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HÉTFŐI NAPLŐ
MEÖJtLtNlA MINüfcN rttlFON RE00EL 

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Egy óvr® ö pengő » Félévre 2-50 pangó 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 25 
Groscnen, Franciaországban 1 frann, Jugo
szláviában 2'öű dinár, Németországban 15 
PL Olaszországban 1 líra, Romániában 5 lel 

Ca«sS'»,'"»4H|4han 1’90 ck

POLITIKAI HETILAP

O» ELÍK HUGÓ •• MANN HUGÓ

MEOüELtNin MlNÜtN riETFON RtüGtL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

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

VI keu Aradi-utca 8. sz. (Glóbus nyomda) 
Telelőn: József 308—Oö.

VasArnan M. u 4 tőlV Aut. 245-81 100-431

Székesfehérvárott Hóman kultuszminiszter, 
Lengyeltótin Jankovich-Bésán gróf győzött

Bombamerénylet 
Herriot vonata ellen 

Breton autonomistáli leirobbantottök a töltést 
a francia miniszterelnök uonata előtt
Párta, november ML

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A (randa fővárosban óriási izgal
mat és feltűnést keltett az a hír, hogy

Herriot miniszterelnök ellen vasárnap 
reggel breton aulonomlsták merényle

tet kíséreltek meg
Vasárnap hajnalban, öt óra előtt Nantes 

közelében egy vasúti pályaőr kis házikójá
ban detonáció zajára lett figyelmes. Gondo
san végigvizsgálta pályaszakaszát s legna
gyobb megdöbbenésére felfedezte, hogy

húsz kilométernyire a várostól felrob
bantották a vasutl töltést, 

ugyanott, ahol az őr tudomása szerint né
hány órával később a miniszterelnök vona
tának kell áthaladnia. Természetesen azon
nal értesítette a legközelebbi állomási: Puy- 
garnlcrt. Az állomásfőnök nagyobb számú 
munkással a helyszínére sietett és

azonnal megkezdték a javítási munká
latokat.

Távirati értesítés ment közben Nantesba és 
m miniszterelnöknek a városba beérkező vo
natát már nem engedték ki. Herriot vonala 
Igv tehát csak nagyobb késéssel hagyhatta 
el Nantcst akkor, amikor már Ideiglenesen 
rendbehozták a felrobbant töltést.

A miniszterelnök megdöbbenéssel érte
sült a merényletről és annak a véleményé
nek adott kifejezést, hogy ezt a merényle
tet is breton a: tonomlsták követték el. A 
merénylet külső körülményei nagyon em- 
iél eztelnek ugyanis arra a pokolgépes me
rényletre, amelyet néhány hónappal ez- 
e’őtt: augusztus 3-án Rennesben követtek 
<■1 hmerclten lel. sek. Akkor a tranrla- 
firclon teslvórlsógel ábrázoló rmlákmüvrt 
rll-lltcltfk levc««l>e. Bennesben — mint em- 
líketeles — néhány órával o robbanás 
után Herrlot-nk beszédét kellett volna 
mondania. Ott Is azonban nz törtónt. mint 
most n nanlesl töltésen: Idő elölt robbant 
a bomba.

A kllmltffntoll vasúti őrök eMybehan,- 
róan vallották, hogy

hajnali télné“y árakor hatalmas túra
autót látlak robogni 

a krl'lk-s hely télé. A koesl a töltés köze
lében állott inea — utasait neonban nem 
figyelték meg. Tíz pereeel a robbanás be
következte elöli az autó elrobogott. A rend
őrség n őst orszá-szerle rzt a titokzatos 
Inrnaulöt és annak nlasall keresi.

Érdekes összejátszása különben a vélet-

Albert Kőrber német újságírót
• nemzeti szocialista Völklsche Beubachter
párisi tudósítóját.

A késő éjszakaj jelentések uerint a lég 
újabb vizsgálat eredménye arra mutat, hogy

Dollfuss kancellár bizakodó nyilatko
zata a Hétfői Naplónak néhányórás 
vasárnapi budapesti tartózkodásáról 
„Ha nem hittük volna, hogy a tárgyalások kedvező befejezést 

•nyerhetnek, nem jöttünk volna Pestre"
A vasárnap délutáni bécsi gyorsvonat érke

zésénél néhány rendőrön kívül semmi külsőség 
sem jelezte előre, hogy a magyar fővárosnak 
illusztris vendége jön- Csak néhány perccel a 
vonat indulása előtt gördült a pályaudvar elé 

Dollfuss osztrák kancellár, Winkler alknnccliór, Jakoncig osztrák kéreskedelmi miniszter a 
keleti pályaudvaron

at osztrák követség autója, amelyből Winkler 
alkanceliár szállott ki. Dollfuss kérésére 
ugyanis

•emmlfélc hivatalos fogadtatást nem ren
deztek.

