fenyegető leveleket 
küldöttek n elmére,

üldözik, bántják, fenyegetik. Az édesanyja 
igyekezett megnyugtatni, de ugylálszik, hiá
bavaló volt minden, Minkusz Imrénél any- 
nyira

megviselték az Izgalmak,
hogy lassan végzetes elhatározás kezdett 
megérlelődni benne.

A fiatalasszony a Felvidéken született és 
csehszlovák állampolgárnak számított, de 
mostanában visszahonosítási kért a belügy
minisztériumtól. Kérését kedvezően intézték 

a munkássághoz, amelyben nyugalomra 
inti őket.

A Ilctmwehr szombaton és vasárnap tar*  
tóttá az osztrák fővárosban ezévi sereg*  
szemléjét. Ebből az alkalomból vasárnap 
délelőtt a Heldenplatz-on nagy ünnepség 
volt, amelyen kilencezer egyenruhás Heim- 
ttiehr vonult fel. Starhemberg herceg, a 
Heimuiehr főparancsnoka tartotta az ün*  
népi beszédet. Megérkeztek az ünnepségre 
Dőli fuss szövetségi kancellár és dr. Burescht 
Alsóausztria tartományi főnöke is. A kilenc
ezer egyenruhás Heimwehr elvonult a mi*  
niszterck előtt. A felvonulás ideje alatt a 
Ring fölött keringtek a Heimwehr légió
osztagának repülőgépei.

cl és október 12-én
letette a magyar állampolgári esküt 

és erről tanúsítványt kapott. Vasárnap reg
gel az állampolgársági bizonyítványát betette 
a kézitáskájába, melléje tett egy másik iratot 
is: az adófelíigyelőség intéséi, amelyben arra 
szólították fel, hogy hátralékos 1)0 pengős 
adótartozását fizesse ki. A kél iraton kívül 
még

44 fillér aprópénz
volt a táskájában, mikor elindult hazulról.

A Székely Bcrtalan-utcából
a Vilmos császár-utra sietett, oda, ahol 

az urának az irodája van, 
fölsietelt az ötödik emeletre és keresztülve 
tette magút a korláton.

A szerencsétlen sorsú uriasszony, ugy lát
szik, útközben betért valahová és búcsú
leveleket irt. Az állampolgársági bizonyítvá
nyon. az adóinlésen és n 44 filléren kívül két 
búcsúlevelet talállak nála. Egyiket az urá
nak címezte, a másikat az édesanyjának.

„Ne haragudjon rám — irta a levélben
— ennek Így kellett történni, így jobb..." 

A levél végén arra kéri a rokonait, hogy tá
mogassák és vigasztalják édesanyját.

A Minkusz házaspár
válópörét pár nap múlva tárgyalta volna 

a törvényqszék,
de a fiatalasszony már nem lesz ott a tár
gyaláson ,, ,



2 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1032 október 17.

Ai Asztalos IpartestUlet védnöksége alatt Álló

Bútorcsarnok szövetkezet
mint az L O, K. Sz tagja üzletót Üllőf-ut 18 szám alól

V, Gróf Tisza Isiván-utca 18. szám alá
hetjeste át.
Uj telelőn: 81-0-85

Vili., Józsel-körul 28. szám alatt lévő üzlet továbbra Is fennáll

A kisüzemek és kartelek ügye 
a Kézműves Testület közgyűlésén 
Hadik János gróf nagy beszéde az iparosság sérelmeiről 

percekig éljenezték és ünnepelték beszéde el-

eszméletlenül hörgött Kovác.sné és 
tizenötesztendős Ilona nevű gyermeke. 

Azonnal kihívták a mentőket, akik 8 két esz
méletlen embert nem tudták magukhoz térí
teni és haldokolva szállítóiak a kórházba.

Az orvosi vizsgálat annyit tudott csak 
megállapítani, hogy a rejtélyes drtflnát 

mérgezés 
okozta. Az a gyanú is felmerült, hogy a mér
gezést romlott hys mérgezése okozta, de szó 
lehet gázméryezésről is, ami olyan módon 
következhetett esetleg be, hogy az ablak 
alatt felásott vízvezetéki cső javítása közben 
a szomszédosán húzódó gázcső is megrepedt.

A rendőrség indítványára elrendelték Ko
vács Ádám és leánya holttestének fel bon
colását-

JEr Huxás már

Fcsűiöríököir 
fNcf»|ed|eel owtólysoríleiryszweneseeiAi 

nálunk azonnal megvenni, 
vagy levelezőlapon (telefonon) 

még ma iqegreqdeínl:

LBEBKŰ BANKl\ k-t. Á
IX RUDAPENT. VI., Á 
WtX, ANURÁSSY-UT 60 JEA

Tel.: Í8-6-47

Az. Országos Kézműves Testület vasáruul) dél 
•lölt tartotta meg lisztujiló közgyűlését Hadik 
János gróf v b. I. t., az OKT elnöke vezetése 
mellett a Budapesti Kereskedelmi és Iparka
mara nagytermében, amely zsúfolásig megtelt 
különböző ipari szervezetek tagjaival.

HADIK JÁNOS GRÓF 
nagyszabású elnöki beszédében bejelentette, 
hogy (tömbös Gyula minhztereluök meleghangú 
levélben mentette ki távolmaradását és a levél
ben kijelentette, hogy

■i IparoHtársadalom kívánságait a legmenz 
azebbmeuő jóindulattal kíséri.

A közgyűlés nagy tapssal ét lelket éljenzésül 
fogadta a miniszterelnök levelét, melyet Perlaki

Németország csak áruval hajlandó 
külföldi adósságait rendezni

hangzása után Hadik János grófot.
Ezután általános érdeklődés közepette

FABINYt TIHAMÉR 
kcretkcdelmi miniszter 

állott fel szólásra. Bevezető szavaiban inelgg 
szeretettel üdvözölte a magyar iparosságot, hang
súlyozta, hogy a magyar nemzet egyik foplp^ 
pillérének tartja. Meleg szavakkal emlékezett 
meg ugy a fővárosi, mint a vidéki kisiparosság 
nehéz helyzetéről.

Nagy lelkesedéssel kisért beszéde folyamán, 
egy közbeszólásra válaszolva, a közüzemek kér
déséről fejtette ki álláspontját, mondván, hogy

tápén nagy beszéde a kormány gazdasági politikáidról

A( Országos Kézműves Testület nagygyűlésének elnöksége. Középen Hadik János gróf, balról 
mellette Eabinyi Tihamér kereskedelmi miniszter.

Berlin, október 16.
(4 Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) Papén kancellár vasárnap délben a? 
egyesült paderborni és környéki gazdasági szö- 
yelségek kongresszusán nagy beszédei mondoll 
a birodalmi kormány gazdasági és szocialpolu 
likájáról. Papén elsősorban kijelentene, hogy a 
kormány főcélja, hogy munkái és kenyeret sze
rezzen, majd igy folytatta:

— Személyes felelősségre és a személyes 
bátorságra apellálunk.

Tévedés azonban azt hinni, hogy programmunk 
csak a nagyok javára szolgál, mert amit aka
runk, az kimondottan középosztály-politika. A 
munkanélküliség leküzdése csuk felülről — le

hetetlenség. A birodalmi pénzügyminiszter « 
községeknek a szociális tevékenység terén való 
támogatásának összegét tízmillió márkával emeli. 

Papén nyomatékosan szembeszállt azokkal a 
hirek|$cl, amelyek szerint a kontingens-polilika 
veszélybe sodorhatná a német valutát. Bejeién- 
tette ezután, hogy

Németország külföldi adósságait csak ugy 
tudja megfizetni, ha a hitelezők törlesztésül 

német árut fogadnak el.
Németországnak különben nem az a célja, —* 
fejezte be Papén beszédét —, hogy szomszédai*  
hoz hasonló mértékben felfegyverkezzék, hanem, 
hogy az egyenlő biztonsság alapján létrehozza 
a leszerelést Európában.

A kétségbeesett Sátoraljaújhely 
tiltakozik Zemplén megye 

elcsatolása ellen
Ezerkétszáz főnyi monstreküldöttség jön Pestre

•fiyörgy. nz OKT igazgatóin olvasott fel.
’ Ezután Hadik János gróf elnök folylatla 

megnyíló beszédét, amelynek csaknem minden 
mondata után lelkps taps és éljenzés zugolt fel 
és amelyben hangsúlyozta. hogy amíg a kor
mány megértést tanúsít az Iparosság jogos kö
vetelései iránt, nem szabad szertelen támadá- 
tokkal niuukájúf megnehezíteni. hímem adat! 
ctetlffn a meugyőzés fegyveréi kell használni. 
Nagy érdeklődés mellett fejtegette ezután az ipa 
lü.Mársudt.lom súlyos helyzetét. Megemlékezett 
a karlellekről is és érdekesen fejtegette, hogy 
kartell nz egész világon létezik, él és bizonyos 
mértékig jogosultsága is van,

de tejjea erővel küzdeni kell, küzdeni Ii 
fognak a kartellek túlkapásul és káros mun

kássága ellen.
A kisipart hitel kérdésével kapcsolatban meg 

állapította, hogy nz OKT sürgős intézkedéseket 
xár a kormánytól arranézve, hogy a hitelakció, 
amelynek nz lOKSz részéről történő erednié 
nyes és zőkkepöinente} lebonyolítása biztosítva 
van, megfelelően kiizélesiltftsék, hogy igu <J*  
iparosság jogos Igényei kielégíthetők legyenek. 
Felemlítette a közüzemek kérdését és n koz 
szállítások ügyét, a társadalop)biíjQsiiás elvisel- 
heteden terheit ,

A közgyűlés lúgjai valamennyien felállva.

a klizérdek szempont Iából H nem szükséges 
és a ningánlparnak indokolatlanul versenyt 
támuszló közüzemeket meg fogja szüntetni 

a kormány.
— A kartellkcrdés is egyike azoknak a méte

lyeknek — mondotta, — amelyek a kövéleményt 
izgatják. Ezt a kérdést megnyugváshoz kell jut
tatni.

a közérdekellenes kartelleket meg kell 
szüntetni, a kinövéseket le kell nyesegetni 
és a kérdés után egyszer már pontot kell 

lenni.
A miniszter beszéde közben többször felzu- 

gott a helyeslő taps és az éljenzés és a beszéd 
végén a közgyűlés tagjai helyükről felállva ün
nepelték a kereskedelmi minisztert.

Utána N'.gy Antal felsőházi tag, a Kereske
delmi és Iparkamara alelnöke, szeretettel és 
melegséggel üdvözölte az OKT fiatalos Jcljrgsc- 
déssel munkálkodó elnökét, Hadik János grófot.

Kratitz József a szabómesterek iparleslületé 
nek elnöke, Radó Rezső dr. a debreceni ipar
kamara főtitkára, Fiipó Jenő OKT ulelnök és 
Novaióczy Rezső főtitkár felszólalásai után, új
ból nagy lelkesedéssel megválasztották elnökké 
Hadik János grófot, akit Lajta Re?ső és Recseg 
Antal üdvözöllek meleg szavakkal. Ügyvezető 
elnökké Lajta Rezső választatott meg.

Sátoraljaújhely, október 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Sátoraijauihelyen még mindig tart 
az a szinte páni félelem, mely Csanka- 
Zemplénmegye megszüntetésének tervét kö
vette. Tudvalevő, hogv

a kormány qiár cáfolta azt a hirt, hogy 
Zemplénmegyét Borsodhoz vagy Sáros

hoz csatolják.
Sátoraljaújhely lakossága mégis óriási izga
lommal várja a fejleményeket, ami — ért
hető is. A megye beolvasztásával ez az 
amúgy is halódó város megszünuu megye
székhely lenni, elmennének a tisztviselők, 
akik a lakosság zömét alkotják s ezzel ke
gyelemdöfést kapna az ipar és g kereskede
lem.

Sátoraljaújhely lakói yasárnap délelőtt 
monstre nagygyűlést rendeztek 

az Iparlestii|et szeknázában, hogy o|t az

ipar, a kereskedelem és a város vezetősége 
kollektive tillakpzzon az elcsatolás terve 
ellen. Egymásután állottak fel a szónokok! 
dr. Dobay István ügyvéd, dr. Orbán Kálmán 
polgármester és dr. Metzner Tibor várme
gyei főlevéltárnak és az ezerfőnyi hallgató
ság tetszése mellett hangsúlyozták, hogy 
mennyire súlyos következményekkel járna az 
állítólagosán tervbevett intézkedés.

A demonstratív nagygyűlés végül is elha*  
lárqzta, hogy a közeljövőben

ezcrkélszázfőnyi monslrc-küldöttségel 
menesztenek a kormányhoz 

tiltakozásképpen. A nagygyűlés csallak^ 
zásra hívta fpl a társvárospkat is.

Polliik Sarolta kozmetikus ». í'
Hajszálak eltávolítAkh d ather rutával. Sz.épsécápoláf. 
Szemölcairtáa. össze- szépséghibák kezelése- (8<) éves 
működés). „Miraclé" baíeltávolitószer szétküldése uta
sítással többszörösen k tüntetve. Kérjen prospektust.

Pénzt hamisított, azután följelentette 
magát, hogy lakást és ellátást 

szerezzen a fogházban

Etíy né^y család titokzatos 
halálos drámája Miskolcon 
Az apa és leánya meghalt, a másik gjermek 

és az anya haldoklik

A rendőrség vasárnap pénzhamisítás miatt 
letartóztatta Szabó Pál 20 éves Jqkatos segé
det, aki különös előzmények ulán került a 
fpkapjlápyságra. Névtelen levél érkezett a 
főkapitányságra, amelynek Írója közölte, 
hogy Szabó Pál Kálvária-téri lakásán 50 fil
léreseket hainisitp|l. Azonnal detektívek 
mentek a Kálvária-térre. Szabó nagy udva
riassággal fogadta a detektiveket és szinte 

feltűnő készséggel és ipqrkpdással val
lotta be, hogy valóban 50 filléreseke?

gyártott ólomból.
Mindössze 10 darabol készített, de ezek 
olyan prijpiliy haipisilványpk. hogy egyikei 
sem India Riadni-__________________________

olcsón, részletre, felelősség 
g I. legered ményesobben ké
szít e ö decemberre magán
tanulókat

hu »zonh«t I. «m. 9.

A laRa|ossegédel előállították a főkapj- 
tánvságra és jegyzőkönyvet veitek fej beis
merő vallomásáról. Mikor a jegyzőkönyvet 
aláirla, a kihallgatást végző rendőrtiszt ész
revette, hpgy

Szabó kezevopása azonos a névtelen le
vél küldőjének Írásával.

Rövidesen jkidtuiili. hpgy lulajdppképpen 
mi történt. Szabó Pá), már régen állás nél- 
kjil van, kópiáit, a lakbérét sem it|d|a fi
zetni. Elhatározta,

Miskolc, október 16-
(A Hftfiii Napló tudósilójának telefopje- 

leütése.) Rejtélyes tömeges mérgezés kelteti 
mi) nagy jogúimat Miskcdcoii. A lilukzalos 
mér Recésnek

bét halálos át kél haldokló áldozata 
van.

A szerencsétlenség okának kiderítésén 
uui»i fáiédt>/ik a iejidörség. A miskolci 
(iyóngytyuk utca 1*2.  számú házban lakot!

hosszú évek óta Kovács Adóm szerelő felesé 
gével és kél gyermekével. Ma reggel n szom- 
szédpk arra lellek figyelmesek, hogy Ko
vácsék házában nagy csönd van, erre előbb 
<lo|öinbo|ni kezdtek uz ajtón, majd amikor 
az nem nyílt meg, lakatost hivaltak. Mikor 
azután a feltört ajtón át behatollak a házba, 
njegdöbbenlő lábán) lárpll u szemük flé. 
A bálós?obáb:ii)

hullán feküdt apa és iizclikilvncévcs 
Erzsi npvU leánya, inig a másik ágyon

elkövet valami bűncselekményt, hogy 
télre fogházba kerüljön, 

ahol lakása és koszija lesz. 50 filléreseket 
hamisitott, azután

névtelen levélben följelentette önmagát.
Szabót még vasárnap álvitték a királyi 
ügyészség fogházába. Elérte a célját: egy 
Időre biztos fedél alá került.

M Y I Ia' T T E ÍR 
B rovatban közéltekért nem vállal felelősséget sem • 

szerkesztősig. jem a kUdóhivWsl

Az Est című napilap 1932 október JQ-i 
keletű számában „Csalásért elítélték egy 
gazdag háztulajdonos fiát**  című közle*  
ípényre ezúton kijelentem, hogy Obendorfev 
Károly pkl. mérnök, útépítési vállalkozó, a 
Baross Erűvel,ség út csütorpaszakps?tá|yá- 
pak alclnöke, ügyfelemről közölt lifrgdá*  
elejétől végig valótlan, ügyfelem ellen sem 
csalás, sem semminemű más bűncsclekpiény 
miatt eljárás folyamatban nincs és pem i$ 
vplt, annál kevésbé hozhatták pl|ene a c|Rk- 
bpn közölt ítéletet.

A valótlan hfrt közzétevő napjjap ellen f 
bűnvádi följelentést egyidejűleg megtgtlenie

Dr Dletz István ügyvéd

Divatos, igen finom átmeneti- és télikabátok meglepő olcsó árban 
IBJE wSF"111 FfeRFiRUHAÜZLeTgIBEH

jKR”8 iO RÁKÓCZI - UT 1. SZÁM. KAROLY -KÖRÚT 4. SZÁM,■ WF Ml MbMH Mi HÍ MHMHI Ml Wk WEKERLE SANDOR-UTCA 12. SZ. ÉS BÉKÉSCSABA



r Budapest, 1932 október 17. HÉTFŐI NAPLÓ 8

SzázezemengOs váltóhamisításba 
ugrana be egy bOnszOuetkezet 

De Thoma mionz gazdag 
budapesti fiatalembert 

0 társaság kát taglát letartóztatták - Egv színésznő 
lakásán ismerkedett meg -z áldozat a banda feihaltő- 
íával - Hl akarták lopni a bdnugv Iratait az Ügyész 

íróasztalának tláklábfil

A Klsbírű dobolja Ki 
minden faluban, 

amit a városokban már napok óta 
hirdetnek a plakátok, hogy o héten

József 37 éves 
Ugyancsak gyanúsított Grosz 
vállalkozó és Vargha Józscfné 

behálózott 22

Hagy Pál dr. a bünletőtörvényszék vizsgáló
bírója, szombaton délelőtt vizsgálati fogságba 
helyezett egy állítólagos gyárost és egy állító
lagos bankigazgatót. A szenzációs bűnügyben 
ugyancsak gyanúsítottként szerepel egy igen 
előkelő, dúsgazdag család könnyelmű fia, aki 

egy bűnszövetkezet hálójába került 
és mintegy 100.000 peneőnyi váltót, kezességi le
velet és egyéb okiratot hamisított anyja ne
vére.

Az ügy gyanúsítottjai: a letartóztatott Zoltán 
Jenő 32 éves gyóros és Vargha ” *
bankigazgató. 
Adolf 27 eves 
sz. Woltinger Melánia, végül a 
éves fiatalember De Thoma Alfonz, ezek mind
hárman szabadlábon vannak.

Néhány héttel ezelőtt pattant ki a kínos hát
terű bűnügy. A Nasici tanningyár ugyanis nagy
mennyiségű árut szállított a Grosz és Társa fa- 
üzemáru vállalatnak. Az áru ellenében a cég 
egy 14.000 pengős garancialevelet adott a Na- 
sicinak. A levélben özv. De Thoma Adolfné 
született Bartalotti Emma dúsgazdag uriasszony 
aláírása szerepelt. Mikor sor került az áru ki
fizetésére és a Grosz és Társa cég adós maradt 
a vételárral.

a Naslcl De Thománéhoz fordult és ekkor 
kiderüli, hogy a garancialevél közönséges 

hamisítvány.
Megindult a bűnvádi eljárás és váratlan for

dulatként megállapították, hogy a garanciale
vélre a dúsgazdag özvegy 22 éves fia.

De Thoma Alfonz hamisította anyja alá
írását.

Az ügyészség utasítására széleskörű nyomo
zás indult, hogy feltárja a különös bűneset hát
terét. Rövidesen megállapították. hogy De 
Thoma Alfonz, aki 22 éves lólére még mindig, 
mint gimnáziumi tanuló szerepel, tékozlása és 
gyengeelméjűsége miatt gondnokság alá került, 

gondnoka dr. Piskoty törvényszéki tanács
elnök.

A fiú, akinek nagyvagyonu anyja gyakran 
tartózkodik külföldön, modern életet élt mulató
helyekre járt, legutóbb pedig egy pesti szí
nésznőnek udvarolt.

A színésznő lakásán ismerkedett meg a szél
hámos társaság egyik tagjával.

A könnyelmű fiatalember csakhamar rossz 
társaságba került és lejtőre jutott. Egymásután 
követte el a hamisításokat anyja nevére, leg
utóbb egy 28.000 pengős bűnügybe keveredett, 
majd

45.000 pengő értékű váltóra hamisította 
anyja nevét.

Sándor Pál képviselő lakását 
ki akarta fosztani egy tőrrel 

felfegyverzett betörő 
Izgalmas, vad hajsza ulán elfogták

Sándor Pál országgyűlési képviselő And- 
rássy-ut'89. számú házának egyik lakója, 
Mándy Gyula festőművész fia, Mándy Attila 
iparművéfft vasárnap hajnalban kirándu
lásra indult. Az elsőemeleti csöndes lépcső
házban észrevette, hogy Sándor Pálék aj
taja előtt egy kopottruhás fiataleniber szer
számokkal bajlódik. A fiatalember, mikor 
meglátta Mándy Attilát, futásnak eredt. Az 
iparművész nyomban látta, hogy betörés 
készül;

a tettes már lyukat fúrt az ajtó zára 
mellett.

Azonnal föllármázta a házat, becsukatta -a 
kaput és édesapjával együtt a betörő üldö
zésére indult. A betörő

vad futással menekült, 
hármasával ugrotta át a lépcsőfokokat, 
végigszaladt a folyosókon, egyik lépcsőhá
zon le, a másikon föl, cmelclről-emeletre 
rohant, az üldözők mindenütt utána. Végül 
mór azt hitték, hogy sikerült egérutat nyer
nie és Mándyék az üldözést abbahagyva,

Megnyílt Rákóczl-ut IQ. sz. alatt

WEISZ NÁNDOR
urídivat és fehérnemű üxlote

A Lustlg Ede cégnél eltöltött
12 iv

ala't szerzett tapasztalat, valamint 
közkedveltségem

teljes garanciát 
nyúlt arra, hogy t. Vevőimet úgy 

fehérneműikben
mint a többi

divatcikkekben
a legelőzékenyebb kiszolgálás mellett 
mindig

0 legrobb minőséget 
a legolcsóbb árban 

fogom nyulfanl

szerepeltek, 
özvegy té- 

vonták bele.

Zoltán Jenő és Vargha József, akik minde
nütt. mint nagystílű üzletemberek 
kivetették hálójukat a dúsgazdag 
kozló fiára Vállalat-alapításokba 
De Thoma Alfonzot az egészből csak két dolog 
érdekelte.

a szép pesti színésznő, meg a pénz, amit 
..előkelő4* üzlettársa! Ígértek.

A vizsgálóbíró megállapította, hogy Zoltán és 
Vargha gyárai, vállalatai, bankjai mind csak 
„levegő-vállalatok" voltak, melyeket kifejezet
ten csalásra alapi'ottak. így alakult meg a Grosz 
és Társa faüzemi vállalat is mely rengeteg árut 
vett hitelbe és kivétel nélkül

minden egyes hitelezőjének adós maradt.
A Zoltán-féle alakulás, amelybe Grosz Adolfot 

is belekapcsolták, áron alul kótyavetyélték el a 
csalás utján szerzett árukat. A Zoltán és Vargha 
féle vállalatok potom áron adták el portékáikat 
és üzleti titkaikba beleavatták Varghánét is.

De Thománé, mikor megtudta fia hamisítá
sait, annyira felizgatta magát, hogy szanató
riumba vonult.

Piskóty dr. a fiú gondnoka maga 
lentést tett

a könnyelmű fiatalembert behálózó 
kezet tagjai ellen.

A bűnvádi eljárás javában folyt, 
ratlan fordulat történt;

az egyik bírósági irodából ellopták a 
bünligy iratait.

Rövid idő múlva bizalmas értesítés érkezett 
bíróságra, ebben tudomására hozzák a tőr

vakmerő aktalopás lettese 
a

is lelje-

bünszövet-

mikor vá

a 
vényszéknek, hogy 
Zoltán Jenő Ugyanekkor arról is értesítették 
hatóságokat, hogy

a Zoltán féle társaság a nyomozást vezető 
ügyész Íróasztalából el akarta lopni az ügy 

többi iratait is.
A bűnperck sota indult meg Zoltán, De Thoma 

és Vargha ellen. A gondnokság alá helyezett elő
kelő fiatalember mások ügyeibe is belekevere
dett, Zoltán Jenő és Vargha József pedig külön
böző szélhámosságok miatt is eljárás alá ke
rültek.

Ilyen előzmények után rendelte cl a vizsgáló
bíró Zoltán és Vargha ellen a vizsgálati fogságot 
és valamennyi gyanúsított ellen a vizsgálatot. 
De Thoma, mint tettes szerepel az okiratbami- 
sitási ügyben, mig

a többiek felbujtói,
a gyengeelméjű fiatalembernek. A vizsgálóbíró 
előreláthatólag elrendeli De Thoma Alfonz elme
állapotának megvizsgálásét is.

a

visszamentek a saját lakásukba. Legna
gyobb meglepetésükre azonban

az előszobában ott állt a betörő, 
s mintha mi sem történt volna, udvariasan 
kérdezte:

— Kérem szépen, itt laknak Nyáryék?
A dolognak az volt a magyarázata, hogy 

Mándyck a nagy sietségben nyitvahagyták 
a lakás ajtaját, az üldözött, amikor ezt 
meglátta, bemenekült és Mándyék láttára

egy Nyáry nevű lakó után kezdett ér
deklődni, arra számítva, hogy sikerül 

félrevezetni őket.
Mándyékat azonban nem tévesztette meg 
betörő biztos fellépése, el akarták őt fogni. 
A betörő erre félrelökte őket, kirohant a 
lakásból s újból megindult a vad hajsza.

.Sándor Pál háza közös telekre nyílik a 
szomszédos Benczur-utca 6. számú házzal. 
A betörő átvetette magát a rácson és

átugrott a szomszéd udvarra, 
mire ott folytatódott az üldözés.

Előbb egy üres lakásban keresett mene
déket, majd fölrohant a padlásra. Addigra 
már fölszaporodott az üldözők száma, nkik 
lendőrrcl az élükön hajszolták és végül is

a padlásföljárón elfogták.
A rendőr megkötözte és a főkapitányságra 
kisérte. Mikor megmotozták, betöröszerszá- 
irtokon kívül vadásztőrt találtak nála, két
ségtelenül azért vitte magával, hogyha 
rajtaütnek, tőrrel védekezzen. A fiatal
ember különféle álneveket mondott be, de 
az ujjlenyomatából rövidesen megállapítot
ták. hogy Kén Ferenc a neve, 22 éves ro- 
votlmúltú lakatossegéd.

Bírsonvos seiyemzsenllla az ősz divattal
Sapkaéskalap, vállkendő, valamint pRmulzsenlllagyapjuka'fip solel.Sslyemzsenllla fonál í . .. ------ ------------ r--------------- — ------- - --------

dekánként t« kapható nynlazór. velurtompok nagy választékban. Legolcsóbban árualtja 
Színes sapkását 
garnitúrák
nagy raktárai

IlINfl Haris-köz 3., Ügynököket felveszünk!
UUI1U föiomaiet. wM: m u.

20-án csoiortUKOn már 
pénzhez juthat, 
ha a

Gaedícke bankban 
(Budapest, Kossuth Lajos-u. 15) 
vesz vagy rendel osztálysorsjegyet. 
600.000 pengős nyerhet!

Sorsj egy árak: 
sorsjegy . . . P 
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Levelezőlapon is rendelhet,

Rejtélyes szerelmi kalandok miatt 
előállítottak a debreceni rendőrségre 
egy jó családból való gazdag férfit

Folyik a nyomozás a debreceni szatir bünlajstromának 
tisztázására

Debrecen, okt. 16.
(A Hétfőt Napló tudósitójának telefonjelen 

tése.) Nagy feltűnést keltett a városban az az 
előállitás, amelyet vasárnap délelőtt foganato
sított a debreceni rendőrség. Egy 40 év kö
rüli, jó családból való, vagyonos férfit állí
tottak elő a rendőrségre, akit

különös bűncselekmények miatt hallgat
tak ki.

A debreceni rendőrség vezetőjéhez ugyanis 
hosszabb levél érkezett, amelyben egy uriasz- 
szony elmondotta kálváriáját ezzel a férfivel,. 
A levél szerint a férfi meglepte őt a lakásán, 
tisztességtelen ajánlatokkal ostromolta s ami
kor ő ennek ellentállolt, kijelentette, hogyha 
ajánlatát nem fogadja cl,

óriási botrányt csap én kompromittálni 
fogja az urinőt.

A bizalmas bejelentés után megindult a nyo
mozás, amely érdekes dolgokat állapított meg.

A Dréhr-ügy íráspróbáí ügyében 
elkészült az írásszakértői vélemény

E héten terjesztik az érdekes szakvéleményt az ügyész
ség elé — Újabb szenzációs kihallgatások lesznek

ri

s

Heteken keresztül nagy szenzációt keltett 
7Jré/ir-iigy nyomozásának az a fázisa, 

amelyben az úgynevezett iráspróbákra ke
rült sor. Az ügyészségen több népjóléti mi
nisztériumi tisztviselőt hallgattak ki,

valamennyi kihallgatott tisztviselőtől 
iráspróbát vettek.

A nyomozó hatóságoknak azért volt szük
sége ezekre az iráspróbákra, mert nem tisz
tázódott, hogy egyes nyugtákon és a belé- 
geken kinek a kezétől származik az aláírás, 
ezenkívül olyan bizalmas bejelentést is ka
pott az ügyészség, hogy nem azok szignál
ták ezeket a nyugtákat, betegeket, akiknek 
aláírása azokon szerepel, hanem mások.

A kihallgatások befejeztével s az írás
próbák után az ügyészség a belégek, nyug 
Iák és aláírások egy részét

átadta a törvényszéki hites szakértőnek, 
hogy azok állapítsák meg, hogy az ügyész
ségen felvett aláírások között nincs-e olyan, 
amely a nyugtákon és belégeke'n látható 
kézjegyekkel feltűnő hasonlatosságot mutat. 
Információink szerint

az Írásszakértők most elkészültek a 
maguk szakvéleményével,

ezt részletesen kidolgozták, írásba foglalták 
és az ügyészség elé terjesztik. Minden való 
szinüség szerint már e héten átadják az 
ügyészségnek a szakértői véleményeket, 
amely újabb érdekes adatokat szolgáltat a 
nyomozó hatóságoknak. Arról is értesül 
tünk, hogy az iráspróbákról készült szak- 
értői véleménnyel kapcsolót ha n

3,
6

12.

A detektívek kinyomozták, hogy ez a férfi nem 
először követte el a vakmerő szerelmi zsaro
lást, hanem

gyakran az utcán Is molesztált asszonyokat 
Eddig azonban senki sem tett feljelentést el
lene, mert az asszonyok, akiket ily módon mo
lesztált, szégyeltek a rendőrséghez fordulni. 
Megállapították azt is. hogy a férfi gyakran 
szólít meg az utcán fiatalabb lányokat, akik 
nek 50—100 pengőt nyom a kezükbe, azután 
lakására csábítja őket és itt

véresre vert őket.
A rendőrségen egyelőre folyik a debreceni 

szatir kihallgatása és bünlajtsromának további 
tisztázása. Valószínűleg

beidézik azokat az asszonyokat és leányo
kat is, akiknek dolguk akadt vele 

s csak azután történik további döntés az 
ügyben.

a napokban újabb kihallgatások lesz
nek az ügyészségen, 

s nem egy szenzációs vallomást várnak a 
szóbanforgó nyugták ügyében. A Dréhr-ügy 
hatalmas anyagának ügyészi nyomozása e 
héten tehát újból megindul, befejezéstől 
azonban igen messze van a vizsgálat,

mert még rengeteg egyéb momentumra 
is ki kell terjeszkedni az ügyészségnek 

s csak azután történhet döntés arról, hogy 
milyen vizsgálati indítványt készít az 
ügyészség a Dréhr ügyben.

amit már régóta

25 grammos cjo- 
magoláiban kap

hatja Nik o te x- 
m i női égben a 

Finom Török ét
Finom Hercego
vinái dohányt.

Fillérekbe kerül csak, t világo
sabb, jobb, mint eddig volt.
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Apportéi nagy beszédet monclott 
a vasárnapi katholikus nagygyűlésen 
„A sötétség és rombolás e öi hazánkban is támadnak, de hiába"

Borim, esőre hnjló időlNtn, mégis impozáns 
MérdMk között zajlott le vmsárnap az cukarisz- 
tíkzis kŐrntenet Ki. impozáns menet nyote óra 
után néhány perccel indult el a Szent István- 
bttíilikúWI. K menetet lóvasrendőrök <il*z-  
szakasza vezette be, utánuk diákok, vasutasok 
.< tt kölöuF|öző katolikus egyesületek kltldótfe! 
nek százai következtek. Nyolcezer vidéki bá
nyász jíjlt most, majd a női Szerzetesrendek, 
a kanonokok, preláluaok és apótok — közöt
tük Mészáros János prclAtus, érseki helytartó

A baldnrhfn alatt Zichy Gyula gróf, kalo
csai érsek haladt az olt Ari szentséggel.

lent József főherceg, Auguszta főhercegasszony, 
a hereogprimáa, a pápai mineius, a püspöki 
kar számos tagja. Hóman Bálint kultuszminisz
ter, Ripka Ferenc főpolgármester és igen to
kán a politikai és társadalmi élet előkelőségéi 
közül.

A nagygyűlés ünnepi szónoka 
GRÓF APFONYI ALBERT 

voll, aki elnöki megnyitójában n krisztusi 
elvek megingat hatatlanságát fejt cgette. Rendü
letlenül áll \z az épüld, amelyet nem tudott 
kikezdeni sem a véres üldözés, sem a szellem 
legélesebb fegyvereivel vívott támadás, de incy

Elindul a körmenet
Ót követte Serédt Juszliniáii és Angelo Rótta 
pápai nuncius.

A világi méltóságok között a kormányzó fe
lesége, József Ferenc lóherceg, a kormány kép
viseletében Imrédy pénzügyminiszter haladt. A 
fővárost Ripka főpolgármester képviselte. Az 
országgyűlés két házának igen sok tagja vett 
részt a körmenetben, amelyben fclsorukozott a 
honvédség nagy tiszti küldöttsége és a Vitézi 
Szél; tagjai közül is igen sokun. A menet u 
parlament főbejáratához vonult, ahol már 
várta őket Auguszta föhercegasszony, Mag
dolna főhercegnő társaságában. Itt

Gluttfvlder Gyula csanádl püspök tartott 
Ntentbeszédet. A nzentbeszéd után a her
cegprímás mondott szentmisét, majd pedig 

áldást osztott.
Az ollári szentséget Breyer István esztergomi 
segédpüspök vitte vissza a Bazilikába.

Ki. ciikariszlikus körménél után a Buda- 
pestre sereglcll többezer bányász rendezett 
gyűlést a Vigadóban, ahol megjelent Serédi 
hercegprímás is.

Délután négy órakor fényes külsőségek kö
zött tartották meg a Vigadóban a katolikus 
nagygyűlés első ülését. A Vígadéi szorongásig 
meglelt haligatósággal. A nagygyűlésen megje-

Hasznos tudni, 
hogy « derűs hangulat a 16 kSxérZÓS mindig 
a gyomor és belek kifogástalan működésétől függ.

Szorulásban szenvedőknél, 
emésztési hiányoknál pedig

Sclwiüthm 
természetes

koserlhrlze válik be legjobban.

tárgyalásánál kiderült, hogy 
milliárdokra menő összegek szerepelnek 
diszkrét kiadások, fedezeti fogadások, 

kamatveszteség címén 
a bukmékerek ezévi elszámolásaiban. Ezen

kívül pedig a gróf Wenckheim Lajos által 
elveszített 11 és félmilliárdnak sincs nyoma 
a bukmékerek elszámolásaiban. A bukmé
kerek adóügyének tehát meg sok érdekes- 
sége vár tisztázásra.  , 

A rendőrség szigorú vizsgálata 
a zuglapok és ál hírlapírók ellen 

Kiirtják a sajtóparazitákat -
A rendőrség miniszterközi konferencia ha

tározata alapján olyan akciót folytat, amely 
méltán találkozik őszinte tetszéssel az egész 
közvélemény, de különösen a tisztességes, 
becsületes sajtó részéről.

Az utóbbi időben tapasztalható volt, hogy 
feltűnően elszaporodtak az időszaki nyom
tatványok, amelyek úgyszólván

kizárólag személyi éli! támadásokkal és 
vállalatok elleni cikkhadjáraftal foglal

koztak.
Illetékes helyen figyelemmel kísérték azt a 
tendenciát, amely néhány zuglap részéről 
megnyilvánult és ez a megfigyelés arra kész
tette a hatóságokat, hogy rendet teremtse
nek ezen a téren. Nemrégiben a miniszter

elnökségen ankétet tartottak. Az ankéten 
résztvett

az igatságttgyminísztérium kiküldöttje, 
valamint a belügyminisztérium rendőri 

osztályának egyik tisztviselője 
és megtanácskozták, hogyan kellene meg- 
rendszabályozni a zuglapok túlkapásait.

A konferencia eredménye az lett, hogy az 
ügy kivizsgálását a főkapitányság illetékes 
hivatalára bízták és

a rendőrség most szigorú nyomozással 
igyekszik tiszta képet nyerni a eug- 

lapok és álhirlapirók működéséről 
és a nyomozás adatai alapján intézkednek 
majd azután a végleges megrendszabályozás 
módjáról.

aí emberi gyarlóság sem. A katolikus egyház 
mindenben előljár, előreviszi a fáklyát s mu
tatja az utal, amelyet az örök tanításnak a 
változó időkörülményekre való alkalmazása 
szab. Igen nagy szükség van erre a nyugvó 
központra, ma a túlfűtött feszültség korában, 
amikor

félelmes erővel nyomulnak előtérbe azok 
•s erők, amelyek öntudalosun a romlás 

medrébe akarják terelni a világot*
A sötétség és a rombolás erői fokozott elszánt
sággal és tervszerűséggel támadnak hazánkban 
ll az erős vár ellen, de — hiába.

A pápa követe köszöntötte ezután a nagy
gyűlést és tolmácsolta a pápa áldását. A 
nuncius után db. Kriiger Aladár országgyűlési 
képviselő tartott „Krisztussal előre!" címmel 
érdekes előadást, majd P. Bangha Béla dr. fog
lalkozott a szociális újjáépítés problémáival. A 
dlszgyülés impozáns közönsége a pápai him
nusz eléneklése után szétoszlott.

A Vigadóban megtartott disggyfllés utón öt 
különböző helyen tartottak még azonos témájú 
gyűléseket. Jgv az óbudai katolikus egyház
község kulturhátában, a Budai Vigadóban, a 
Népszállóban. a MÁV. f'.szaki főműhelyben és 
az Állami Gépgyár lakótelepén.

Faragó Imre dr. ügyvéd'/elöltet 
sikkasztásért félévi börtönre 

ítélte a törvényszék
Volt principálisa Jelentette fel

Szombaton délben feltűnést keltő Ítéletet ho
zott a büntető törvényszék: félévi börtönbünte
tésre ítélte dr. Faragó Imre ügyvéd jelöltei, aki 
az utóbbi években igen gyakran forgolódott a 
bírósági folyosókon és akit mindenütt mint a 
fiatal jbgászneinzedék egyik tehetségei, tagföl 
ismerték. ‘

Faragó Imre dr. Lévai József dr. ügyvéd he
lyettese volt. Lévai számos ügy vitelét bizta rá. 
Hónapokkal ezelőtt kiderült, hogy Faragó 
ügyességet kötött Lévai egyik ellenfelével és

az egyezségi összeget megtartotta,
cl sem könyvelte. Kiderült az is, hogy az ügy
védjelölt nem vette meg azokat a bélyegeket, 
amelyeket az elszámolása szerint iratokra ra
gasztott.

Sok Irat bélyegtcleniil került a bíróságok

hoz
és ezért Lévait mcgldelezték. Lévai ügyvéd sik
kasztás büntette címén jelentette fel voll jelölt
jét. Az ügyet szombaton tárgyalta FenesSy egyes 
biró. A tárgyaláson Faragó azzal védekezett,

. .
clST.ámotósl viszonyban volt Lévai ügyvéd

del, ,
követelései fejében tartotta meg a hiányzó pén
zeket. Ártatlanságára hivatkozott, azt íiangaw- 
lyoztn, hogy a bűnügyben szereplő csekély ös*-  
szeg miatt senkisem kockáztatja ügyvédi kar
rierjét és igy fel sem tételezhető, hogy ő bűn
cselekményt követett volna el. A perbeszódek 
elhangzása után a törvényszék bűnösnek mon
dotta ki Faragó Imré dr.-t sikkasztás bűntet
tében és ezért hathónapi börtönbüntetésre Ítélte. 
Az ügyész és a vádlott fellebbezlek

Tette nér fék a 62-es postahivatal 
dollárfclvaj postását

Adócsalás miatt külön eljárás folyik 
a bukmékerek ellen

Megdézsmálta a külföldi péneesleveleket

344.000 pengő adó eltitkolását állapította meg 
a Közig izgatást biróság

Megírtuk, hogy Abonyi Ödön, Bauer 
Aladár és Gyöngy Lajos bukmékerek adó
ügyiben a büntető törvényszék az október 
7-ére kitűzött tárgyalást nem tudta megtar
tani, mert azon a vádlottak nem jelentek 
meg. Ez az adóügy már évek hosszú sora 
óta húzódik. Voltaképpen két részre oszlik 
• bukmékerek adócsalási ügye.

Magát az adóeltitkolást mór a közigaz
gatási bíróság ítélete megállapította.

Olyan adóalapnak eltitkolását Állapította 
meg ez az Ítélet, ainclv után minden birság 
nélkül S4Á.000 pengő adóösszeg lett volna 
fizetendő. Ezt az összeget a bukmékereknek 
már 1920-ban be kellett volna fizetniük. A 
közigazgatási bíróság bírságot nem rótt ki, 
hanem n birságnak a megállapítását a bűn

Figyelem!

Glórián, 
leientl, 
hogy az I. oszt. huzáa már 
20-an haz:ö(llk; sieRson 
tehát sorsjegyét megvenni 
vagy betizeinl fenti cégnél, 

vi.. Anifrassv-ut 16.
Hív írak: ■/. . B. 12. ' , 74 I' 

tető törvényszékre bizta. Az október 7-iki 
tárgyaláson ezzel az adóbírsággal kellett 
volna foglalkoznia a törvényszéknek s nem 
a bukmékerek adóügyének büntető útra te
relődött részével. Ennek a büntetőügynek 
az a rövid története, hogy a bukmékerek 
közül

Abonyi Ödön ellen feljelentést tettek a 
bllntelö törvényszéknél adócsalás miatt.

A feljelentést később visszavonták, azonban 
a pénzügyi hatóságok a vizsgálatot mégis 
továbbfolytatták és olyan dolgokat állapí
tottak meg, amelyek nagyban alátámaszt
ják az adócsalás gyanúját és az ügyészség 
ezen az alapon vádiratot adott ki, de nem
csak Abonyi. hanem Bauer és György 
bukmékerek ellen is.

Közben történt azplán. hogy n bírság 
megítélését különválasztották ettől a Bűn
ügytől, de már az 1920/26. évi adóügyek
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Az utóbbi időben panaszok érkeztek a 
62-es postahivatalhoz, hogy a postán keresz- 
lühnenő, külföldről érkezett leveleket, me
lyekben pénz, rendszerint dollár volt, isme
retlen tettes megdézsmálja.

Házivizsgálat indult
és tegnap elfogták a tettest. A vizsgálattal 
megbízott tisztviselők észrevették, hogy

Lelőtte haragosát
Gyilkos merénylet az áldozat háza előtt

Eger, október 16.
f.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Régi ha

ragosát tegnap este lelőtte egy egri föld- 
mives.

Tóth Pál József 46 éves gazdálkodó, a 
Verőszala-u. 166. számú házának kapujá
ban este nyolc óra tájban öccsét kisérte ki. 
Ugyanekkor ért oda Hamis Ferenc 38 éves 
vincellér, városi .vámszedő, aki óvok óla 
haragban van Tóth Pál Józseffel. Hanus, a 
mit sem sejtő gazda elé lépett és rákiáltott:

— Na. haragszik még rám, Józsi bácsi?
— Eredj a dolgodra, mit támadsz rám az

500.0Q0 aranvnengöl
játszva nyerhet, ha szerencseszámalnkból még ma rendel

325
22661
26059

28125
36762
38605

ITTRIER ÉS TÁRSA VI, Teréz-körut 19. sz.
Telelőn: 287—46 Sürgönyeim: „Ittnyer**.

Mády István II. osztályú poataalttat 
zsebretesz egy levelét, kimegy a mellékhelyi
ségbe és ott feltöri. Azonnal lefogták Mádyl 
s rendőrt hívtak, aki előállitotta a főkapi'- 
túnyságra. A niegtévedt postás

bevallotta,
hogy már régebben fosztogatja a külföldi 
pénzesleveleket. A rendőrség őrizetbe vette.

utón ... — felelte elutasítóan Tóth Pál Jó
zsef. — Hanus erre előrántotta revolverét és 
közvetlen közelről

mellbelőtte a gazdát
saját házának kapuja előtt.

Tóth Pál Józsefet, akit másféllépés távol
ságról ért a revolver golyója, a mentők els£ 
segélyben részesítették és beszállították az 
Irgalmas remi kórházába. Állapota válságos.

A revolveres merénylőt még az éj folyam
mán

elfogta
és őrizetbe vette a rendőrség.

41451
44663
52296 Hivatalos árakon készséggel
77459 elintézünk még rendeléseket
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Késsel lefelezte magát egv fiatal 
urlasszenv, mert félt az maghaltól 
Bisztray JOzsei aradi adútoiiszt feleségének tragédiája 

Budapesten
Megrendítő öngyilkosság történt az éj

szaka a Pongrácz-ut 17. számú házban. A 
házban lakik dr. Bisztray Gyula orvos család
jával. Szombaton vendégeket kaptak: az or
vos bátyja,

Bisztray József aradi adóhivatali főtiszt
és u felesége 

érkeztek a filléres gyorsvonattal. Bisztray 
József már régen látta az öccsét, látogatóba 
jötL de feljövetelében más cél is vezette. Az 
adóhivatali főtiszt 28 éves fiatal felesége az 
utóbbi időben

feltűnően ideges volt
és az ura arra számított, hogy itt Budapes
ten megvizsgáltatja valamelyik neves ideg
gyógyásszal.

Megérkezésük után a fiatalasszony vidám 
hangulatban sétálgatott a városban urával, 
este pedig a Pongrácz-uti lakáson együtt 
vacsorázott az egész család. Bisztray Jó-

zsefné vacsora után külön szobában feküdt 
le. Reggel, mikor a háziak felébredtek, ijed
ten látták, hogy Bisztrayné nincs a szobá
ban. Keresésére indultak, s mikor a kony
hába értek, borzalmas látvány tárult elejük: 
a konyha közepén, átvágott nyakkal, vértó
csában találták a fiatalasszonyt.'

Konyhakéssel lefejezte magát, a fejét 
csak egy-két Ízület tartotta a törzsön.

Azonnal értesítették a kapitányságot, 
ahonnan rendőri bizottság érkezett. Átkutat
ták Bisztrayné holmiját, de semmiféle bú
csúlevelet nem találtak. A hozzátartozók 
véleménye szerint a szerencsétlen flatalasz- 
szony idegbetegségtől való félelmében kö
vette el végzetes tettét. A tragikus sorsú

Bisztrayné holttestét az ura Aradra szál
líttatja

és ott helyezik örök nyugalomra.

és megidézte vitéz Fömötör József ezre
dest,

az ügy döntő tanúját is. Kettőjükön kívül 
még több tanút idézett mpg szombat dél
előttre.

A kihallgatásokról csak annyi szivárgott 
ki a törvényszéki folyosókra, hogy

rendkívül izgalmas szembesítések 
történtek. Az egyes tanukat szembesítették 
Fömötör ezredessel. Az ezredes megmaradt 
korábbi vallomása melleit és ez alátámasztja 
azt a feltevést, hogy vitéz Ruttkay Gábor ön
gyilkosságot követelt el. A titokzatos bűnügy 
azonban mégsem tisztázódott, az utolsó 
vizsgálóbírói kihallgatások és szembesítések 
során. A kihallgatások közben lejátszódó 
hangos jelenetek lármája kihallatszott a 
törvényszéki folyosókra. A feketeruháju

Littke Kálmánné felindultan távozott 
a törvényszék épületéből. A kihallgatások 
ezzel befejeződtek, de értesülésünk szerint 

nem oszlatták el végleg a gyanút, 
amelynek alapján a vizsgálatot elrendelték.

Az adatok arra mutatnak, hogy két lövés 
dördült el a Szent János-téri lakásban. Ok
tóberben a vizsgálat befejeződik és az ügy, 
mely tele van megmagyarázhatatlan rejté
lyekkel, az ügyészség elé kerül, amely rövi
desen meghozza döntését.

A királyi ügyészség kétféleképpen dönt
het Littke Kálmánné ügyében.

Vagy vádiratot ad ki Littkéné ellen 
s ebben szándékos emberölés büntette ci
mén kéri az eljárás lefolytatását. Ez eset
ben a vádtanácshoz kerül fel az ügy és itt

határoznak a vádaláhelyezésröl,
vagy pedig az ügyészség kellő bizonyí
tékok hiányában megszünteti az eljá

rást,
ekkor viszont néhai Ruttkay Gábor "zvea 
gyének, mint sértettnek jogában áll átvenni 
a pótmagánvádat Littke Kálmánné ellen.

A tánc szépít, fiatalít — és soványit!

Greguss Zoltán színész uzsora miatt 
feljelentett egy bankigazgatót 

A rendőrség fogja tisztázni, mennyi kamatot szedett 
a megvádolt bankigazgató

A főkapitányság intellektuális osztályán 
vasárnap olyan ügyben indult nyomozás, 
amely a legritkábban szokott előfordulni a 
rendőrség prakszisában:

uzsoravádat emeltek egy bankigazgató 
ellen.

Greguss Zoltán színész, a Nemzeti Színház 
tagja beadványt intézett a főkapitányság
hoz, amelyben uzsora miatt feljelentést 
tett. Előadta, hogy már régebben nagyobb 
összegű kölcsönt vett fel magánúton egy 
fővárosi nagybank igazgatójától.

A kölcsön fedezetére különféle érték
papírokat adott át.

Időközben kamatokat is fizetett, most pedig 
likvidálni akarta az ügyet 

és jelentkezett a bankigazgatónál azzal, 
hogy visszafizeti a tőkét, törleszti a hátra
lékos kamatot és visszakéri a fedezetre

átadott értékpapírokat.

A bankigazgató azonban különféle kö
vetelésekkel állt elő, kamat és egyéb 
illetékek elmén nagyobb összeget köve

telt
és nem volt hajlandó kiadni a letétet, mig 
ezeket a követeléseket nem rendezi. Gre
guss Zoltán, aki úgy látta, hogy a bank
igazgató

uzsorakamatokat követel,
erre a rendőrséghez fordult és uzsora cí
mén feljelentést tett.

A főkapitányságon sürgősen kihallgatják 
a feleket,

átvizsgálják a kölcsönügyletre vonat
kozó iratokat

és igy tisztázzák a nagy feltűnést keltő ügy 
részleteit.

Újabb izgalmas szembesítések 
és kihallgatások a törvényszéken 

Littke Kálmánné ügyében
A vizsgálóbíró kihallgatta Lltfkéné! és s koronatanút: 

Fömötör József ezredest
Szombaton délben váratlanul újra fellán

golt a Szent János-téri tragédia már-már fe
ledésbe merült ügve.

Izgalmas szembesítések, kihallgatások 
történtek

'JAttke Kálmánné ügyében, a törvényszék 
épületében.

Annakidején Littke Kálmánnál szabadlábra 
helyezték, de szándékos emberölés bűntetté
nek gyflhuja cimén megindult ellene a vizs

gálat. Enyedy Róbert dr. vizsgálóbíró vezeti 
ebben a feltűnést keltő ügyben a vizsgálatot, 
amely hónapokon keresztül izgalmak nélkül, 
csendben folyt le a törvényszék épületében. 
Az utóbbi napokban a már vége felé tartó 
vizsgálat során olyan adatok merültek fel, 
amelyek a bűnügyet egyre homályosabbá te
szik. A vizsgálóbíró erre

elrendelte Littkéné újbóli kihallgatását

S aJI Ba dMi fi áMí ■ ■ rmk "ipnek-Maid ha fagy ingven

MaI *<ftts6geket  a legrövidebb Idő .alatt 8 lUioanyag-magtaKaritasbOi fedezi l
Budapest, X., 

Gyftmről-ut 76-78njérnökl IAtogatAa é» költségűt**  magyar Radlítorgyér Rt

A híres Albertini Rasch ballet három táncosnőjének hajnali 
táncgyakorlata

be olcsó?
Nöl ruha oaodaaiép őaai trikóanyagból 10.00, 9.90
NŐI ruha kitűnő aSaelyem, kötött anyagból 5.90 
női toiiKahat jó gyapjú kelméből, véirig bé- M B __ 

leit, dua Körmével ............. 80.80, 85.—, fcBn”"”

Pongyola 4.95
Pongyola anyagból .. .. 11.50
Csíkos pullomek SK’X.SFt _ 9.80
NŐI nadrág avójcl kőtéiö, téli anyagból 1.60
Hotiiasse na űriig eeikn trikóból r: 2.35 
NŐI harisnya tartót vlekoea ■0éelyembő1.M 1.38
Férő Ing divatot freskó- vagy Mflranyagból 3.90
Férfi llúrzoknl strapabíró.............. ... -.95
Bdrsonyllanel legújabb Idei m intik — ... 1.20
Tweed kennek gyapjú, Üvatmlntfk 8.28, 2.75
Crep de chlne "'“"s.íí. 3.75
Téli hOrkeztyd bór. kötött gyapjnbóléaeel 6.50 
jQCkle ruha zlosz zárral S":"„ 4.80

EutelkeÖM dómonként 1.—
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I
Budapestet uj t tintát játék kai ajándékozta 

n,f9 hölgy, akinek az urát valameny- 
nyien ismerjük. A társaságban arról folyt a 
*-ó- Pesten mindenki mindenkit ismer, 
senkise őrizheti meg inkognilóját, .4 hölgy 
erre fogadást ajánlott. Kijelentette, hogy 
kis fekete selyemálarccal felszerelve egy hó
napon ál minden nap megjelenik pár percre 
valamelyik szórakozóhelyen és senki se 
fogja felismerni. 4 fogadás létrejött. /I pá
lyázatból természetesen kizárták azokat, 
akik jelen voltak a fogadáson. Ezek szavu
kat adták, hogy ők senkinek se leplezik le 
a vállalkozó szellemű hőlgu inkognitójál. 
Hétfőn kezdődik a verseny. .4 feketeálarcos 
Madame X egy dana parti szálló halijába 
látogat el, — hacsak tegnap óta nem gon
dolta meg a dolgot. A Hétfői Klsnaplót ter
mészetesen köti a titoktartás. Csak annyit 
‘árulhatunk el: Madame X egy művész fele
sége, akit legtöbbször az ura társaságában 
lehet látni. Tessék pályázni!

II.
— Ki el i nominges — így kezdte vasár

nap az esketési formuldrét Tyukoss Gyula 
lelkész a Terézvárosi plébániatemplomban 
Mi a neve — ezt kérdezte eszperantó nyel
ven a szép szőke menyasszonytól, aki mel
lett boldogságot sugárzó arccal állt a vőle
gény. Ez volt az első eset, hogy magyar 
templomban eszperantó nyelvin beszéli a 
pap az é< es latin helyett. Az eszperanlisták 
kongresszusán Knelsl Irma, egy belvárosi 
kereskedő lánya megismerkedett Maurice 
de Neyer brüsszeli postatiszttel. Ugyláltzik 
mindketten jól megtanulták eszperantóul 
ezt a szót: szerelem, mert Néger ur rövide
sen kérőként jelentkezett és vasárnap meg
tartotta az esküvőt. .4 násznép eszperantóul 
gratulált, a pap eszperantóul áldotta meg 
őket, de az igazi nemzetközi nyelv az volt, 
amikor kiléptek a templom kapuján és egy
más szemébe nézlek...

III.
Feketelistára került egy regény. ,4 bűn- 

tetőtörvényszék vizsgálóbírója elrendelte 
l.ámrance, az angol iró „Lady Chetterley 
szeretője" cimü regény Budapesten található 
angol- és franclanyelvü példányainak lefog
lalását. 4 vizsgálóbíró megokolása szerint a 
regény egyes részei a szerelmi élet bizonyos 
jelenségeivel olyan feltűnő módon foglal
koznak, hogy sértik a szemérmet.

IV.
Futó felhők, vészesek és viharteljesek go

molyoglak két napig egy híres házasság 
egén, összeveszett a fiatal férj a fiatal fele
séggel, akinek erről a házassági regényéről 
annyi riport, cikk és bírósági döntés Íródott, 
hogy annyi betű aligha található a Gyűjte
ményes Jókai köteleiben. Annyira össze
vesztek, hogy a fiatal hölgry hazaköltözött 
előkelő papájához, aki annakidején nem 
ezt a házasságot ellenezte, hanem azt, ame
lyiket előbb akart kötni a lánya. 4 rossz
májnak már kezdtek sugdolóznl, összedug
ták a fejüket egy kis gonosz pletykára, de 
n vihar amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan 
elmúlt. .4 papa okos politikával kibékítette 
a fiatalokat. Szent a béke.

V.
Lőbl János, színházak finanszírozója, la

pok barátja, búcsúzik ezektől a szakmáktól, 
likvidálja minden ilyen érdekeltségét. Visz- 
szalér a földhöz, amely ha nem is olyan 
forró, mint a színpadi deszka, — de bizto
sabb. Mindenkinek szabadsága a kritika, 
mindenkinek állni kell a kritikát, de egy 
biztos: ez az ember jóhiszemű volt és amit 
kevesen tettek, nem sajnált belenyúlni a 
tárcájába és áldozott a színházért és iroda
lomért. Most visszavonul erről a rögös ta
lajról. Ezer magyarholdas birtokot vásárolt 
Vác mellett, megint gazdálkodni fog. Egy- 
ster-cgyszer beruccan Pestre, elmegy vala
melyik színházba és előfizet valamelyik 
lapra. Isten vele Lőbl János! fíealus lile .. .

VI.
Vj iró érkezett... Azt mesélik, Windisch- 

graelz Lajos herceg, aki mostanában le
mondott őrnagyi rangjáról és német állum- 
polgárnak nyilvánította magát — emlék
iratain dolgozik. Illetve azt mesélik, hogy 
a herceg sárospataki birtokán egy német 
iró vendégeskedik. Szóval valaki ir Sáros
patakon. Mujd kiderül a végén, ki, mit irt.

VII.
A bridzs rajongó barátai, előkelő hölgyek 

és urak, megalakították az első hivatalos 
magyar bridzsklubot. Tegnap este volt az 
alakuló gyűlés a Bristol különtermében. 
Dormándy Géza ny. tábornok, a DGT igaz
gatója elnökölt. .4 klub ügyvezető igazga
tója, Leitner Ferenc, továbbá dr. Hcuman 
Károly, az egyesület népszerű főtitkára és 
Ferenczy György titkár asztalhoz ültették a 
vendégeket és megkezdődött a bridzs. 4 A7uh 
aporMppd akarja fejleszteni ezt az előkelő 
tánusu játékot. Most már várjuk a hivatalos 
yo-yo klub megalakulását is.

— sági —

I Kétezerötszázan kerültek kereszt- 
rejtvényversenyünk döntőjébe 

Jövő szántunkban közöljük a sorsolás Idejét
hmél lezárult keresztrejtvényünk legújabb 

ciklusa, Ismét végéhez ériünk keresztrejtvény- 
akciónknak, amely oly óriási érdeklődést váltott 
ki olvasóink táborában, hogy hat hét alatt, mig 
a verseny tartott,

Ötvenezren kíííuiék be megfejtéseiket.
Keresztrejtvényeink újszerűsége és Ötletessége 

olvasóink nagy táborának tekintélyes részét 
vonzotta a nemes versenyben való résztvételre. 
Bátran hangoztatjuk, hogy

mindenki, aki csak valaha Is magyar ke
resztrejtvények megfejtésével szórakozott, 
feltétlenül réaztvett „Minden tizedik 

nyert* ’ versenyünkön.
A kcresztrejtvény-megfejlők egész nagy had

serege itthon — Budapesten ág vidéken, — va
lamint a külföld legtöbb számottevő helyén | 
kivette a részét a nagy csatából, amely immár 

kétszázötven győztest juttatott értékes 
ajándékhoz.

A ciklusban közölt mind a hat keresztrejt
vényt ugyanis eddigi futólagos áttekintésünk 
szerint j

több miül kettőezerötazázan fejtették meg 
helyeacn

és most már ezek között folytatjuk le a sorso-

FÉRFI ÖLTÖNY példátlan szenzáció ! 3.»
Csak október !7-2?-lg, szombat rallg bezárólag.

PENGŐ

Vállalatunk kiváló készítményeinek megismertetése célfából soha 
eddig nem létezett példátlanul olcsó propaganda-vásárt tartunk. 
Ezen propaganda-hetünk Idején férfiöltöny mérték szerint, tartós, 
őszi és télt szőve ékből kttUnŐ hozzávalóval, többszöri próbával. 
Íiéldátlan reklámára 85 pengő. — Hosszú fekete vagy sötétszürke 
éilkabát mérték szerint 40 pengő. — Átmeneti felöltő 80 pengő. 

HUHAXERESKEi>KjLmí VALláLÁT*  IX., Ferenc-körut 80., I, emelet.

— Báron István őrnagy autóbalesete. 
Zalaegerszegről jelentik: Báron István őr
nagy motorkerékpárja a keszthelyi ország 
utón összeütközött Sclöffer Ferenc buda
pesti gyümölcskereskedő autójával, amely
nek volánjánál báró I'unkeldorf Valentin 
iilt. Az őrnagy a kezén és fején megsebe
sült és agyrázkódást szenvedett. A gépkocsi 
vezetője az autóba emelte s a keszthelyi 
szanatóriumba vitte. A csendőrség megin
dította a vizsgálatot.

— Véres zavargások Dortmnndban. Dort- 
mund északi részében ma délelőtt összetűzés 
támadt n nemzeti szocialisták és a kommu
nisták között. Két ember meghalt, 12 sulvo- 
san megsebesült. Mintegy 400 egyenruhás 
nemzeti szocialista vonult fel ma abban a 
városrészben a reggeli órákban és választási 
iratokat osztogatott. Tíz óra fplé n nemzet
szocialistákat a kommunisták kövekkel tá
madták meg. Az eddigi megállapítás szerint 
egy nemzeti szocialista és egy asszony meg
halt. Tizenkettőn, köztük egy rendőr, súlyo
san megsebesült.

^^oziemeivisfigeinei
Ifinsi Vattai nölkRl><p<M, tnrökóRZltövel, tparmflVili Q ílUllQl vöMznl vnavebhez bH«nnió-xnkm»- 

beilvej „Olcsón* 4 mügére e lan- 
kiadó]Aha kéiem. Telefon: SO-H-8Ö

— Riadalom ■ MÁK-palota kéménye miatt. 
A MÁK Rudolf-rakpart fi. számú palotájának 
• elején a központi fütőszerkezet hatalmas ké. 
ményénck drótjai vasárnap a nagy szélben 
meglazultak és a kémény mozogni kezdett. 
Nagy riadalom keletkezeit és a tűzoltókat hív
ták. A tűzoltók egyórai munkával megerŐsitet- 
lék és biztosították a kéményt. Holnap szak
munkások végleg rendbehozzák.

A KIS TAKARÉKOS
— Ragasztottál bélyeget a levélret
— Megspóroltam. Mikor a levélszekrényhez 

értem, senki sem járt arra és beledobtam bé
lyeg nélkül. . .

(Frankfurter Illustrierte)

— A fasizmus tízéves jubileuma. Kómá
ból jelentik: A Plazza Venezián Mussolini 
vasárnap tartotta meg a nagy fasiszta szem 
lél 25.000 ember részvételével. Mussolini, 
akit tomboló lelkesedéssel fogadtak, meg
emlékezett a tízesztendős jubileumról és 
ismertette az első felkelés történetét, vala
mint a fasizmus eredményeit.

— Ami hiányzott Gömbös beszédéből. Szé
pen beszélt Gömbös. Tetlrekészség, hazafias 
érzés és erős bizakodás a jobb jövőben —• 
csengettek ki szavaiból. Boldognak és gond- 
nélkiilinek akarja látni a magyart. De azt nem 
mondotta meg. hogy aki gondjaitól szabadulni 
akar — a Gacdlcke bankban vegyen osztály
sorsjegyet, IV.. Kossuth Lajos-u. 15.

— Az őszi Idő beálltával minden nő szá
mára fontos, hogv arcbőrét a zord Időjárás 
káros behatásaival szemben kellőképpen meg 
védje. E cél elérése ma mór nem probléma, 
miután a Caola vitamlnos króm egvób kiváló 
tulajdonságai mellett a bőr ellenállóképesaégoit 
is növeli, a bőrt a szél és hideg káros követ 
kezménvei ellen eredményesen megvédi.

— Néma gyermeknek as anyja sem érti 
szavát. Rendeljen még ma aorsjegvet hivatalos 
érőn Ittner és Társa. Teréz-körut Ifi. Telefon 
28-7-43. Sürgönyeim: Itlnyer.

Ktt tűzönkor előszűr 
Dltrichstein jön

Telefoni 416-M, 84, 8s.

lást olyképpen, hogy az urnába zárt megfejté
seket egyenként leszámoljuk és sorrendben 

minden tizedik megfejtőnek egy kedves 
ajándékot adunk jutalmul.

A beküldött nagyszámú megfejtés pontos ó« 
lelkiismeretes feldolgozása azonban hosszabb 
időt igényel és éppen ezért kénytelenek va
gyunk kedves olvasóink szives türelmét igénybe 
venni. Utolsó keresztrejtvényünk megfejtésének 
nagy tömegét, amelyet Itthon vagy külföldön 
szombaton adtak postára, Csak ma, — mostani 
számunk megjelenése utón — kapjuk meg és 
igy az e héti szorgos és sürgős ellenőrző mun
kánknak lefolytatása ulán a legközelebbi

október hó 24-én megjelenő számunkban 
fogjuk kedve*  olvasóink*'!*!  közfilnl, hogy 
a nyeremények ktooraoMsát mikor ejtjük 

meg.
Addig is szíves türelmüket kérjük és már 

most örömmel jelentjük be, hogy a mostani 
versenynek gyors lebonyolítása után egy

az eddigieknél Is szenzáelósabb és nagy- 
szabásubb rejtvény versennyel fogjuk olva

sóinkat meglepni.
Aki tehát szórakozni és győzni akar, olvassa 

figyelemmel minden hétfőn reggel a Hétfői 
Naplót.

— A francia szenátorok pótválasztása. 
Párisból jelentik: Vasárnap tartották még 
Franciaországban a szenátusi pótválaszláso- 
kat. Harminc megyében voltak szenátori vá
lasztások s összesen 111 szenátori állást töl
töttek be. A szenátus tagjainak egyharmadúl 
ugyanis minden három évben újra választ
ják. Meuse megyében újra megválasztották 
szenátorrá Poincaré volt köztársasági elnö
köt. Boncour hadügyminiszterrt és Gardey 
földmivelésiigyi minisztert.

— A Petőfi Társaság Arany János-emlék- 
ilnnepe. A Petőfi Társaság vasárnap délelőtt 
tartott ülését Arany János emlékének szen
telte. Császár Elemér másodelnök megnyitó 
beszédében áldozott Arany emlékének, majd 
Négyessy László tartott előadást, azután Szath- 
máry István, Szász Károly, Lampérth Géza ol
vastak fel, végül Kiss Ferenc, a Nemzeti Szín
ház tagja Arany- és Petőfi-vcrscket szavait.

—- A magúnalkalmazotlak nyílt levele 
Gömbös Gyula miniszterelnökhöz. A Magán
alkalmazottak Nemzeti Szövetsége nyílt levelet 
intézett Gömbös Gyula miniszterelnökhöz. A 
szövetség üdvözli a miniszterelnököt, akitől 
nagy államférfim alkotásokat alkotásokat vár. 
A nyílt levél további során arra kéri a minisz
terelnököt, hogy a nvugdijvalorizációs törvény 
egyoldalú paragrafusait változtassa meg, ren
dezze a munkaidő és a stáluskérdés ügyét, 
alkossa meg a magánalkalmazotlak kamaráját 
és orvosolja a magántisztviselői kar összes 
sérelmeit.

IZGALMAS HÍR EGY VIDÉKI LAPBÓL
Kovács János gazdálkodó égő gyufa világá

nál vizsgálta a benzintartályt. A tartály tele 
volt benzinnel. Kovács János temetése ma dél
után lesz.

— A budai ingatlantulajdonosok közgyűlése, 
A budai ingatlantulajdonosok vasárnap délelőtt 
a Budai Kaszinóban gyűlést tartottak. Az el
nöki megnyitó során elparentálták Klebelsbcrg 
huno grófot, Elek Andor dr. ügyvéd volt az 
első felszólaló. Azt kifogásolta, hogy a főváros 
meglévő és jókarban lévő utakat építtet át. 
mikor a budai hegyvidéken számos helyet még 
meg sem lehet közelíteni. Felszólaltak még 
Széli Jenő, a Kisipari Hitelintézet igazgatója. 
Lobmayer kormányfőtanácsos. Csathő Ferenc. 
Amon Dezső, dr. Virágh Gyula ügyvéd és El
zász Oszkár, az egyesület alelnöke. Végül Elek 
Andor dr. felszólalását határozati javaslatba 
foglalták s ezzel a gyűlés végeiért.

JÓ A GYAKORLAT
— Anyuka, kérj nekem pénzt az apukától.
— Csak kérj magad. Nemsokára férjhez 

mégy és nem árt egy kis gyakorlat...
(Frankfurter Illustrierte)

— Betörők munkában. Vasárnap délután az 
Elemér-utca 38. számú házban Csáki Lajos ke
reskedő Inkását ismeretlen tettesek feltörték. 
Felfeszilelték a szekrényeket és egy 1200 pen
gőről kiállított takarékkönyvet zsákmányoltak. 
A rendőrség megindította a nyomozást a be
törők kézrekeritésére.

— Halálozás. Miklós Antal dr. Újpest város 
ny. polgármestere, szombaton este meghalt. Te 
nietése hétfőn lesz.

— Nagy szépséghiba a zsíros arcbőr. Ke 
Zelésc egyszerű: nappal púder helyeit Sul- 
famyl kénpuder, éjjel Sulfamyl krém

— A finom hercegovinál éa ■ finom török 
dohány Nikutex minőségben is kapható az 
igen olcsó kis csomagolásban. Mind a két do
hánygyártmány az ujrendszerü nikotinmente 
sitéal eljárás után kerül a külön vízhatlan 
burkolással ellátott csomagba s igy a dohánv 
eredeti színét is, frisseségét is megtartja.

— Róna testnevelő-, vívó- és bokszlntézeté 
ben. Andrássy-ut 88. szám alatt a rendszeres 
oktatás megkezdődött. Beiratkozni mérsékelt 
tandíjak mellett, délelőtt 10— 1-ig és délután 
4—8 óráig lehet Sf-gimnasztlka.

— Elrontott gyomor, bélzavarok, émely
gés, kellemetlen szájíz, homlokfájás, láz, 
székszorulás, hányás vagy hasmenés 
eseteinél már egy pohár természetes 
^Ferenc József* 4 keserű víz gyorsan, bizto
san és kellemesen hat. A gyakorlati orvos
tudomány igazolja, hogy a Ferenc József 
víz használata a sok evés és ivás káros kö
vetkezményeinél igazi jótéteménynek bizo
nyul. A Ferenc József keserűvíz gyógyszer
tárakban, drogériákban és fűszerüzletekben 
kapható.

Tífusz-, vérhas-, 
difteriajárvány Baján

Baja, okL 15.
(.4 Hétfői Napló tudósítójától.) A városi 

tiszti főorvos jelentése szerint erős tifuszfertö- 
zések vAnnak Baján. Jelenleg busz tifuszbéteg 
van a járvánvkórházban, akik közül Öt vidéki. 
Eddig a közelmúltban összesen

34 tífusz-csel fordult elő.
A hnslhagvmázosok közül 6-an meghallak.

Vérhasmegbetegedések is nagyobb számmal 
fordulnak elő, különösen csecsemők és egészen 
apró gyermekek között.

Volt 12 difteriás meghetegedés is, főleg ap
róbb diákok soraiban. A bajai kültelki iskolát 
emiatt vitéz dr. Zákányt Andor tiszti főorvos 
intézkedésére a polgármester

két hétre bezárta.
Vérhas- és tifuszmegbetegedés fordult elő a 

városi szegényházban is. A tiszti főorvos eleinte 
ugy intézkedett, hogy a szegényháziján külön 
szobát rendezzenek be a szegényházi ápoltak 
elkülönítésére, mivel

a járvány-kórházban már alig van bdy.
Vámos József közgyám, a szegényház felügye
lője azonban erélyesen fellépett, mire a betvg 
szegényházi ápoltakat áttelepítették a járvánj*-  
pa Villonba.

Rn EÉKUEC szakorvosK0■ ■ ■ Lll D R.U ’éi-bor- c*  npnilbetptn lc- 
nek rendel e«éu naP 

Rákóczl-ut 82, 1. em. 1. Rőkussal b Mm ben. j

— A 32-esek ezrednapja. A volt 32-es buda
pesti háziezred 1907-ben és Ifil2-ben szolgált 
katonái vasárnap liuszonötéves találkozót tar
tottak. A találkozón rendkívül nagy számban 
vettek részt az egykori katonák, akik elhatá
rozták, hogy belépnek a volt ezred bajtársi 
egyesületebe és minden héten kétszer találkozót 
tartanuk.

— Földbérlők gyűlése. A Magyar Földbérlők 
Szövetsége vasárnap délelőtt Eszenyi Jenő el
nöklésével rendkívüli közgyűlést tartott, ame
lyen elsősorban üdvözölték Kállai) Miklós föld- 
mive.Iésügvi minisztert, majd felsőőrt Nagy Pál 
felsőházi tag és többek felszólalása utár. elha
tározták, hogy felkérik a kormányt, terjesszo 
ki azokat az intézkedéseket, 'amelyeket a kor
mány a gazdatársadalom javára tervez, a föld
bérlőkre is.

bármllven értékpapírt, kényszer 
éB hadikölcsrtntnapi Áron vásém 

Barnabank. Budapest, V„ NAdor-u.26. Tel 238-lfl,1044>7

— Szenzációs kedvezményes árú társasuta
zást rendez az ..Utazást és Menet jegy Iroda", 
Andrássy-ut Ifi. (Tel.: 281—48. és 265—25.) a 
következő uhonalon. Budapest—Vclencze— 
Firenze — Róma — Pisa — Genova — Milano 
— Lugano — Zürich — Innsbruck — Wien — 
Budapest. Részletes prospektust készségesen 
küldünk.

— A M. kir. Légügyi Hivatal kiállítási anya
gában látható egynéhány, a légiforgnlom 
üzembiztonsága és célszerű irányítása szem
pontjából igen fontos készülék, melyek a 
Siemens és Halske Rt. gyártmányai. Ezek kö
zül különösen érdekesek és elsőrangú fontos
sággal bírnak a kiállítási üzemben bemutatott 
elektromos távolba író gépek, továbbá a repü
lőterek megvilágításának automatikus szabá
lyozására szolgáló automatikus kapcsolási! 
Siemens-féle fényrelals, amelyekkel többek 
között a londoni, berlini és moszkvai repülő
terek vannak felszerelve. Látható ugyancsak a 
Telefunken Rt. gyártmányai közül egv ma 
már muzeális jelentőségű adóállomás 1910-ből, 
valamint két modern készülék kelti fel a 
figyelmet. Az egyik modem Adóállomás 15 
watt teljesítmény mellett 250 km., a másik 75 
wattos készülék 500 km. érintkezési akció
rádiuszt biztosit nz útban levő repülőgépnek.

örv. Lcfkovlts Adolfné a maga és 
alulírottak nevében porig sújtva közli, 
hogy forrón szeretett, imádott férje, a 
rajongó apa és nAgvnpa, a legjobb 
testvér, rokon és jóbarál,

Lelkoviis Adóit
házasságának 46., nemes életének 72-ik 
évében váratlanul visszaadta lelkét 
Terem tőjének.

Soha el nem múló szeretettel siratják 
gyermekei: Szidónia férj. Forral Já- 
nosné, Berta férj. Dr. Nou I.lpótné, 
Ármin. Gyűlő, Imre, Lllly férj. Mérő 
Gyuláné. Bállá Sári. Czlrbusz Erzsébet 
menyei. Forral János, Dr. Neu Llpól, 
Mérő Gyula véjel, Klári, Vera, Myra, Ági 
unokái, lestvércl, sógornői, sógorai, 
rokonai, barátai.

Hétfőn, 16-án d. n. 8 órakor temetjük 
a Megboldogultat a rákoskeresztúri izr. 
temetőben.

Drága Mindenünk, pihenj békességben.
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Nyílt levél 
Magyarország 
orvosaihoz!

n.ftl,.í’Mdó s''>vo» RazdasAui visronvok HMu 
,"k',í0,t érdekünk, hogy csőnk*  hutánk 

Irrmézeid kincarii ne íugjjuk rjíííaön 
heverni, hanem azokat embertársaink és hazánk iavára 
jranéi mélyrehatóbban kiaknázzuk. A természet e/t n 
v akör ’"r,0?ní’»< a vtláahirü keserflvtzeink s azt" 

Mért fordulunk elsősorban .Ma-....irorszrtc orvosaihoz 
íía? Zrvnfif,“*h?8 kérelemmel, .><>«>• lapozzák ín a ma 

szakirodalomban » MIH.Vviz.kkel foglalkozó 
■'^U7^ek,! ,'7 “i' l<,liék meg és tegyék 

n águkévá az azokban foglalt tudományos megállapllá 
*>“«t s akkor meg variunk uvó/őtlve. hogv nini h-sz 
meddő azon igyekezetünk, mellyel a MlRA vizeket nem- 
uíni ’lv22l v*  * v?|[A,,dón ,U ‘■•••'"rrtetní és kőzkinecsé 
tenni akarjuk. \álla.álunk éleikénességp nemcsak 
magu'tk érvényesülését jelenti, hanem <c)l< ndúléM jelent 
a magyar iparnak és kereskedelemnek és Igy hozzájárul 
hazánk gazdasági helyzetének a javításához.

Nem kérőt k mást n magyar orvosoktól csak azt. 
hogy amit az 6 fenkölt tudományuk vizeinkről megAlla 
T>ltOtt. azt betegeik javára a mindennapi gyakorlatban 

érvényesítsék.
bűd a pest 193? október hó.

A MURA GYÓGY- ÉS KESERŰVÍZFORRÁS R. T 
IGAZGATÓSÁGA.

.. DREHER 
SÖRÖZŐBEN 

NYUGATI PÁLYAUDVAR 

ínját vágrtRU sertésből készüli

DISZNÓ-
toros vncRorn . .. p a 
E y pohár t’dvari a ír P - .28 
Egv lónanftrkölt P — .50

Öngyilkosságot színlelt, 
hogy bejuthasson a kórházba

Nagykanizsa, október 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje^en- 

tése.) Vasárnap egy eszméletlenül heverő nőre 
akadtak n keszthelyi temetőben. Rögtön kór
házba szállították, morf a nő arcszlne és rosszal
lóit fitt bizonyitatta, hogy öngyilkosságot köve
tett el

Mikor sz orvosok hosszú fáradozás után ma
gából térítették, elmondta, hogy Boldizsár Ké
retlenének hívják és lefrivneve Sándor ffy Ilona 
Tatatóvárosből jött férje látogatására, aki 
Kész»helyen egy építkezésnél dolgozik és meg
bízták a munkások hetibérének kiűzetésével is. 
Mikor férjével a pályaudvaron találkozott, ész
revette, hogv a». illuminált állapotban van. Fag
gatni kezdte férjét, mire az elmondta, hogy 

elitta a munkások helibéréi.
Emiatt keserves szemrehányásokat tett neki, 

azután össh vesztek és Boldizsár az utasok 
szemelátfám ütlegelni kezdte. Az asszony bána
tában és elkeseredésében kiment a temetőbe és 
itt

luminállal megmérgezte magái.
A tüzetesebb orvosi vizsgálat megállapította, 

hogy
aa asszony teljesen egészséges, csak az 

arcát festette ólomszlniire.
A csendörséghez fordultak. ahol kiderült, 

hogy egy megrögzött sxélhámosnövel van dől 
guk, aki ugyanezt a komédiát játszotta el Tata- 
tóvároson és Sárváron is.

Mindkét helyen hosszúbb kezelésben Is ré
szesült.

Boldizsár Ferenc nemeis létezik és a nő nem is 
asszony. Igazi neve; Sándor Ilona.

A cséndőrség letartóztatta és megindították 
ellene az eljárást, a keszthelyi szolgabiró pedig, 
örökre kitiltotta Keszthely területéről.

— Hűvös, szeles idő várható. Vasárnapra 
megváltozott a hétvégi enyhe időjárás és 
hűvösre fordult az idő. A Meteorológiai In 
tézet prognózisa szerint változékony. Iiiivös 
szeles idő várható, helyenként esővel, he 
Igenként azonban a felhőzet csökkenésével

— Megnyílt a tokaji szűrei! hót. Vasár 
nap nyílt meg Tokajon a szüreti hét 
amelyre filléres gyorsvonatokon Budapest
ről is sok látogató érkezett. Sajnos, a zu
hogó cső és a nagy sár el rontott a a kirán 
dulók Örömét, nkik igy a vendéglőkbe 
visszavonulva a tokaji borok élvezetével 
kárpótolták magukat a hosszú ut fáradal
maiért, A sporttelepen sátrakban elrende
zett kiállítást ■ Kállny Miklós földművelés 
Ügyi miniszter is megtekintette, akinek tisz
teletére délben bankettet rendezlek.

Csütörtökön 
köBuúdüvk H*  OMtálVStfCjAlAk LOziUni. * 

Aa Öasaea sorstegyeUnek h felét 
okvetlenül kleoraoljAk.

és már egyaiten<*nv  >or»JeKgvot nyerhető 
loflB/er«»n<'»*Rrl)b  esetben 

500.000 ' 
pengő.

A sorsjegyek hivatalra Arat 
fegéM Fél Neuyert Nyolcad

aa pengő f-t pengő • pengő • pengő 
Kentleléahra levelrr.ölap elegendő.

Oörge Frigyes HusM
BUDAPEST, 5í,”.“a.L.t" SSA

Véres szüreti mulatság a Város
ligetben it sebesülttel 

Három embert őrizetbe vett a rendőrség
A városligeti ZÓfdrioddsr-vcndéglőhcn va

sárnap este szüreti mulatságot rendeztek, 
amelyen főleg

angyalföldi fiatalemberek
vettek részt. A mulatozás leghangosabb 
résztvevői, fickó János és András angyalföldi 
kocsisok voltak, akik hírhedt verekedői a 
környéknek. A két Bekó-testvér a szüreti 
mulatságon is csakhamar véres verekedést 
provokált. Pár perc múlva az egész tánc
teremben felborult a rend.

Kések villogtak

—- Gyilkolt egy 12 éves kisfiú. Ntjiregyhá
záról jelentik: Nyirlugoson egy Ismeretlen, 
12 év körüli idegen gyermek revolverrel 
agyonlőtte Háxz András kerülő 5 éves kis
fiát. A tett elkövetése után a gyilkos elme 
nekiüt. A csendőrség erélyes nyomozást in 
ditott az Ismeretlen gyermek kilétének meg
állapítására

— Súlyos motorkerékpár karambol n 
Bethlen-tére. Vasárnap éjszaka u Bethlen 
tér és az. Istvánul kereszteződésénél Kun 
Sándor 22 éves műszerész, motorkerékpár
jával nekirohant egy teherautónak. Az ősz 
szeütközés következtében Kun lezuhant a 
gépéről és súlyos sérüléseket szenvedett. A i 
mentők kórházba szállították. A vizsgálat 
megindult.

— Orvosi hír. Vitéz dr. Pintér-Kovács Zsig- 
mond egyetemi tanársegéd, belgyógyász, rende
lőjét áthelyezte. Vj elme: Vili., Mária Terézia- 
tér 16. 1. 2. Telefon: 36—0—55.

— Építőiparosok gyűlése. Vasárnap délelőtt 
a Központi kávéház különtermében n székes
főváros középitkezéseivel kapcsolatos aktuális 
égetően sürgős kérdések megbeszélésére érte
kezlet ült össze, amelyen K. Szentkirályi Gyula, 
Zlinszky József, Zeiller Rudolf. Kálny József, 
Klausch Gyula, Grün Imre Nagy István és 
Scliáffer Ferenc felszólalásai után munkabizott
ságot alakítottak, amelynek feladata lesz akciót 
indítani nz építészeti termelés megindítása ér
dekében.

PANNÓNIA-SZÁLLÓ
TÉLI KERTJÉBEN 
minden este tánc! cigányzene
Szombat és vasárnap táncos ötórai tea I
Mérsékelt polgári árak! 

— Kereskedelmi utazók demonstrációs nagy
gyűlése. A Kereskedelmi Utazók Országos Sző- I 
vétségének utazó szakosztálya vasárnap délelőtt 1 
demonstrációs nagygyűlést tartott, amelyet Egri 
Arthur nvltotl meg In. Dcutxch Jenő törvény 
hatósági tag. szövetségi főtitkár, vázolta az. uta
zók sőréiméit és kelt ki az igazságtalan jutalék
rendszer ellen Ifj. DeuUch Jenő a szolgálati 
viszony bizonytalan joggyakorlatát tette szóvá, 
majd Györki Imre országgyűlési képviselő hang
súlyozta n kérdések törvényhozási utón való 
rendezésének szükségességét.

— Jogviszonyaik törvényes rendezését köve
telik a kereskedelmi ügynökök. A Kereskedelmi \ 
Ügynökök Országos Egyesülete vasárnap Molnár 
Bertalan elnöklésével közgyűlést tartott, ame
lyen dr. Ingiisz Ernő titkár ismertette az ügy
nökök nehéz helyzetét. A titkár referádájában 
követelte, hogy az ügynöki jogviszony rendezé
séről törvényt kell alkotni. Hangoztatta tövábbó. 
hogy a Beszkárt Vezélö.égél arra Ingják kérni, 
högy az ügynöki karnak olcsóbb villatnosber- 
lelet vagy hetijegyet adjon. A közgyűlés elhatá
rozta. hogy ezeket a kívánságokat memoran
dumba foglalva juttatja illetékes helyek elé. A 
tisztikar megválasztása után a közgyűlés táv
iratban üdvözölte Fabinyi Tihamér kereskedelmi 
minisztert és dr. Dcsi Gézát, az. egyesület disz- 
elnökét.

— Enyhül a gazdasági válság! A mai nyo
masztó gazdasági válságban egyik fővárosi 
áruházunk, n Gálya Áruház siet a fogyasztó 
közönség segítségére. Ámulatba ejtő olcsó és jó 
minőségű cikkek teszik lehetővé, hogy mindent 
megvehessen mindenki oly kevés pénzért 
amennyiből máskor csnk egyes dolgokat vehe 
lett. A Gólya Áruház hoz elegáns őszi ruhákat 
‘KOO-ért. hálás gvapju twcdkelmél 2.75-érl. me
leg nadrágot 2 35-érl és gyönyörű tartós vis- 
kosn-hnrlsnyót 1.38-érl.

— Rozgnnyl fénykép 3 drb 8 P. C.nlvin-tér 5.
— Szorulásban szenvedőknek az „Igmándl" 

viz válik be legjobban.
— Ifa olcsón és jól nkar ruházkodnl, keresse 

fel n „Ruhnkereskedclmi Vállalat1', Ferenc-
körut 39. I.. ahol mérték szerint készítenék 
remek szabású férfiöltönyt 35 P., átmeneti fel
öltőt 30 P., télikabátot 40 pengőért a múlt év
ről felhalmozódott szövetmnradékokból, amíg 
a készletük tart.

a levegőben. A vad verekedés közben Mezei 
János földmives; Seizer Miklós 22 éves ke- 
reskedösegedet megszurta, a BeAő-fMrek 
pedig Szabó János 26 éves napszámost szúr- 
kálták össze, rajtuk kívül még nyolcán sebe
sültek meg.

egy szakasz rendőr érkezett
a vendéglőbe. A rendőrök nagynehezen meg
fékezték a garázda fiatalembereket és Mezei 
Jánost a két BeA'ő-ílvérrd együtt még a hely
színen őrizetbe vették. A verekedők kihnllgn 
tása a késő éjjeli órákban még tart.

— A román király születésnapja. Sinajd- 
bán Károly király vasárnapi születésnapját 
ünnepélyes keretek közölt tartottak meg. 
Délelőtt istentisztelet volt, este a kastélyban 
bankettel rendeztek, amelyre a kormány 
tagjai is hivatalosak voltak. A politikai pár
tok vezérei szintén a meghívottak között 
voltak. Megjeleni a banketten Martin Gyula 
is, akivel a király hosszasan beszélgetett.

— A két halálraítélt bolgár cxminisztert 
nem engedik be Bulgáriába. Szófiából je
lentik: Vasárnap reggel Bclgrádból a bolgár 
határra érkeztek Atanazov és Szlujanov 
volt miniszterek, akiket az. 192,3. évi állam
csíny után in conturnaciani halálra ítéllek 
s akik akkor Szerbiába emigráltak. Az 
emigrált agráriusok nagyobb csoportjával a 
két volt miniszter vissza akart térni most 
Szófiába, de a határon feltartóztatták őket. 
A hu tár rendőrség visszaküldte Jugoszlá 
viába a két volt minisztert azzal, hogy 
amig a szobranje nem hagyja jóvá az 
amnesztiajavaslatot, nem léphetnek bolgár 
területre. Hiába hivatkoztak az emigránsok 
arra, hogy önként akarnak jelentkezni. 
Bulgáriában nagy érdeklődéssel várják a 
további fejleményeket.

— A hadviselt teherautó-fuvarozók a gép
kocsi-fuvarozásról szóló törvény ellen. /\ Ma 
gyár Hadviselt Teherautó Szállítók Egyesülete 
mozgalmat indított a gépkocsi-fuvarozásról 
szóló törvény ellen, amely az egyesület szerint 
a tcherautószáilitókal exiszlenclAjukban veszé- 
Ivezteti. Az. egyesület azt hangoztatja, hogy nz 
Államvasul rentabilitását nem veszélyezteti a 
leherautófuvarozás. A teherautófuvarozók exisz- 
tenoiájának pusztulásával a kincstárt is káro
sodás éri a benzin kincstári haszonrészesedésé
nek elvesztésével. A hadviselt teherautótuvaro- 
zók remélik, hogy Gömbös Gyula kormánya 
tekintettel lesz helyzetükre és sérelmeiket or 
vosolni fogja.

— A debreceni gyalogezred vasárnnp ünne
pelte nz álmosdl csata századik évfordulóját. 
Debrecenből jelentik: Az itteni Bocskai gyalog 
ezred vnsárnan impozáns ünnepség keretében 
ünnepelte meg nz álmosát csata századik év 
fordulóját. Száz esztendővel ezelőtt történt, 
hogy Bocskai vitéz hajdúi megverték Az osztrák 
császári sereget. A vasárnapi ünnepség tábori 
misével kezdődött, majd diszfelvonulás volt a 
megjelent katonai előkelőségek előtt.

Mint színész felülmúlja önmagát.
Konlerálását állandó taps kíséri.

— OMKE-székházavalás. Nagykanizsáról je
lentik: Az OMKE nagykanizsai kerülete most 
avatta fel újonnan épült otthonát, amelyen a 
központ részéről Vértes Emil nlelnök, dr. Hal- 
kányl Kálmán főtitkár és Horváth István vet
tek részt. Az avafóiinnepen megjelent Krátky 
István polgármester Is, Hegyi Lajos főjegyző 
kíséretében, valamint Samu Lajos, az iparles- 
tűiét elnöke, fíalkányt Káinján bejelentette az 
avntóünnepcn. hogy a nagykanizsai kereskedők 
példáladó összefogásának elismeréséül a leg
közelebbi országos kereskedői kongresszust 
Nagykanizsán fogják megtartani.

•— Egész Budapest vásárol most tn. kir 
oszlálysorsjegyet a legszerencsésebb Kiss 
bankházban. Kossuth LAjoi-utca 1. és Erzsé 
bel-körul 15. A húzás már csülörtökőn kezdő 
dik. Telefon: S.5-M2.

— A nehéz Idő még sohasem tartott oh 
sokáig mint most, ép azért kell és lesz is ja
vulás. Aki bölcs és előrelátó, az biztosit ma 
gónak egy kis reménységet, szerencsét egy 
osztály sorsjegy vétele által a népszerű Dörgc 
Frigyes bank r.-l.-nál, Budapest, Kossuth La
jos-utca 4.

TELEFUHKEN 
DIADAL

K magyar munka diadala
24-1 csöves

liiingszsi'öual 
egyaeepáiett 

váltóáramú készülék

Hattagú birtokoscsalád 
súlyos gombamérgezése

Nagy kanizsa, okt. 16.
,ÍA Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A nagykanizsai közkórházban vasárnap 
reggel súlyos állapotban hattagú családot szál
lítottak be a nagykanizsai mentők a lelenyíi 
körorvos intézkedésére

Takács István szeníadorjáni birtokos szóm-*  
haton este családjával együtt gombát evett va
csorára. Alig egy két óra múlva egymásután 
rosszuBélct éreztek a család tagjai és

hajnalra már valamennyien súlyos gör
csökben felrengtek.

A szomszédok állal előhívott Idényéi körorvos 
megállapilotta, hogy az egész család súlyos 
gombamérgezésben szenved és intézkédétt a 
nagykanizsai kórházba való beszállításuk iránt, 
ahol — dacára a körorvos által alkalmazott 
azonnali gyomormosásnak — valamennyien 
válságos állapotban vannak.

TÁV!RAT

PAPAGÁJ-mul ató,
Erzsébet-körút

Szouretelni este érkezem 
stop.Mindenki keszueljon 
a taposáshoz.

S.arkadi Aladár

— Halálos zuhanás nz nkndólyversenyen. 
Prágából jelentik: A pardubitzi nagy nemzet
közi akadalvversenven vasárnap a gróf 
Kinskv emlékverseny lefutásakor Doppler 
cseh lörzskapitány, Csehszlovákia legjobb 
urlovasa, lovával az egyik akádílyon oly 
szerencsétlenül buküll, hogy nyakát törte és 
a helyszínen meghall.

VÁLÓPER ELŐTT
— Mikor elvettél, azt mondtad, nincs még 

olyan asszony, mint én vagyok.
Sajnos, ez mo is igaz ...

(Hamburger IllustfiertC)

'— Szüreti mulatság a l’iipíigáj-cnbarct-ÖSn- 
ring legújabb attrakciója. A kacagás, jókedv 
és hangulatról liavassy Mimi. Sarkadi Aladór, 
Fodor Artúr. László Andor stb. gondoskodnak. 
Tekintve, hogy belépődíj nincs s az árak is 
mérsékeltek, ma jóformán lóul Budapest a 
Papagájban mulat.

— Utazó, ki bcrlvljeggyel rendelkezik, mel
lékeikkel magóval vinne költséghozzájárulás*  
sál Leveleket ,.R H ‘ jeligére Rudolf Mosse 
hirddöirodába, IV.. Váci-utca 18. kérek.

föárusifói kérik,
hogy miiidnzok, akik a poslón_ küldött
sorsjegyek árut még nem egyenlítették 
ki, szíveskedjenek a megfelelő összeget 
azonnal megfizetni, mert a nyeremény- 

csak úgy biztasiIbaIó,_ha a sors
jegyek ara a hiy^ megállapított 30 fillér 
költségűIaIánnyal egyíill a húzás előtt 
klegy enljlletdl.

Aki nz ónban barin e I y_ o k n á I f ogv a a
sorsjegyeket nem a ka r j. i m cg tartani, 
silvcsked jenek nzon nal vissz a k tlldenl af 
illetékes helyre. uier£uz Idejében ki nera 
fizetett sorsjegyek semmi ,|ogot_nem_ b|ü^ 
tosltanak, a főárusitóknak azonban kárt 
okoznak, ha azokni nem kapják vIsaüb, 

a nuzas csutOrtoKon kezdOatr
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SZÍNHÁZ — MOZI
Varsányi Irén beteg

A kitűnő művésznő egyelőre kénytelen visszavonulni 
a színpadtól

A művészvilágot és a közönség nagy ré
tegét bizonyára fájdalmasan fogja érinteni 
•z a hírünk, hogy •

Varsányi Irént sulyos betegen a Park- 
Mzanatórlumba szállították.

’A kiváló művésznőt erős láz gyötörte, úgy
hogy több napon át látogatót sem fogadott 
és csak előszobájáig jutottak el legbizalma
sabb barátai és tisztelői.

Vasárnap érdeklődtünk Varsányi Irén ál
lapota felől és azt az információt kaptuk, 
hogy a művésznő állapotában némi javulás

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ Mindig leültek Jalták (%* *)  
VÍGSZÍNHÁZ: Jóhájból való uriián, (8) 
MAGYAR SZÍNHÁZ: Harmónia (8) 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Írja hadnagy (8) 
KAMARASZINHAZ: Fanny (%8| 
KIRÁLY SZÍNHÁZ, (’dtőiké (8) 
FŐVÁROSI OPERETT SZÍNHÁZ. Maoollta (8) 
FESTI SZÍNHÁZ: A leve (8) 
ANDRASSY IJTI SZÍNHÁZ: Rnlnnd világ (8) 
TFRÍZKÖRUTI SZÍNPAD: E« igen (8) 
IARRIOI.A VARIETÉ: Tarmt-rtvű (4. 8) 
ROYAL ORFEUM.- Dr. I.ticlter (V,l. Wf) 
RETHLENTÉRI SZÍNPAD: Csókot regiment (48. %•) 
KOMÉDIA ORFEUM: Pest a lUkflr mögött ('48, >48) 
MODERN KABARÉ: Habos vendégldléka
STEI.NHARDT SZÍNPADI Bohózal műsor (Mtö. %8)

Három színház felett kong ■ lélekharang. 
Nem fizetnek gázsit a szezon első hónapjá
ban sem, nem Is beszélve egyéb adósságok
ról. A Színész Szövetség keddi ülésén hatá
roznak, vájjon lctlltják-e e színházak iagjait 
a játszástól vagy sem.

♦

Ma lett harmincöt esztendős a Magyar 
Színház, amely 1897 október 16-án nyitotta 
Gésák cimíi operettel. A harmincötéves 
Magyar Színháznak első igazgatója Relle 
Iván volt s azóta Zoltán Jenő, Rajna Ferenc, 
Leszkay András, Beöthy László, Neumann 
Dezső, Rácz György, Juhi Marcell, legújab
ban pedig licitál Jenő, Bródy Pál és Wert- 
ttfimer Elemér vezetik a színházat. A har
mincötéves Magyar Színház Heltai Jenő

BRIGIRE
HELIIl

Az Atiantis 
királynőié

PIERRE BENŐIT
világhírű regénye 

hangosfilmen

Rendezte:

Q.w. Faust 

állt be és remélhető, hogy rövid időn belül 
elhagyhatja az ágyat.

Értesülésünk szerint
Varsányi Irén betegsége keresztülhúzta 

egyik színházunk számítását, 
amely éppen a legközleebbi jövőben akarta 
Varsányi Irént, akit egv idő óta ok nélkül 
és érdemtelenül nélkülöz a pesti közönség, 
következő darabja főszerepében foglalkoz
tatni. Varsányi Irén kezelőorvosai azonban 
egyelőre megtiltottál;, hogy a művésznő a 
közeljövőben bármilyen szerepei vállaljon.

igazgatása alatt újjászületését éli. Vasárnap 
este meleg házi ünnepség keretében Molnár 
Ferenc részvételével baráti vacsorán áldoz
tak a színház nevezetes dátuma emlékének.

♦
Még egy bankett — azonban a filmvilágban 

Orientert, az Osso-filmgyár távozó vezérigazga
tóját ünnepelte a művész- és filmvilág. A Royal- 
ban terintett asztal mellett mindenki helyet 
foglalt, aki a nyolc hónapja tartó francia-ma
gyar filmgyártásban a legkisebb szerepet is 
vállalta. A felszólalók meleg és elismerő han
gon emlékeztek meg Orienter budapesti szerep
léséről és arról, hogy a kitűnő filmember kez
deményezésére és anyagi áldozatával felépült a 
Hunnia uj műterme. A franciák kétmillió pen
gőt fizettek ki munkabérben és anyagokban 
részint magyar, részint francia művészeknek, 
magyar iparosoknak és műszaki alkalmazottak
nak.

*
Egy érdekes szerződtetés. Sziklay József, 

aki ötezer pengő elmaradt gázsira perelte a 
Fővárosi Opcrettszlnházat és aki a perét 
megnyerte, most békésen megegyezett a szín
házzal és leszerződött a Rotschildok című 
soron következő operett táncos-komikus 
főszerepére.

♦
Nem vicc — valóban megtörtént. Egyik 

színházunk próbáján a fiatal naturburs, aki 
szangvinikus természetéről nevezetes, alapo
san összekapott a karmesterrel. Miután le- 
csirkefogózták, lebetyározták egymást, már- 
már ölre mentek, amikor a nézőtérre meg
érkezett a színház igazgatója, aki még hal
lotta a sértegetések utolsó akkordjait. Nyu 
godtan fölszólt a színpadra:

— Miután ilyen szépen kimagyarázták 
egymást, folytassuk a próbát.

Es folytatták a próbát, mintha misem tör
tént volna.

★
Á„Hyppoltt — a lakáj” című nagyszerűen 

sikerült magyar filmvigjátékot az erdélyi 
vendégek tiszteletére kedden délután két 
órakor külön bemutatják a Palace-filmszín
házban.

♦
Bemutatja uj kis revüjét a Newyork-bár 

..Diszharmónia” címmel, — ami természete
sen utalás a legújabb Mo/nár-sikerre. Ná- 
dasy László, Kellér Dezső és Rejtő Jenő Ír
ták ezt a kis revüt, amely — a szublimált, 
kabaré. Különösen Pethes Sándornak van 
nir’v pgvéni sikere.

HUNYADY SÁNDOR
uj színmüve

ERDÉLVi
KASTÉLY

pénteken, október 21-én először

vígszínház
Előkelő és érdekes vendége lesz Buda

pestnek. Vasárnap kábel érkezett Brigitta 
Beimtől, a legérdekesebb és legeredetibb né
met filmsztárok egyikétől. A távirat lakoni- 
kus rövidséggel a következőket közölte: 
Ufa — Budapest. Kedden este Budapestre 
érkezem, kérem appartmánról gondoskodni. 
Elképzelhető, az Ufa milyen szívesen fo
gadja Európa legnépszerűbb hangosfilm
sztárját, akinek budapesti látogatása össze
függ az Atiantis királynője clmil film bemu
tatójával.

70.000
néző tapsolt a Magyar Színházban tiz estén, 
Molnár Ferenc uj remekművének, a „Har
móniának”. A költői, bölcs vígjáték és a 
pompás előadás páratlan sikerét nemcsak 
kiváló kritikusaink és elragadtatott közön
ségünk állapították meg, hanem hirdeti az 

egész világ sajtója is.

Kis helyreigazítás. Nemes Ibolya, a londoni 
; ékszerkirály: Norman Weiss felesége, akinek e 

héten kis malőrje volt a határnál, nővérének, 
Nemes Erzsébetnek Károlv-körut 3/a. alatti sza
lonjában készíttette királyi kelengyéjét.

*
Nincs dekonjunktúra a színházakban. Leg

alább is a fjyermekszinházakban. Lakner Arthur 
kitűnő vígszínházt gyermekszinháza például egy 
hétre előre eladott táblás há;al;kal dolgozik. A 
jövő vasárnapi „Angyalka” előadásra a főrangú 
előkelőségek egész páholysort foglaltak le. A 
mai előadáson Gombaszögi Frida lépett fel vé
letlenül, akinek annyira megtetszettek a gyer
meksztárok, hogy elment a színpadra gratulálni, 
közben pedig a forgószinpad megindult és be
vitte őt a színpadra a közönség nagy gaudi- 
umára.

♦

Parázs női háború játszódott le a Teréz- 
körutl Színházban, ahol a női öltözők csinos 
tagjai majdnem a szó szoros értelmében haj- 
bakaptak egy mással. Sárossy Gizi, a színház 
csinos szőke hölgytagja, sértette meg Bodó 
Icát, a kis színház nalváját. Ebből a sértés- 

t bői azután szóváltás támadt, amelybe a szin- 
, ház többi hölgytagjai Is beleavatkoztak, 
úgyhogy a nőháboruság már-már a legkomo
lyabb formát öltötte. A dolgot nem is tud
ták elintézni egymás között a hölgyek, mert

BPOdszky
Hansi Bergboddv kí.T.

novaiban
Nyitva .Hal »

TftMC!
A TÉLIKERTBEN

ÖTÓRAI TEA eüS?í.‘ő
SÁNDOR GYÖRGY jazz-zeneknra 
Asztalrend^lés: telefon 45-4-cO.

A PALMAKERTBEN
Uzsonnahangversen y

STEíNERJBOSNE
A KIS ROYAL 

kellemes lülölt étterme egész leien nyitva 

PERTIS JENŐ muzsHUü. 
Asztairendelés: telefon 52-0-48

amikor leánya megsértéséről hirt kapott 
Bodó Ica ügyvéd-édesupja, felkereste a sértő 
fiatal hölgyet és megkérdezte, hogy ki vál
lalja r felelősséget érette. A feltűnően csínná 
színésznő a pesti társaságok egyik Ismert 
férfitagját nevezte meg, akit az ügyvéd lo
vaglás elégtételre szólított fel. Ugy tudjuk 
azonban, hogy az ügyet már elintézték ugy 
az urak, mint a hölgyek. A hölgyek ugyanis 
vasárnap már a legnagyobb egyetértésben 
fogyasztották el egymás társaságában a 
szendvicseiket.

„Fráulein Wien!“

Mary Weinlich tizennyolc esztendős divat*  
rajzolónőt választották meg bécsi szépség

királynőnek.

KAMARASZÍNHÁZ
FANNY

VILÁGSIKER

A Pesti Színház végre megtalálta a „Zsákban 
macska” főszereplőjét — fíökk Marikában. Teljes 
erővel megindultak a próbák, mert a színház 
lemondott Fejes Teri vendégszerepléséről. A 
„Zsákban macska” egyébként parádés szerep
osztásban: Rátkai Mártonnal, Gyergyay István
nal és Dénes Györggyel készül. A „Teve” külön
ben e héten érte el első jubileumát, amely al
kalommal a közönség nagy ünneplésben része
sítette a szereplőket és a szerzőt.

Zsoldos előkészít polgArl és 
középiskolai magán
vizsgákra, GrStUGgl- 
re. VU, DohAny-u. 84

A Royal-szálló éttermei valóban nagy progra*  
mot adnak. Brodszky Miklós kitűnő zeneszerző, 
Hansi Berg és Hobby partnereivel szórakoz
tatja a közönséget, a Télikertben 5 órai tea ke
retében Sándor György jazz-zenekara, a Pálma
kertben pedig Steiner Böske művészkvartettje 
hangversenyezik. A Kis Royalnak Pertis Jenő 
a sztárja — no meg a jó konyha.

HOLNAP PREMIER!

URAM * UFA PÉCSI + CORSO -i- OfflHIA
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A lappangó magyar tehetségeket 
akarom feltárni

— mondja Márkus László
Hevesi Sándor külföldi felolvasó körútra indul

Hétfő
Szinház __________ ____ ______ ~
össze az ügyelői jelentés. Rövid időre meg
áll a próba, megáll a munka a Nemzeti 
Színházban, mert

o szinház uj Igazgatóját, Márkus Lász
lót installálják.

A társulat nevében Csathó Kálmán főren
dező fogja átadni Márkus Lászlónak a 
szinház vezetését.

A Hétft 
hírt, hogy 

déli félkettő órukor a Nemzeti 
művészeit társulati gyűlésre hívta

Isőnek közölte azt a 
ászlót bízza meg a kul-

tuszmlniszfer nz ország első prózai színhá
zának vezetésével. A szinház zavaros vajú
dása tehát rövidesen véget ér és megkez
dődhetik az a munka, amelyet az adózók 
pénzéből fenntartott színháztól a nagy- 
közönség méltán megkövetelhet. Márkus
I.ászló  személyénél jobbat és kitünŐbbet 
aligha választhatott volna a kultuszminisz
ter, mert

Márkus László kritikus, iró, inütör'J- 
nész, képzőművész, rajzoló és tervező 

Egész pályáját az a magasröptű ........... 
jellemzi, amely eddig 
sában megnyilvánult.
Hétfői Napló munkatársának uj hivataláról, 
céljairól és terveiről a következőket mon
dotta:

—- őszinte leszek; nem ért készületlenül 
ez a megbízatás, hiszen én már régóta mun
kálkodom n magyar színpadért. Tulajdon
képpen hétfőn kezdődik a munkám s addig, 
ameddig nem látom, hogy milyen adottsá
gok állnak rendelkezésemre, programmot 
adni, célt kitűzni: egyenlő az üres beszéd
del. Egyetlen irányom van:

kiépíteni, továbbfejleszteni
a Nemzeti Színháznak azt a tradícióját, 
amely a magyar géniusz röptének ad eleven 
erőt. Hangsúlyozottan magyar szlnpadkul- 
furát akarok csinálni a Nemzeti Színház
ban, ez a kötelező irányom. Nemcsak a kész 
és elismert magyar írókra építek, hanem 

a lappangó magyar tehetségeket is 
akarom tárni

a magyar drámairodalom számára, 
megyek hétfőn a Nemzeti Színházba, 
minden gazdasági depresszió, rossz viszo
nyok ellenére is az optimizmust, a munka 
megbecsülésének és a barátságos együtt
dolgozásnak szellemét akarom ápolni. Min
denkinek

kultura
minden munkálkodá-

Márkus László a

föl

Óriási választékunk a legolcsóbb árakat biztosítja önnek

Élelmiszer-osztályunk
88.44..22«
egységárai mnahoztan a kívánt olcsObündást, amit az 
erszagtsan tava UHNiszazezw vauttnk hátasán fogalton.

Az álland/ó torlódásra való tekintettel élelmiszerosz- 
tádyunkat rövidesen a kétszeresére bővítjük ki, hogy 
vevőinknek a hihetetlen olcsó árak melleit nagyobb 
kényelmet és jobb kiszolgálást biztosíthassunk. 

Postai megrendeléseket utánvétellel szállítunk.

Hákóczi-ut 72-74. U

békejobbot nyújtok 
és mindenkitől ezt is várom.

Hevesi Sándor, a Nemzeti Szinház távozó 
igazgatója is örül annak a változásnak, 
amelyet, sajnos, személye elleni hajsza 
következményeként könyvel el a nagykö
zönség. Hevesi Sándort ugyanis megviselte 
a méltatlan és oktalan támadások sorozata, 
beteg lett, úgyhogy egyelőre 
érezte magát egy 
zició betöltésére.

Hevesi Sándort 

képtelennek
ilyen nagy felelősségű po-

azonban nem veszítjük 
el*

szerint rendkívül előkelő 
fel arra, hogy a kőzet

mert értesülésünk 
pénzcsoport kérte 
jövőben egy magánszínház igazgatását vál
lalja el.

Hevesi Sándor azonban az idén nem fog 
szerepelni a magyar közönség elölt semmi
féle formában. Egy régi meghívást fogadott 
el, amelv őt 
kérte fel:

színházi

nagyszabású felolvasó körútra

kertlésekről fog felolvasást 
tartani

a közeljövőben Bécsben, Salzburgban, Mila
nóban, Berlinben és Londonban. Ebben u 
szeminárium-jellegü előadássorozatban
résztvesz André Maurois és Jules Romáin

Hunyady Sándort eltanácsolták 
darabja próbáiról a Vígszínházban 

A kiváló iró nem vesz részt az Erdélyi kastély 
előkészületeiben

Kényes és kinos aíTér játszódott le a na
pokban a Vígszínházban, ahol Hunyady 
Sándor Erdélyi kastély cimü darabjára ké
szülnek. Hunyady Sándor jelenleg Pesten 
tartózkodik s éppen ezért — mint ahogy 
természetes is — darabja próbáin kezdettől 
fogva résztvelt, valószínűleg azért,

mert a legutóbbi „Pusztai szél" cimü 
darabja rendezése körül szomorú tapasz

talatokra tett szert.
Hunyady Sándor most ellenőrizni akarta a 
rendezést és vigyázni akart arra, hogy a 
szinház jnég oppórtunitásból se változ
tassa meg darabja egyetlen jelenetét sem, 
instrukciókat adott az Erdélyi kastély elő
adására vonatkozóan színészeknek is.

A szinház egyik igazgatója, aki különben

Film, amelyet étdemes 
megnézni...

Gratulálunk, kedves Mamoulian önnek, 
mint a Chevaliei film nagyszerű rendezőjé
nek, aki e héten hors concours vitte el a 
pálmát az összes filmszínházak elöl. Ugy 
tudjuk, közel kétmillió dollárba került ez 
a film — megérte.

Premier után
FEKETE LÁNY. Kis operett ifjú BékefTy és 

Lajtai avatott kezéből. Hangulatos, derűs és 
bájos — éppen olyan, a milyen az előadása. 
Klikk Marika, ez az elragadó fiatal primadonna, 
a jól táncoló Hubay Elzie és í gy remek szerep
ben bemutatkozó Fodor Artúr, a mulatságos 
Sarkadi Aladár és az elegáns, szimpatikus Bé- 
kássy István valóban kitűnő sziuházat csinál
lak a — Labrlola-varietében. A vasárnapi be
mutató artista-szenzációja a Piek és Nick tán
cospár (egyike magyar: Gonda László). A Trió 
Dareseo, Don és Dolly és a 9 Maconi — a leg
teljesebb artistaprogram.

Ezt a 4 cikkel ajánljuk
Női télikabátOÍ sötétkék és fekete színben QC.5Ö 

szép szőrmediazltéssel, igen szép kivitelben .........................................  I’ II

Női ruhát mintás tweedkelmékből 10.50
elegáns fazonokban, modern kiállításban ....................... P «w

Női kötöttruhát modern fazonokban flfiO
különböző sötét és világos színekben........................... l’U

Férfi derhyvágásukapcsoscipöt 
melyet az ország legnagyobb cipőgyára 
kizárólag áruházunk részére gyárt rend
kívül erős boxbőrből, vizhaHan crupo- 
nett-talppal, miáltal ezen cipő rendkí
vül strapabíró.................... ... ára P

Postai megrendeléseket utánvétellel szállítunk.

DIWfcsIjaMOK
RAkóczl-ut 72-74

a legjobb barátságbun van Hunyady Sán
dorral, ugy látszik

nem vette jónéven, bog)’ az iró ennyire 
agilisán kapcsolódik bele darabja elő

készületeibe
és bizalmasan felkérte a szerzőt, hogy az 
Erdélyi kastély próbáin egyelőre ne jelen
jen meg, csak akkor, amikor a próbák már 
főpróbajelleget öltenek. Hunyady Sándor 
természetesen

erélyesen tiltakozott
ez ellen de később több barátja kérésének 
engedve, kijelentette, hogy a darabja elő
készületein egyelőre nem vesz részt és csak 
a társalgóban, illetve az igazgatói irodában 
ad instrukciót a színészeknek.

A MŰHELY ELSŐ MATINÉJA. Vasíirnap 
délelőtt jelentős művészi esemény ját
szódott le a Kamaraszínházban, ahol az 
ujtörekvésü szinház lelkes apostolai és hi
vatott művelői „A nagyváros hangja" ösz- 
szefoglaló ciinmel nagyszerű előadást tar
tottak. A Műhely mestere, Pünkösdi Andor 
nagy intelligenciával és színpadi tudással

Tiszta gyapjú axminsler szobaszonyeg 
szép perzsa mintákkal, bOOXZW cm 
nagyságban...................... ... P

Szőnyegosztályunk propaganda-árusítása

88.44.22.
Mi seiyemienyfl mohén seziöna ivem /| A

| különleges szép mintákkal, U|1
 | 280X150 cm nagyságban .. P ■ 
I seivemlenvü mokeii aszialierlio nn 
| szép perzsa mintákkal, r f
| 160X150 cm nagyságban .. P fcfc

forrasztotta egytónusuvá a legkülönbözőbb 
írók és zeneszerzők müveit. I miocént Ernői 
ó' Pár is, ő, Mont mart re cimü képe, Torday 
Judit előadása és Dán György Nagyvárosi 
misztérium cimü hétképes darabja tetszett

Labriola Színház-Varieté
Rökk Marika felléptével: 

A FEKETE LÁNY 
Békefíi-Lajtai 3 képes, látvá

nyos operettje
A kéthetes premierek színházában ezúttal is 

hatalmas műsort mutatnak be, amelynek fele
részét a Fekete lány cimü operett tölti ki. A 
káprázatos kiállításban színre kerülő komplett 
táncos operett címszerepét Rökk Marika, á 
pesti publikum dédelgetett kedvence játssz*,  
aki bőszt rkányiigyességü táncával, pompás éné
kével és kedses játékával végre egy nekivágó 
szerepben meglepetést ‘ fog keltein. A táncszá*  
mokbnn versenyez vek a bájos Habay Elri. akt 
min! szubrclt mutatkozik be a Labrioia-Szinház 
publikumának. A férfiak közül Sarkadi Aladár, 
Hékássy István mint bonviván és Fodor .Arttív 
játsszák a főszerepeket. Külön szenzáció a má
sodik kép Alhainbra-nuilfit'ö színpada, ahol a 
legjobb külföldi táncosok mutatják be az ere
deti bigint. a legújabb tangót és rumbát. A 
gazdag varieté-részben szerepelnek a 9 Macari 
olasz harmonikások. 3 Dareseo akrobatikus 
táncosok, The Jtivelys zsonglőrök, 3 Áthos ak
robaták, Dán át Dolly. Nic és Ric és a Labriola- 
görlök. .legyek (>0 fillértől 4 pengőig elővételi 
dij nélkül válthatók a pénztárnál. (322—92) cs 
a jegyirodákban.

Hungária papirsziJnyeg ha I
(I noleuni- és tanéíapótló) I
1(M cm széles1 égben, métere iuier g
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Lélegzet állító nagy csatában a Ferencvárosnak 
dolgoztak az első derbi hősei

Az uj tréner keze nagyon meglátszik az újpesti csapaton — A Hungária az utolsó percekben 
tizenegyessel egyenlített ki A Nemzeti egyenlő ellenfele volt a Ferencvárosnak — 

Pontot vesztett a Bocskay
Bocskaynak étidén gyengén megy, már 8 
pontot vesztett. Viszont Szeged csapata 50 
százalékos pontnyereséggel a nagyok nyo
mában. Vasárnap nagyot lendített magán a 
£•«»*»«!  « n | ||. kér., viszont Soroksár
együttese a hetedik helyről az utolsó előt
tire csúszott vissza. Ugylátszik Soroksár és 
Somogy között nagy harc lesz az előbbre 
jutásért. Szóval kezd kialakulni...

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
1. Hungária
2. Ferencváros
3. Budai „11"
4. Újpest
5. Bocskay
6. Szeged
7. Kispest
8. III. kér. FC
9. Nemzeti

10. Attila
11. Soroksár
12. Somogy

Kissé késői Időpontra jutott ez az első 
számit derby, nmelyet ősszel még kettő fog 
követni: n mai résztvevők a bajnok Ferenc
várossal szemben. Szerencséje a tegnapi 
derbvnek, hogv esőre hajló. hüvö« i *At  ka
pott. A végig késhegyre menő, hatalmas 
iramu harc, aligha hírt volna ki egy ká
nikulai forró délutánt.

Most már csak a Ferencváros van pont
veszteség nélkül, viszont kívüle a Hun
gária és az Újpest őrizte meg veretlen

ségét.
Tehát ismét nz elmúlt esztendők vetületi? 
látszik a bajnoki tabellán.

A középrégiókból egyedül a Budai „11“ 
merészkedett beékelődni a húrom nagy 

csapat közé.
Jelenleg még a Hungária van az élen, 
egy mérkőzéssel többet játszott. Újpest 
szont csak a negyedik helyet tartja.

Háromszor

de 
vi-

A

vezetett az Újpest, a negyedikre
Újpest - Hungária 3:3 (2:2)

Patinás nevű ellenfelek 
állottak szemben egy 
mással, hogy megvívják 
az első őszi nagy derbit 
A patinát ezúttal az Új
pest legényei hordották 
magukon, mert olyan 
dresszben jöttek ki. 
amelyen meglátszott az 
idők vasfoga. A Hungá 
ria ezzel szemben friss, 
élénkszinü trikóknt hú
zott magúra és szerényen 
lődözött kapu mellé 

mindaddig, amig Iváncsics biró sípjele a kö
zépre nem szólította a csapatkapitányokat. Pe
reg t pénz s aztán Mandl int és az Újpest estig- 

rilrUH

AMEDDIG KALMÁRRA ÜGYELNEK, BARÁTKl BEFUT, A TÖBBI CSEH DOLGA S AZ ÚJ
PEST GONDJA. ELSŐ FÉLIDŐ 37. PERC: 2:2.

gedten bámul nappal és széllel szembe A csiig- 
gidiseg azonban csak egy röpke pillanatig tart, 
mert azután már n Potya-szisztéma szerint 
óriási vágtában indítják meg a játékot.

Farkait Szalay labdáját fogja el a még be 
sem fejeződött az első perc, már a hálóban 

láncol a gól,
amelyről később aztán kiderül, hogy offszájd 
volt. De nz offszájd utón már néhány másod
perc múlva

Borsányl labdájával Auer dübörög a kapu 
felé, hatalmas testével utat vág a védelem 
között és tíz méterről, most már szabályos 
bombagól rezegtetl a kékfebér hálót 1:0.

Az újpesti ostromok szakadatlanul tartanak to
vább is, rendszerint a bnlszárny suhan előre a 
Jakubc-passzokknl. Az egyik ilyen támadás 
már majdnem gól, de /’ Szabó gyenge beadása 
még elfogható. Az 5. percben Auer bouibnlö- 
vése fenyegeti a kaput, de szerencsésen kor- 
nerre hárítják, amelyből azután netn marod

márka a z i zz ó I á m p á n !

50 évi leutalást és f»jlőa'ést
50 évi gyártási tapasztalatot
50 éve megelégedett vevőket.

tökéletes linöséget, 
nagy fényerősséget, 
gazdaságos világítást!

más, mini egy emlék holmi gólhelyzetről. A 
játék óriási iramában azonban szó sincs em
lékezésről, mindenkit a pillanat láza füt s az 
Újpest hatalmas erejű rohamai megsemmisítő 
vereség rémével fenyegetik a Hungáriát.

— Mi az, az Aston Villa játszik itt? — hang
zik a csodálkozó kérdés.

Valahogy igv fest a helyzet az első negyed
órában, amikor bizony alig lehet mást látni, 
mint újpesti játékot. ” ’ ’ ’ *’ *
harang, persze rögtön 
ció:

— Ezt a temetést
Hungáriának ...

Az Újpest roppant veszélyes, húzásai szinte 
ellenállhatatlanok s olyan ,,rumlikat" rendez a 
kapu előtt, hogy a Hungária hátsó formációi-

Valahol megszólal egy 
megszületik az apercep-

népen megrendezték a

FÉLIDŐ 37. PERC: 2:2.

nak a legteljesebb gőzzel kell dolgozniok. Köz
ben /’. Szabó belehajol egy Mandl-rugta lab
dába s hatalmas orr-rugást kap. De nem olyan 
fából faragták P. Szabót, hogy rövidesen vissza 
ne jöjjön. A 17. percben lő először a Hungá
ria újpesti kapura Cseh révén. A helyzetből 
szabadrúgás alakul ki, majd ebből a labda is
mét Cseh-hez pattan, aki fölé vágja. Az iram 
egyre fokozódik s most már a Hungária is 
játékban van. Az egyik oldalon Auer szédüle
tes lövése süvít keresztben a kapu előtt, a má
sik oldalon Kalmar verekszl át magát utolér
hetetlen könnyedséggel három emberen, hogy 
azután a tizenhatosról fölé vágjon. A helyzet 
mégis az, hogy

■ Hungária kapu előtt sokkal több ■ gól
veszély,

s az Újpest játszi könnyedséggel és robusztusán 
tör kapura. Kalmár egy közelharcban megsérül 
és húzza a lábát perceken keresztül. Ezzel 
mintha megpecsételődött volna a Hungária 
sorsa. Éppen eltemetik és parentáljók, amikor

Steiner

6 játék 31:0 11 pont
5 „ 22:2 10 „
6 „ 13:9 9 „
5 „ 15:7 8 „
7 „ 14:15 6 „
5 „ 11:10 5 „
5 „ 13:16 5 „
6 „ 9:11 3 „
6 „ 9:21 3 „
6 „ 8:20 3 „
6 „ 13:28 3 „
6 „ 8:18 2 „

már nem futotta

27. percben
Ottávl és Kalmár-akeló következik, az új
pesti védelem hibáz és Ticska elegánsan 
vágja meg a labdát, mely szinte a fü alatt 
süvít a hálóba. Olyan lapos, füvet-slmitó a 

szélyre s bizony némi hibával későn is ve
tődik. Azután már nincs mit tennie: a Hun

gária egyenlített. 1:1.
játék most ismét hatalmas hajrában lángol 

fel s az újpesti baloldal zudul előre. Mandl 
azonban ezen a mérkőzésen is nagyon a helyén 
van. Be is kiáltják a vállveregető kedvességet 
az egykori „gladiátorának:

— Jól van, Gyula bácsit
De akármennyire biztatják is a „bácsit", a 

31. percben ő is lehetetlen a helyzettel szem
ben. Egy szabadrúgás után nagy „rumli" ke-

a

A

boisx'njí

TAUUBt

BAR.ÁTUV

» FARKAS

GÓL, AMELY LÁTSZÓLAG BEBIZTOSÍTOTTA ÚJPEST GYŐZELMÉT. MÁSODIK FÉLIDŐ 
30. PER C: 3:2.

A

lelkezik a Hungária-kapu előtt,
az Ívelő labdát Szabó még kiboxolja, ez 
azonban Jakubén és Aueren keresztül P. 
Szabó elé kerül, aki nem respektálja a név
rokonságot és a hatosról Szabó mellett az 

ellenkező sarokba gurlt. 2:1.
Az Újpest újra vezet s ezen bizony nincs sok 
csodálkoznivaló. A Hungária v
csak most jön igazán fel s ha 
csatárjátéka, az egyéni akciói 
A 37. percben

kornert erőszakolnak ki, ezt _ -
a csomóba, ahol mindenki Kalmárral van 
elfoglalva. Barátky a tömörült védelem kö
zött elcikkázik, majd fölnyullk a labdáért, 
fejjel Cseh eié iáiaija, aki az üres jobbsa

rokba pöccinti a labdát. 2:2.
A Hungária vérszemet kap a sikeres egyenlí
téstől és olyan ostromba fog, hogy a nézők 
feje már fáj az izgalomtól. Tiz lövés szállna 
kapura, ha nem állná útját minden esetben 
ember, s ez a sikertelen lögyakorlat egyre he
vesebbé fokozza az akaratot.

Formális közelharc dúl most a tizenhatos 
tájékán, egymásután dőlnek fel az emberek 

és fetrengenek a földön, 
mig azután Iváncsics füttye tisztázza a helyze
tet: az Újpest fölszabadul, A Hungáriának most 
nagyon megy a játék és a hangulat kezd meg
változni s most már nem tartják reménytelen
nek a helyzetet.

— Mit szeretnél, ki kapjon kif — hangzik
az izgalomtól fűtött kérdés és ' .. ..................
nagy nyugalommal hangzik a 
nem sok rejtélyt takargat az 
hovátartozóságán:

— A legjobb volna, ha mind 
kapna...

Akkor még nem tudták, hogy nagyjában ez 

Hiába volt a Soroksár lelkes 
gólképesnek bizonyult 

Kispest—Soroksár 7:2 (3:0)

azonban még 
szétesőbb is a 
veszélyesebbek.

Ottávl rúgja

kötődés. Mire 
válasz, amely 

illető drukkeri

a kettő ki-

számmal

kedvenc

A kispesti közönséget 
nem igen izgatta az a 
körülmény, hogy a Hun- 
gária-uton derbimec.es 
került sorra, mert ennek 
ellenére szép 
gyűltek össze, hogy ta
núi , legyenek 
csapatuk győzelmének. A 
kispesti drukkereknek ez 
a kívánsága várakozá
son felül sikerült, ameny- 
nyiben az újdonsült so. 
roksári csapatot nagy 

fölény mellett gyűrték maguk alá.

A soroksáriak a vereség ellenére végig lel
kesen küzdöttek,

ám a kispesti csatárok feltűnő gólképességét 
. j. , parírozni, másrészről pedig több 

hagytak kiaknázatlanul.
üdvözléssel és zászlócserével indul 
amelynek első perceiben a Sorok 
jó játéka láttán nem igen lehet

nem tudták 
jó helyzetet

Kölcsönös 
a mérkőzés, 
sár meglepő , , ............................,
arra gondolni, hogy a Kispest a meccset fölé
nyes gólaránnyal fogja megnyerni. A 21. perc
ben esik nz első gól, amikor is Mick lövését 
Bdcsay kiejti és a résen lévő Steiner góllá ér
tékesíti. ld). Alig kezdenek újra, ismét Mické 
a labda s lövése most már közvetlenül Is ered
ményes. t.-O. A Soroksár áronban nem hagyja 
magát lelkesen belefekszik a játékba, de csa
tárai több kedvező helyzetben hibáznak. Vi
szont a 4J. percben Steiner beadását Konyor 
juttatja az 'Menjél kapujába és igy 

lesz a vége a mérkőzésnek.
Szünetben, amig a Sziblll-áriát kesergi a 

megafón, meglehetősen eloszlóak a vélemények 
a játékot illetően. Egy azonban bizonyos > ez 
az, hogy

as újpest*  együttes munkáján must már 
mindenki észreveszi Potya kezét.

Szünet után ismét nagy irammal _ indul a 
mérkőzés, amelyből újra az Újpest fölénye lát
szik, legalább az elején. Szabó III. jó labdája 
szép lövéssel száll a kapu fölé, majd Kalmár 
kitöréséből menekül meg szerencsésen Acht. 
A Hungária belső triója túlmeredek szőkíté
sekkel kísérletezik s ezzel bizony nem sokra 
mennek. A 27. percben óriási harc dúl az Új
pest térfelén s már-már góllal pecsételődik 
meg, amikor Szobá átadását Cseh könnyelműen 
és ^kapásból lövi jó helyzetben fölé. Nem ki
sebb az Újpest pechje sem. Egy perccel ké
sőbb ugyanis Auer rohamából lövés, ebből pe
dig kapufa lesz. A labda visszapattan, üres a 
kapu s P. Szabó már csak a fejét foghatja, 
amikor a „ziccer" kihagyása után a hungáris- 
tűk szinte testületileg gratulálnak. A 30. perc
ben 

a túlságosan előrehuzódó Hungária fede
zetsor mögé Borsányl ad labdát, Farkas 
elfogja és középre tolja, ahol Auer ét 
Mandl párharca kezdődik. A végén mind
ketten a „szőnyegre" kerülnek, a labda 
azonban Jakube elé perdül, aki hatalmas 
rössel érkezik és lapos lövése a Tlcska-gől 
mintájára ugyanúgy és ugyanott fut be. 3:2.

A közönség kék-fehér része csüggedten Indul 
meg a kijáratok felé, elvégre már csak negyed
óra van hátra s ugy tetszik, mintha az Újpest 
nem állna el a további góllövésnél. Auer há
romszor egymásután kerül lövőhelyzetbe a 
mind a három bombája emberbe fúródik. Ha
tározott fölény, egészen a 43. percig, amikor 

Ottávi két emberen megy át a szélen, egész 
a kornervonallg. A kezdődő szürkületben 
csak annyit látni, hogy beadása az egyik 
újpesti játékos kezén irányt változtat s a 
következő pillanatban már hangzik a fütty: 
tizenegyes! Lehetne vitatkozni az eseten, 
ha nem lenne céltalan. Barátky áll a labda 
elé, egy Ideig vár, kellő önbizalmat gyűjt 
s azután lassan nekiindul. Jobbra dől, 
Acbt utána a a labda ellenkező sarokba 

gurul. 3:3.
A további játék során 
már eredményt várai ugy 
sem lehet s a két csapat 
feladja a küzdelmet s 
csak védekezésre szorít
kozik.

A nagy derbi lélegzet- 
állító hatalmas Iramában 
becsülettel küzdött mind 
a két csapat s .csak azt 
fájlalják a végén, hogy 
tulajdonképpen a harma
diknak: a zöld-fehér mu
musnak dolgoztak.

iátéka — a Kispest feltűnően
Barátky

a hazai csapat három gólelőnnyel fordul 
a félidőben.

Szünet után az első percben újabb kispesti 
gól esik Szepes révén. 1:0. Majd a 16. percben 
Mick akciójából Konyor a ’’ " ’ " " ”
ját szerzi meg. Most mór 
meccs sorsa és igy a 
kispestiek is kissé en
gednek az iramból. A 
22. percben kornerből 
Kautzky révén szerzi 
meg a Soroksár első gól
ját, de három perc 
múlva Szepes már ismét 
növeli a gólarányt, majd 
a 31. percben Steiner a 
hetedik kispesti gélt 
rúgja. A 42. percben Elb- 
linger révén esik a 
meccs utolsó gólja, ami

enyhe vigaszt jelent a soroksáriaknak.

kispestiek 5-ik gól
nem lehet vitás a

CSSE AGYON
minden búját, baját, gondját és hozza el 

feleségéi és

a Royal Orfeumba, ahol BékefTi László 
konferál és játszik az uj Békeffi-revűben. 

Ez az Igazi élvezet!

derbimec.es
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Majdnem pontot rabolt a Nemzeti a „reorganizált" Ferencvárostól

Ferencváros—Nemzeti 2:0 (1:0)
Egész délelőtt birkózott 

a nap az esőre vésze*  
felhőkkel. A délutáni 
órákban végre a nap ke
rült ki győztesként ebből 
a viaskodásftól. De csak 
rövid időre. Újra kelle
metlenül fagyos szél sepri 
végig az éjszakai esőtől 
haragos zöldre festett, re
mek Hungária-uti pá
lyát. Határozqttan rontja 
a derbyhangulatot. De 
már szembe is áll egy-

Kohut.
-....« is un egy

mással a két csapat. Mindkettő komplett, mert 
a rerpnpvárosban az „öreg" Takács is szerep
hez jut. Csak Toldi hiányzik, akinek helyén 
Turay játszik, az ő posztját viszont Bukovinai 
töltötte be a bajnokcsapat vezérkara. A Nem
zeti csatársor, bár szél ellen játszik, gyakran 
kellemetlenkedik.
~ Humar kifullad a Nemzeti s akkor annyi 

golt lő a Ferencváros, amennyit akar, — 
mondja egy zöld-fehér drukker.

De a jóslat sehogy sem akar valóra válni. A 
Fradi csatársor összefogó erő nélkül, néha 
teljesen szétesetten egyéni akciókkal operál. 
Gólhelyzet akad itt is. olt is. A Nemzeti mintha 
mindent erre a meccsre telt volna félre. Min
den labdáért határtalan lelkesedéssel küzdenek 
a fekete-fehérek.

Itt ma pontrablás lesz — jegyzi meg egy 
hungarista.

A hangulat határozottan Fradi-eljeues. Jól
esne a kék-fehér és a lila fehér sziveknek egy 
kicsúszott zöld-fehér vereség. A Ferencváros 
az utolsó tiz percben erős ostromot zudit a jól 
védett Nemzeti kapura. Turay előbb felsőlé
cet lő, majd Takács hagy ki két jó helyzetet.

Végre a 41. percben vezető gólhoz jut a Fe-

rencváros.
Kohut éles szögből lőtt iabdAja a Jobbol
dali kapufáról átröpül a baloldalira, majd 
onnan hálót súrolva, vlMzaperdül a kapu

vonalon álló Welnhardt kapus kezébe.
Juhász Attila dr. bíró közvetlenül a kapu kö
zelében áll s azonnal, határozottan megítélte a 
aolt. A Nemzeti játékosok egy része és a veze
tőség körülvették a birót és protei,tá||»k a gól 
ellen. De Juhász dr. kijelentette, hogy feltét
lenül szabályos gól volt.

A Nembeli hosszú idők óta ily nagyszerű. 
!"ve.nc.!"zus és le,kei» játékot nem produkált. 
Különösen szünet után, támadást lúmaJásra 
vezet. Hadának minden képességéi felszínre 
kell hozni, hogy a levegőben lógó kiegyeniilést 
eiháritsa. De Weinhurdt sem panaszkodhat 
SÖt, örülhet annak a rég látott szerencsének, 
maikor kifutott a 16-osig s Kohut elkaparln 
tolta előle a lubüái, az üres kapura lölt n csal 
a befutó Flóra ügyes fejese mentette meg hó 
lóját « biztosnak vélt góltól. A meccs nem 

’ mert mindenki érzi, hogv 
a két pont. Előbii a Nem 
meg 

he a 
Majd

mérkőzés Orlow-Martinod és <J»n‘őmérkö«é« 
Tomson—Westergard között. Az első pár ne
gyed 9 órakor lép a porondra. Egyébként a 
döntőmérkőzések *.  befejezéshez közelednek.

X Jól sikerült a TTC gyorsasági versenye. 
Vasárnap rendezte meg a TTC idei őszi túra
versenyét, kilomélergyorsasági versennyel 
összekötve. A lezárt Kercpesi-uton többezer 
néző helyezkedett el, hogy tanúja legyen az 
érdekes versenynek- A legjobban egyébként 
Hartmann László szerepelt.
X Németh nyerte meg Magyarország kerék

páros hegymászó bajnokságát. A jele*  BSE- 
versenyző ideje 10.59 mp. volt. Második Or
czán (Törekvés) 11 p. 0.3 mp. 3. Huszka Hl. 
(BSE).

I

Rosszul

(A Hétfői Napló tudó
sitájának telefonjelenté
se.) Debrecen csapatát 
ugy látszik a balszeren
cse yelte pártfogásba. Az 
elmúlt években kitünően 
szerepelt együttes egymás
után adja le pontjait. 
Győzelmi reményekkel 
indult nia küzdelembe a 
csapat, noha a m0?1 
szerződtetett Tatár s?e- 
mélyéhen uj Ifözépfetje- 
zet mutatkozott be a be
teg Moáré helyén. Az uj fulballcsiljag azonban 
nem vált be; futballnyelvcn szólva: tqkeletesen 
leégett. Ezen a ponton kgresepdő azután ma-

szép, de izgalmas, 
nincs biztos kézben 
jeti Törökje sérül 
és sánlikálva tölti 
ceq|er 
Bukón 
lenpé, 
szélsőnek jne;

posztját.
válik harcképte- 

ő viszont bal

lesz az összekötő. A 40 
percben dől el a meccs 
sorsa, amikor

Takács egy labdára 
startol s Flóra fel
szabadító rugósa Ta
kács melléről a ki- .
futó Welnhardt mci- Blháml.

lett gurul a hálóba 2:0.

startolt az uj debreceni tutballcsillag
III. kér, FC-Bocskay 1:1 (1:1)

Markos

gyáráét a csapat gypngébb szerepléséért.
E|sőhek a ljl. kér. kapott lábra, a Bocskai 

azpnbai) jql védekezett- Mindjárt a meccs ele
jén váratlan incidens adódik. A mérkőzést ve- 
zetö Biró Sándor Markost tévesen fújta le. Ar. 
ezerszemii Cézár nem hagyta szó nélkijl u 
nyilvánvaló birói tévedést,

hatalmas tüntetést rendezett a futbaliblró 
ellen, aki a meccset lefújta és a kényszerű 
cgyHtrcts szünetben tudomására adta a

Szegeden maradtak
Széped FC—Somogy 3:1 U-’V

Szeged, pkt. |6- 
(A Rét főj Napló tud.

tel. jel.) Szeged közön
sége éhes volt már egy 
győzelemre. Fiai ugyanis 
eddig idegenben gyűjtöt
ték a pontokat. A lelkes 
együttes értékes győzel
me minden tekintetben 
megérdemelt volt, ameny 
pyiben

ellenfelénél az ered
ményben ki nem fe
jezett gólkülönbség

gel volt jobb.
közönség végül győzelem-

közönségnek, hogy a futballblró sem csal
hatatlan, ő is tévedhet.

A publikum ebben meg is nyugodott és a 
meccset folytathatták. A JII. kerület támadásai 
során a 24. percben esik az első gól.

Fenyvessy beadása kavarodást idéz elő és 
a résen álló Kármán bevágja a III. kerület 

gólját.
A debreceniek nehéz percei azonban nein sokáig 
tartanak, a Bocskai alaposan rákapcsol és két 
perc múlva sikerül is visszaadni a gólt.

Markos Teleki jó labdájával lefut és irtó
zatos lövése nem Is téveszt célt: 1:1.

Egy perc múlva Király összeütközik Hevesivel, 
a Hl. kerületi játékos megsérül és a továbbiak
ban statisztálni kénytelen. Helyére Gyári megy, 
de a játék már nem megy az óbudaiaknak, a 
Bocskai van továbbiakban frontban.

A második félidőben változatos játék alakul 
ki. Később azonban a játék ellaposodik. Dröss- 
ler kapufalövésj*  az egyetlen eseménye a félidő
nek, amely két gyönge csatársor és két erős 
védelem küzdelmét mutatta. Gólhelyzetei in
kább a Bocskainak voltak, ezeknek kihaszná
lása azonban nem sikerült. Marad a döntetlen 
eredmény, anjply körülbelül reálisun 
kifejezésre az erőviszonyokat.

a somogyi pontok

juttatta

KÉSZÜL A CSAPAT A NÉMETEK ELLEN
Az október 30-án esedékes Magvarország—Né

metország válogatott mérkőzés előkészületei se
rényen folynak Máriássy Lajos dr. szövetségi 
kapitány, néhány változtatásra készül. Értesü
léseink szeriül, minden bizonnyal l<te;eré!! 
osztrákok ellen gyengén funkcionált’ belső triót 
és a kapust. A jelenlegi formák alapján a kő
vetkező együttesnek van a legnagyobb esé|y< 
Háda — Korányi Dudás — Borsányi, Sárosi, 
Lázár — Korányi 11., Auer, Jqkube, Bihámi. 
Déri.

mintázott fianelból . , . , 4.80!
12.80

gyönyörű matlaséből . . 12.8OÍ
kordbársonyból . , ,

Flanel háziruhák.

•e: HENWES
KÁLVIN-TÉQ7?

Az öt év óta veretlen magyar atléta
gárda súlyos vereséget szenvedett 
az olasz válogatottaktól Firenzében 

Olaszország-Magyarország 79:62

Korányi ff.
A háromezer főnyi

illaspn, meleg ünneplésben részesítette a csa
pat tagjait. Az együttes gróf Klebelsbcrg Kuno 
iránti gyásza jeléül fekete karszalaggal ját
szott. A meccs nagyobb részében a szegedi 
csapat volt fölényben, csatárai azonban nem 
tudták kellőképpen kihasználni a góljjelyzele- 
Rpt. Volt két tizenegyes is, ami szintén kihasz
nálatlanul maradt. A vezető gólt a kaposváriak 
lőtték a 28. percben Galambos révén. Röyiddel 
utána Havas az első tizenegyest kapu me||é 
lőtte. A 36. percben Lukács egyenlített ki üres 
kapuba. Szünet plán Lukács gólját lesállás ci
mén érvénytelenítette a biró. Majd Korányi H- 
lőtte a második és Lukács a harmadik gólt. 
Lukács a szegediek második tizenegyesét a 
kapu mellé Iptte. i

A Budai „11" fáradtan játszott 
Pozsonyban és így minimális 

vereséget szenvedett
Bratislava—Budai „11“ 1:0 (1:0)

Pozsony, okt. 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefopjelen- 

tifi.) Zphogó esőben, felázott pályán játszpljak 
a csapatok. A kissé fáradtnak látszó budapesti 
csapat játéka nem érvényesült a mélytalaju 
pá|J’án. A meccs egyetlen gólját a |6. percben 
Bulla rúgta. Szünet utóp a pozsonyiak erős 
irgmot diktállak, a budaiak nzonbai) jól véde- 
ké^teR. fábfán kapu*  ItiStb labdát léit árlal- 
njallamiú, de a fedezetkor is kilünőpn dolgozott.

X Favoritok győztek n II. ligában. A kis 
profik vasárnapi fordulója az eddigi kiala
kult formák alapján favorit-győzelmeket 
hozott. Az eredmények a következők: 
Vasas—Csepel 4:0 (.1:0), Taxi—VÁC 2 1 
(1:0). Phöbus—fiAK 3:2 (2:1). fíroguista— 
Rákospalota 3:0 (Í:fi), Shell—pTC 10 (P 0). 
Rmlpfali—Drfischg 3:2 <?:!).

X Két súlyos futballsérülés történt vasárnap. 
Az utóbbi időkben, — ugylátszik a labdarugó 
szövetségek erélyes állásfogalására, — kissé 
csökkentek a nemrég még erősen elharapódzott 
durva játék okozta sérülések. Vasárnap azon
ban ismét kél sulyosabb sérülés történt, nyil
ván a felázott pályák kövlekezinényekénl- 
Zsarnay Gyula, a MÁV Előre játékosa, u jobb- 
lábszáran nyílt törést szenvedett, s gyógyulást! 
előreláthatóan hat belet vesz igénybe. Mód 
József, a Nemzeti Husiparos játékosa pedig bal- 
kulcslörést szenvedett. Mindkettőt a Glüek-szu- 
natórimba szállitották.

X Stlboc—Mars, Orlov—Martlnoff és Tóm 
són—Weslergard dönlőmcccseket vívják nu< 
este. A Wildmann—Wihlonen döntökiizdelem 
mel indult a profl-blrkózómérkőzések vasárnap 
esti fordulója. Wildmann rettenetesen vadult, 
de a Hun birkózó technikájával ,,megszidó 
tette'*  ellenfelét. Végeredményben Wihfonen 
győzött, miután Wildmann öntusst vételt. Szép 
küzdelmet hozott a Mars—Weslergard döntő. 
A francia brutális harcmodora megtört a „bir- 
kózókirály" óriási súlyán (148 kg.) és birkózó
művészetén. Győzött \Vestergard. A mai, hétfői 
program a következő: Jaago—Wihlonen dön- 
tőmérkőfej, Slibor—81. Mars, revún»-döulő-

Firenze, okt. 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjelen- 

lése.) Kapituláltunk. A magyar atlétika ragyogó 
győzelmi sorozata tehát megszakadt. Oteszten- 
tendős veretlenség után a példátlan fejlődésen 
keresztülment s a legutóbbi ojimpiászon is bá
mulatos sikerrel szerepelt

Olaszország győzött válogatott atlétáink 
felett.

Az az olasz együttes, amelyet az eddigi öt talál
kozás során négy alkalommal fölényesen győz
lek le reprezentánsaink. A papírformából kö- 
vetke?tcthettüpk az olaszok fensőbbségérp s a 
minimális vereségre, ha ej js voltunk készülve, 
meri hiszen pillanatnyilag Európa Jegküzdö- 
képcsebb és legkompaktabb legénysége jlllt 
velünk szemben, mégis fájdalmasan érint min
ket ez a vereség, mert anqak a súlyos

79:62 arányú differenciájára nem számí
tottunk.

A sorrendben 17 nemzetközi győzelmet aratott 
atlétacsapatunk eddigi Ipgsylyosabb vereségét 
szenvedte el. Kétszeresen fájó ez a debaele, 
mert ilyen nagyarányú vereséget nekünk nem 
sikerült a múltban az ola$;pkrq mérni A mi 
négy győzelmünk ugyanis 53:49, 55;47. 78:64 és 
ismét 78:64, mig az olaszok egy alkalommal 
Bolognában 56:46 arányban győztek.

Az eddigi hat találkozás összesített pont
aránya még Igy is 373:31)9 arányban Ma

gyarország javára billen.
A 14 számból álló miting 7 versenyszámát 
mieink, hetet pedig az olaszok nyerték, « így 
a jobb helyezéseken múlott az olasz csapat 
győzelme, amely a 4-3-2-1, stafétában 8—4 pon
tozási rendszert tekintve, az olasz atlétika át 
lagának óriási fejlődését mutqtjít. Az eddigi 
6 magyar—olasz találkozás győzelmi aránya 
42:30, szintén Magyarország javára.

Remek, verőfényes nyári idő. Ennek ellenére 
hideg északi szél. Több mint tízezer főnyi kö
zönség. A címeres irifcós magyar csapat fel
vonulása rendkívül hatásos.

100 m: 1. Toetti Olaszország 10.8 mp. 2. Ma- 
regatti 1 mp. 3. Sir Magyarország 11 ipp- — 
Raggambit a starter kétszeri kiugrás miatt ki
állította. A közönség kívánságára azonban ver
senyen kiviil futott a többiekkel és tenyérszé
lességgel, 10.8 mp.-cel Toetti mögött végzett.

400 m: 1. Bqrsi M. 50.6 mp. 2. Taverpari O 
51 mp. 3. Giacomplli 0. 51.8 pip. 4. vitéz Sza
lay 52.4 mp.

80Q m; 1. Szabó M. 2:01 mp. 2 Taverqari O. 
2:01 mp. 3. Fürig O. 2:02 mp- 4. ZsiDay 2:02.2 
mp. — Az erős szél igen hátráltat!a a futókat. 
Szálló nagyszerű küzdelem után lenyérszéles- 
séggcl győzött a kitűnő olasz ellen

1500 m: 1. Becaili O. 4:03.2 mp. 2. Szabó M. 
4:04 mp. 3. Furia O. 4:06 mp. 4. Govrik M. 4:17 
mp. — Szabó erősen érezte lábában a 800 mé
tert.

5Q00 m: 1. Cerali O. 15:35.4 mp. 2. Llppi O. 
15:36.6 mp. 3. Kelen M. 15:43 mp. á. Simon M. 
15:50 mp.

110 m gát: 1. Valié O. 15.1 mp. 2. Kovács M- 
" " mp. 3. Jávor M. 15:3 mp. 4. Caldani O.

a

Sulydobás: 1. Dr. Darányi M. 14.84 m. 2. Csá*  
nyi M. 14.23 m. 3. Pighi O. 12.66 m. 4. Ágost! 
O. 11 m.

Diszkoszvelés: 1. Donogán M. 47.11 cm. & 
Remecz M. 45-48 m. 3. Pighi O. 43.26 m. 4^ 
Spezzali O. 28.23 in.

Gerelpvetés: 1. Agosli O. 57.88 m. 2- Spezzali 
0. 57.05 m. 3. Várszegi M. 56.41 m. 4. Budavári 
55.20 m. — A gerelyvetők gyenge szereplése 
érthetetlen, mert semmi kondicióbeli vágj 
egyéb gátlást verseny közben nem éreztek 
kidobásaik egyszerűen nem sikerültek.

Olimpiai staféta (400, 200, 200, 800): 1. Olasz- 
ország (Facelli, Toelli, Maregatti, Becaili) 1001 
méterrel. 2. Magyarország (v. Szalay, Sir, Rag-, 
gamby, Barsi).

VILÁGSZEMLE
HEINKICH GYŐZÖTT A BÉCSI tGETík 

VERSENYEN
Bécsből jelentik: A Krieauban vasárnap meg

tartott ügetöversenyi-n a Hunyadi Kálmán*  
epilékversenyben Heinricli győzött 1 p. 24.S 
mp. alatt a Körmendi istálló Elly nevű lovával 
szemben, amjvcl Jyeállito|ta a? osztrák rekor
dot. Tol.: 11:10.

ROMÁNIA LEGYŐZTE AUSZTRIÁT
Linzből jelentik: A Középeurópat Anialő» 

Kupamérkőzések során Románia 1:0 (1:0^ 
aráiiyu győzelmet aratott Ausztria amatőr le
génysége felett.

A SPARTA NYERTE A PRÁGAI DERBYT
Prágából jelentik: A Sparia—Slavia derbyw 

mérkőzést a Sparia nyerte 2:1 (1:1) arányban, 
Lieben—Kladnó 6:1, Nachod—Bohemians 3:0, 
Vicloria Pilsen—SK Pilsen 4:2.

MEGLEPETÉSEK BECSBEN
Bécsből jelentik: Az Ausztria—Vienna mér*  

kőzés 1:0 (1^)) eredménnyel végződött, a Ra*  
pid 3:1 (0:l)-re győzött a WAC elten, VVai k< f 
—Admira 3:2, Floridsdprf—llakoah 3:2, WSQ 
—Libertás 4:3.

X Sovány atlétikai program. A KAOE va
sárnap délután országos atlétikai versenyt 
rendezett a MAC margitszigeti pályáján. Azt 
eredmények meglehetős gyengék, aminek a hi
deg, szeels idő az oka. Az egyes számok győzr 
lesei a következők: 100 m.: Solt (KAOE) 11.3 
mp. 400 m. junior: Morva (ESC) 54 mp. 40Q 
m., II. oszt.: Szabady (KAOE) 58.2 mp. 800 m, 
junior: Farkas (Testvériség) 2 p. 11.2 mp.

magvar

osziaiysorsieovei
rendeljen, vagy vegyen a

kedvey.ményesáru társasutazásunkon
útvonal: BUOAPE 4T--VELENCB - FIRENZE - RÓMA— PISA GENOVA

' MILANO LUGANO ZpRICB INNSBHUCK-WlUN BUOÁl'EST
Iwdulta október 27. Az utazta Időtartama IS nap.
Otstes varosokban IÁI ni valók moRleklnlóse magiam! beszóló vezetővel. liósztqtes prospektus 
éaleívlligosltós: Utazta! «• M«n«i|zavlrsd(.Budap»al, An*r*»v-ut  IS. T. 28-1-tó, 3B-5 35.

15:2

Fqcelli

400 fn gát: t. FácelliO. 
56:4 mp. 2. Kovács M. 
Ő7:3 mp. 3- De Negri O. 
58:| mp. 4. Nagy M 61:4 
mp. — Nagy nz utolsó 
gátig második helyen fe
küdt, ebbe belebotlott és 
visszaesett- Kovács nagy
szerűen küzdött.

Magasugrás: 1. Bódossv 
M- 190 cm- 2- Holtver
senyben Késmárky M. és 
Tnnmssi o. 183 cm- 4. 
Deglj psposjj 0. J80 cm.

KISS
bankházban. Telelőn 85-2-42

Márói-holnapru gazdag lehet!

Húzás már 
csütörtökön!

Távol ugrás: 1- Balogh M- <18 cm. 2- Fekete 
M. 712 cm. 3. Bcnalti 1). 68Q cm- 4. Jornnssi O- 
666 cm-

I. Z.uffks M- 381 cm- ?■ Ilolhc- 
senyben Király M. es Innoconti O. 370 cm. 4. 
Mazocchi 360 cm.

óz I. osztályú porsje'>.vpk hlvain'oR Ara:

|KKeíul I fél I |NeRye<7,| I Nyolcad I

i^i felien i
Rendeléshez levelezőlap elegendő,

A proflbirkázAia 
vógkUatdelmol 

a Beketowban

1110(1 KÉROLVESTSA
Bank Rt. Budapest

IIIUU Kossuth Lalos-u, 1
Élők: Krzaéhrt-ktirUt is
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„Paavo amatőrnek érzi magát 
és amatőrként akar meghalni!.. .“ 

Lchfinen, Isohollo, Pcntillá és Reinihka párisi sejour-ja — Ladoumégue 
nélkül nem kell az atlétika a franciáknak

Helsingfors legnagyobb 
lapjának párizsi munka
társa, fiatal ujsúgirónő 
és egy Spira nevű ma
gyar mérnök felesége, 
írói neve is: Írja Spira. 
Elsőrangú téma a finn
magyar vérrokonság bi
zonyítói számára.

Vele váriam az állo
máson a francia—finn 
atlétikai mérkőzésre ér
kező „Suomí" legény
séget, ő tolmácsolt a ke- 

nnvanyel vükön értő honfi
társainak. v<.|p tapsoltam vasárnap délután a 
colombesi stadion gyér nézőserege előtt köny- 
nyü győzelmet araié) finn legénységnek és 
azóta is, „rajta keresztül1* találkozom néha, a 
még egy hétig, a Jetin Bouin-emlékvcrscnyig 
Kimaradt Purjévct.

Másodtolmácsul Európa legjobb magas- 
urgójn, Rcinikka szegődik mellém, aki ha 
'rosszul és dadogós folyékonysággal is, de be
szél németül. 22—24 évesnek látszó, szerény, 
szimpatikus arcú fin n los-angdesi olimpiász 
ötödik helyezettje, akiről nem kis csodálkozás
sal tudom meg, hogy már jóval túl van a har
mincon és ép visszavonulni készül. Egyébként 
„civilben"

iiannes Kolehninlnen ■ világ Nurmi előtti 
legnagyobb futójának sportáruüzletében 

alkalmazóit.
Idei legjobb eredményét ép az olimpiászon 
érle el (1 m. 94 cm.), de még emlékszik pesti 
vereségére, amikor a finn-magyaron Orbán 
mögött második lett.

() mutal be I.ehtlnennek és Isohollónak. 
Finnország két olimpiai győztesének és világ
rekorderének. Mindketten csak anyanyelvükön 
beszélnek. Nurmi utón érdeklődöm. Lehtinen 
kizártnak tartja, hogy Nurmi valaha is nyíltan 
professzionistává váljon.

„Paavo amatőrnek érzi magút és amatőr
ként akar meghalni**...

- jelenti ki ünnepélyesen (és persze finnül) 
a szélesvállu, alig huszonnégyéves „Lauri"... 
és az egész kis kék-fehér kolónia lelkesen he 
lyesel.

A liires gerelyvető „Pcntillá", nr. nmsiter 
dntnl és n losnngelesl olimpiász harmadik he
lyezettje Szepes után érdeklődik, akivel már 
többizben találkozott és aki számára üdvözlő
sorokat biz rám

Olavi Vaalamo, a hajdani nagy finn disz-

KIS IMBISZ
A MASz—-MAC-háborut sürgősen be kell fe

jezni, meri különben még olyan kinövésej lehel
nek. melyek atlétikánkat a végromlásba kerget
hetik Ennek n két előkelő sportteslilletnek n 
legnagyobb áldozatok Arán is meg kell találnia 
a kibontakozás módját, nehogy még súlyosabb 
megnyilatkozásokkal kerüljünk szembe, mint a 
pmltkori atléta-memorandum. Az ilyen kisér- 
jeleket csirájában kell elfojtani. Még nz cselben 
sem volna szabad eltűrni, ha atlétáink világra
szóló eredményekkel térlek volna vissza Los- 
Angelesböl, amiről azonban, sajnos, szó sem 
volt. Ha igy folytatódik, maholnap ott túrtunk, 
hogy megalakítják az atléta-tanácsot.

Ebből pedig köszönjük, nem kérünk.
*

Volt alkalmunk tapasztalni, már a párisi 
olimpiász idején, milyen példátlan tekintélynek 
és megbecsülésnek örvend Szlankovics a kül
földön és ez olyan értéke a magyar atlétikának, 
melyet nem lehet eléggé hangsúlyozni. Semmi
kép se nélkülözheti tehát a magyar atlétika 
Szlankovics különlegesen értékes személyét — 
Csak azt kellene vele megértetni, hogy mondjon 
le munkakörének egy részéről. Foglalkozzon 
csak a külügyekkcl, a belügyeket pedig 'engedje 
ól azoknak, akik közvetlenebb kapcsolatban ál
lanak a hétköznapi élettel és könnyebben meg 
közelíthetők nemcsak a versenyzők — de a öc
sétök számára is

Szerepkörének ilymódon való átcsoportosítá
sában öröme telnék az atlétikának is, de neki 
is, mert a külügyekben megőrizhetné azt a bű
nös, diplomata stílust, melyet úgy látszik, min
denek fölé helyez.

♦
A legújabb Bárány-ugratás:
— Mit szólsz, milyen remekül irta le 

Bárány Pista a japánok stílusúi.
— Nagy kiinszl. Volt alkalma Los-Ange- 

lesben közelebbről látni őket.
— Na, nem is olyan nagyon közelről.
— Miért? A lábtcmpójukal!?... 

____________________________________ (—1) 

7áiogcédu!át, 
• aranyat, esSstflf, hrilltAnnot hltie'etlen magas Áron

msek, ivancaice ékszerüzlet. Itakócal-ut V. színi

X Társadalmi élet az FTC-ben. A Ferencvárosi 
Torna Club és a Ferencváros Futball Club BT. 
minden hét szerdáján este 7 órakor az üllöi-ull 
pálya újonnan épített klubházában klubnapot 
tart. Az egyesület elnöksége ezúton kéri a ta
gokat és hozzátartozóit, hogv rendszeresen lá
togassák a klub összejöveteleit. 

CSILLÁROK
bronzft urák, írókészletek, 
iiliindékt Arit vak leeolcsóbban wi. Erzsmi-wput ai

doszdobók elég szerény utóda, egyben sport
újságíró is. Szintén törve beszél németül és 
még sohase volt Budapesten.

Purje, a kis „szőke csoda" az idei olimpiai 
játékok, Finnország számára keserű csalódása 
szorgalmasan gyűjti a róla irt „kritikákat" és 
büszkén hangsúlyozza, hogy több mint egy 
tucat magyar ujságkivágása is von.

Magáról a mérkőzésről a Hétfői Napló már 
a múlt héten beszámolt. Csupán annyit fűzhe
tek hozzá, hogy

a „Ladoumégue-flgy**  hatásaképpen, a kö
zönség még mindig bojkottálja az atléti
kát és n várt 20—30 ezer néző beívelt. 
•Hí 4—5000 ember lézeng az óriási colom- 

bcs! stadionban.
Amikor pedig az 1500 méteres futásra került 
a sor, úgy nz indulók neveinek felsorolásánál, 
mint az eredmény kihirdetésénél, a „populo", 
vagyis a legolcsóbb helyek közönsége perce
kig követelte, majd ünnepelte a szintén jelen
lévő Ladouméguet.

A „bojkott" főleg a szövetség pénztárát 
érinti érzékenyen, amennyiben az esztendő 
legnagyobb atlétikai eseményére, kb. tizenöt-

Ladumérgue.
ezer pengőt fizetett rá, pedig a pár év előtti 
finn—francián több mint háromszor ennyi 
tiszta jövedelme maradt.

Megkíséreltem még a legközelebbi magyar— 
finn meccs dátuma után érdeklődni, de siker
telenül.

Az egész csapatot egyetlen, csak finnül 
beszélő „félhivatalos**  vezető kísérte,

aki kérdéseimre csupán a vállát vonogatta, 
hogy hát... igen ... igen ... rövidesen.

Ügy látszik Helsingforsban nem sürgős a 
dolog... Körösi László.

SPORTKABARÉ
Barátom, a center

Volt egy barátom: lump, bohém volt 
Könnyelmű, kedves, vig legény volt 
Ez érthető, hisz évek óta 
Voltunk egymással mi jóba. 
Szegények voltunk és vidámak, 
Mi könnyen éltünk: csak a mának. 
Kopottak vo tunk mind a kelten, 
Azért szerettem, 
Azért szerettem.

Az iskolába együtt jártunk,
A tizpercekre óh, hogy pártunk. 
Zsebünkbe lapult a rongylabda 
És együtt drukkoltunk a padba. 
ó Irta alá az intőmet, 
Én kölcsönadtam a cipőmet 
És hordta néha a kabátom, 
Az én barátom, 
Az én barátom.

A tizpercekben futballt játszott, 
A ruháján ez meg is látszott, 
Az uzsonánkat mába ettük, 
A jeles fiút megvetettük. 
Nem is hitte vön az ember, 
Oly ügyes srác volt, pompás center, 
En úszó voltam száz-kétszázon 
És főleg háton, 
És főleg háton.
És jött sok uj év, telt a régi, 
.S hogy elmúlott az < retlséyi, 
A fejembe ez alig megy be, 
Bekerült ő a nagy egybe.
És nőtt a hiri egyre jobban, 
óh. mennyi lány szív érte dobban, 
Csak úgy nevezte minden ember: 
A híres center, 
A hircs center.

Hogy ne feledjem a legfőbbet. 
Már pénzt keresett egyre többet, 
A fényképéi a lapok hozták, 
Mind hódolt: csehszlovák és osztrák, 
A szegény diák világhíres, 
A lábával egy vagyont keres.
Majd külföldre ment, ott játszik már, 
A hites csatár, 
A híres csatá*.

Gazdagon megjött e héten, 
Aranyóra van zsebében, 
Titkárja van és szép ruhája, 
A jóléttől meg némi hója. 
A kopott diák hol van ma mát, 
Ma liires ember, fogaton jár. 
Szegény barátom, jaj, mivé lett. 
Be csúf az élet,

Be csúf az élet. Rex.

Starkbauer, a kitűnő főiskolai tornász vezet 
a tornászok válogatóversenyén

Az olimpiai világsikert aratott magyar válo
gatott tornászcsapat első külföldi szereplése 
Frankfurtban lesz. A tornászszövetségnek ké
zenfekvő megoldás kínálkozott a kiküldetéseket 
illetően, hiszen a négyes olimpiai - csapathoz 
csak a három — köztudomás szerint legjobb 
— tornászt kellett volna kiejlölnie.

Sportszerű gondolkozásra vall, hogy a szö
vetség mégis két válogatóverseny rendezése 
mellett döntött. Vasárnap délelőtt folyt le az 
első ilyen verseny a BBTE Attila-utcai torna
csarnokában, még pedig Pelle, Péter és hege
dűs távollétében. A három olimpikont ugyanis 
vasárnapra Nyíregyházára hívták meg egy be
mutatóra. Távoliélükben

Starkbauer, a főiskola jeles tornásza sze
rezte meg vasárnap az elsőséget.

Döntés természetesen csak szerdán lesz, ami
kor már a három olimpikonnak is szigorított 
teltételek mellett kell megküzdenie a kikülde
tésért, mert a tornászszövetségnek az az állás
por.ija, hogy

A Törekvés újabb imDOzáns győzelme
Az amatőrök vasárnapi fordulója nagyon ér

dekes küzdelmeket s talán még meglepőbb 
eredményeket hozott. Bár a favorit csapatok 
csaknem végig győzedelmeskedtek, azonban a 
gólarányok kialakulása legkevésbé sem volt 
várható. Így elsősorban a Törekvésnek az UTE 
fölött elért hatalmas győzelme imponáló, annál 
inkább, mert a lilák a kvalitásos csapatok közé 
tartoznak. A legnagyobb meglepetéssel azon
ban az egyre inkább formába lendülő MÁV 
csapata szolgált, amely öt gólt rúgott a Postás 
hálójába. A bajnok zöld-fehérek egyik igen ko
moly ellenfelüket gyűrték maguk alá az EMTK 
csapatában, mig a Beszkárt a BEAC elleni ne
héznek látszó akadályt is simán vette. Az MIK

Döntött a zsűri a Hétfői Napló újszerű
,,Kedvenc-versenyének* 4 nagysikerű pályázatában 
Az öt legszellemesebb pályázó öi értékes dijat kapott ajándékba 

a Hétfői Naplótól
A nyári futballszünet tartamára a Hétfői 

Napló újszerű sportpályázattal szolgált olvasó
táborának. Kiírtuk az újszerű

KEDVENC-VERSENYT.
. A sok szellemes megoldás közül az öt leg
szellemesebbet kellett kiválasztani!

A lelkiismeretes bírálat nagy időt vett igény
be, de végre lezárhattuk. Alább következik 

az öt szellemes pályázó neve s az öt 
értékes ajándék.

Az első dijat, egy ezüst cigaretta-tárcát 
Kellncr Pál,

a második dijat, egy pontos stopper-órát 
Czveck Gábor,

a harmadik dijat, egy futball-labdát és tartozé
kait

Ifj. Sándor József,
a negyedik és ötödik dijat, egy-egy páholyülést 
a Ferencváros—Hungária derbimérkőzésre 

Hohn Vilmos és Gulyás Dénes nyerte.

A német Lord Nelson könnyen verte 
lovainkat a Lovaregyleti díjban

A Lovaregyleti dl/ 20.000 pengőjén kívül még két verseny 
dija került külföldre

A Magyar Lovaregylct vasárnapi versenyei
vel befejezte idei szezonját. A zárónap nagy 
közönséget vonzott ki az évad búcsúztatására. 
A fokozott érdeklődés megnyilvánulásához 
nagymértékben hozzájárult, hogy az utolsó 
versenynap hagyományos főszámában. a 
Lovaregyleti díjban. a német versenyüzem 
egyik elsőklasz.isu telivére. Lord Nelson is 
részlvetl. A német telivérek köztudomású fölé
nye Lord Nelsoni már akkor a verseny favorit
jóvá telte, amikor bizonyossá vált eljövetele. 
Lord Nelson a várakozásnak és pompás külle
méhez megfelelően váltotta valóra a hozzá
fűzött regényeket, s újabb pecsétet tett rá a 
magyar tenyésztés siralmas voltára. A nagy 
sporlértékü verseny dicsőségének megvédésére 
a magyar tenyésztés a pálya kilenc legjobb 
steyerét állította starthoz, amelyek közül, saj
nos, hiányzott a legkitűnőbb telivérünk, az ak- 
cldense miatt távolmaradásra kényszerilctt 
Tempó. A jól sikerült start utón Honpolgár 
vezetésével indult útnak a mezőny. Honpolgár 
mögött Salvator, Diva, Árosa és Lord Nelson 
színei látszottak. Az egyenesre fordulóra Hon 
polgár visszaesett s kevéssel a táv előtt Diva, 
majd Árosa és Lord Nelson törtetlek előre. Egy 
pillanatra feltűnt Nimolé is. Már úgy látszott, 
hogy Díva nyeri a versenyt, amikor előbb 
Árosa, majd Lord Nelson mellette termettek. 
Sejhal Árosát heves ostorcsapásokkal késztette 
erejének végső megfeszítésére, hogy a híres 
német ló győzelmét megakadályozzn, de min
den hiábavaló volt, mert amikor Rastenberger 
Lord Nelsonra egy párat ráütött, nz könnyen 
húzott el Árosa mellett s bár az Ítélet szerint 
csak félhossznl, tulajdonképpen játszva utasí
totta a második helyre. Díva igen jó harmadik 
lelt. Lord Nelson mellett még az osztrák Orco 
és a cseh Babieka II. csökkentették nemzeti 
vagyonúnkat s hozlak újabb blamázst a ma
gyar lovakra. Mind a kettő, mint nagy aul- 
szájder, a legközönségesebb kenterben verte 
ellenfeleit, s hasonló stílusban nj^rt az ugyan
csak aulszájder Tücsök is. A favorltok közül 
Kereső, Lord Nelson és Álvinc feleltek meg a 
közönség bizalmának. A részletes eredmény a

■' következő*

bérelt helye senkinek sincs a válogatott
csapatban.

A vasárnapi eredmények a kővetkezők:
Korlát: l. Starkbauer TFSC 19 nont. 2. Antal 

BTC 18.6 pon. 3. Sárkány (KISOK) 18.4 pont
4. Pelle József BBTE 18.2 pont.

Gyűrű: 1—2. Lenz BTC és Sárkány 13.9 pont.
3—4. Starkbauer és Káldi NTE 18. 3 pont.

Ló: 1. Káldi 19.2 pont. 2. Starkbauer 17.2 
pont. 3. Lcpz. 16.9 pont. 4. Antal 16.4 pont.

Lóug-ás: 1. Starkbauer 19.5 pont 2. Pelle 
19.1 pont. 3. Káldi 18.9 pont. 4. Sárkány 18.6 p.

Nyújtó- 1. Starkbauer 19 pont. 2. Sárkány 
18.8 pont. 3. Tóth Lajos DTE 18.6 pont. 4. 
Antal 18.1 pont.

Műszabadgyakorlat: 1. Starkbauer 19.1 pont.
2. Pidny BBTE 18.6 pont. 3. Sárkány 18. 4 pont.
4. Káldi 18.1 pont.

összesítés. 1. Starkbauer 114.1 pont. 2. Káldi
110.5 pont. 3. Sárkány 109.1 pont. 4. Antal
105.5 púiit.

már 3:0 arányban vezetett a BSE-vel szemben, 
aztnban a fővárosi csapat nemcsak kiegyenlí
tet l, de a győzelmet is meg tudta szerezni. A 
még mindig gólképtelen 33-asok az újdonsült 
elsöoszlályu VI. kér. FC-16\ :s vereséget szen
vedtek, mig az Elektromos—Fcr. Vasutas talál 
kozón az Elektromos egy pontot leadott gyen
gébb ellenfelének.

A részletes eredmények egyébként a követke
zők: Törekvés—UTE 8:0 (4 0). MÁV—Postás 
5:1 (2:0). FTC—EMTK 3:2 (2:1). Bcszkárt— 
BEAC 4:1 (2:1). BSE—MTK 4.3 (0:3). VI. kcr. 
FC—33 FC 1:0 (1:0). Elektromos— Fcr. Vasu
tas 3:3 (2:0).

A nyereményeket hétfőtől kezdődően délelőtt 
10 és 1 óra között megfelelő igazolás után 
adjuk át a győzteseknek.

X A modern olimpiai játékok. A magyar 
könyvpiac sportvonatkozásu újdonsága: Szere- 
iemiiegyi Ervin és Szabó Béla szenzációs könyve, 
A modern olimpiai játékok, amely az antik hel
lén és a modern olimpiai játékok történetét és 
részletes krónikáját gyűjtötte csokorba. A sport 
barátainak valóságos bibliája, nélkülözhetetlen 
társa ez a szép kiállítású könyv, amely Kara- 
fiáth Jenő dr. volt kultuszminiszter hangulatos 
előszavával ellátva került a könyvesboltok pol
caira. A könyvben már benne foglaltaknak 
a losangelesi olimpiász eredményei is, még pe
dig a kardvívás uj olimpiai bajnokának, Pillér 
György ismertetésében. A pompás tipográfiai 
kiállítás a kiadó: Lcgrády Testvérek cég ízlését 
dicséri.

I. FUTAM. 1. Jeszenszky E.-né Kereső (7:10) 
Sejbál. 2. V'erily (5) Kaszián T. F. m.: Suta, 
Semper, Habari. Tol.: 10:19, 14, 22. — II. FU
TAM. 1. Stall Oberweiden Orco (10) Szabó L. 
2. Barátnő (14) Halscher. 3. Partagas (3) 
Wclssbach. F. m.: Pezsgő, Pici, Sumba, Maris, 
Módos, Mirjam, Africanus, Garuda, Zsivány, 
Százszorszép, Szelim Pasa, Búzavirág. Tót.: 
10:252, 69, 69, 22. — III. FUTAM. Lovaregyleti 
dij. 1. Graditzi főménes Lord Nelson (7:10) 
Rastenberger. 2. Árosa (3) Sejbál. 3. Diva (4) 
Gutái. F. m.: Nimolé, Süsü, Salvator, Rendes, 
Honpolgár, Tihany Kellermann. Tót.: 10:21, 
13, 11, 20. — IV. FUTAM. 1. Cseklészi ménes 
Babieka II. (10) Fodor 2. Rnkézer (2) Gutái. 
F. m.: Fontos, Marocco, Palmyra, Rattrape. 
Tót.: 10:74, 36, 19. — V. FUTAM. 1. gr. Alid- 
rássy G. Tücsök (20) Tamási. 2. Coruna (5) 
Klimscba. 3. Sunlunc (4) Szabó L. II. F. m.; 
Judith, Kolchis, Jolly, Saniaki, Leonóra, Fan
tom, Szebb jövő, Babám, Robinson, Ragyogó, 
Jogar, Silly Sally, Bogárzó, Atropos, San Remo. 
Tót.: 10:122, 32,’ 28, 23. — VI. FUTAM. 1. gr. 
Wcnckheim D. Alvlnc (pari) Scjbal. 2. Taka
rodó (10) Wcissbach. 3. Szelindek (3) Tóth A. 
F. m.: Fuvolás, Lesbia, Beaurlvage, Bonyoda
lom, Arató. Csetepaté, Csopak. Tót.: 10:29, 13, 
24, 13. Az Orco—Tücsök doublé 5:1516.50.

A Pardubltzl nagy akadályversenyt, a konti
nens egyik leghíresebb akadályversenyét dr. 
Tonelles Alfréd. a versenyistállóját Bécsből 
hozzánk áttett osztrák sportsnwn Remusa 
nyerte meg 18 ellenfele ellen. Remusa mezőny 
egyik legnagyobb aulszájdcre volt s győzelme 
annál értékesebb, mert a magas színvonalon 
álló német steplerek legjobbjait verte meg.

Nyálkavlzsgúlat Babieka II. könnyű győ
zelme miatt. Babieka II. vasárnapi könnyű 
győzelme annyira feltűnő volt, hogy az igazga
tóság nyálkavizsgálatot rendiül cl miatta.

Lord Nelsont, a graditzi német állami fő
ménes lovát gróf Calnein, a ménes vezetője 
kisérte le Budapestre. Gróf Calnein-nck a ver
seny után sokan gratuláltak a sikeres expedí
cióhoz.

A szeikeltésért é« kiadósért felel:
l)r. F.I.EK HUGÓ
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