A WXV a határra szalónkocdt küldött a kan
cellár elé, akinek fogadására Hegyeshalomig 

nem annyira merényletről, mint Inkább tün
tetésről van szó. A robbanás ugyanis hajnali 
öt órakor történt és az arra haladó legkö
zelebbi vonat nem a miniszterelnök vonata 
lett volna, amely menetrend szerint három 

elébe ment Senn Ottó, a MÁV alelnöki Is, aki 
különben, jólinformált helyről szerzett értesü
léseink szerint.

Igen fontos vasutpolltlkal kérdéseket tár
gyalt meg útközben a kancellárral, 

akinek társaságában különben Pestre jött See- 
fellncr dr. is, az Oslerreichische Bundesbahnen 
vezérigazgatója.

Elsőnek Jakoncig osztrák kereskedelmi mi
niszter magas, szálas alakja liinik fel a tér 
mcskocsi lépcsőjén, utána lép le a perrónra 
Dőli/uss kancellár, aki alacsony, törékeny, 
szőkebajuszos férfi. Winkler*  alkanceliár fogadja

órává! később érkezett « helyszínére, hanem 
egy helyi vonat. Másfelől ■ tettesek a rob
banás helyétől megfelelő távolságban mind
két irányban vörös lámpákat helyezlek el 
„Tilos4* jelzésül.

őket néhány szóval, azután megindulnak > 
kijárat felé.

A követségl autó * következő pillanatban 
már robog is a magas vendégekkel az Aka
démia-utcai palota felé. Megérkezése után rög
tön tanácskozásra ültek össze Dollfuss és 
Winkler és ezekl>c a tanácskozásokba később 
bevonták Hennet Lipót báró magyarországi 
követet is. Két óra után néhány perccel

ItollfuM az alkanceliár társaságában meg
látogatta Gömbös Gyula miniszterelnököt 
lakásán, ahol ebéd volt. Innen a miniszter
elnökségre mentek, ahol addigra már Kál- 
laj földművelésügyi miniszter Is meg

jelent
Szigorúan zárt ajtók mögött folytak tovább a 
tanácskozások a miniszterelnöknél Három
negyed háromkor a kancellár visszatért at 
osztrák követségre, onnan pedig néhány perc
cel később autója kiröhögött a keleti pálya
udvarra.

A menetrend szerint 4 óra 30 perekor in
duló bécsi gyorshoz csatolták Dollfuss kancel
lár szalonkocsiját, amelyet

rrős rendőri kirendeltség vett körül.
Elindulása elölt az udvari váróteremben 

készséggel állt a Hétfői Napló munkatársa kér
déseinek pergőtüze elé a kancellár, aki közvet
len modorú, igen szimpatikus ember.

— Konkrét nyilatkozatot nem tehetek —- 
mondotta — hiszen

Igen fontos kérdések tisztázása van még 
hátra.

Az alkanceliár ur különben továbbra is Pesten 
marad és ma este, valamint a holnapi nap fo
lyamán folytatandó tárgyalásai minden bi
zonnyal befejezéshez viszik az egész kom 
plexiimet Én a miniszterelnök úrral és a föld- 
nevelésügyi miniszter úrral tárgyaltam re
mélem, hogy legközelebb hosszabb időre jö
hetek Budapestre és akkor örömmel adok rész
letesebb interjút...

— Es mi.ycn impresszióval távozik Excellcn- 
ciádf

— Ha nem hittük volna, hogy ezek ■ 
tárgyalások kedvező befejezést nyerhetnek 

— nem Jöttünk volna Budapestre ...
A következő pillanatban már gördül is ki a 

vonat. A kancellár és a kér •skcdclnii miniszter 
kalapjukat lengetik Hennet báró felé, aki egye
dül kísérte ki ök^l a pályaudvarra.

Az osztrák kancellár távozása után a Hétfői 
Napló munkatársának alkalma volt Dollfuss dr. 
látogatásával kapcsolatban Gömbös Gyula mi
niszterelnökkel is rövid beszélgetést folytatni:

— Az osztrák kancellár úrral — mondotta 
Gömbös miniszterelnök —- a most folyó magnót- 

1 ont rák kereskedelmi szerződéssel kapcsolatban
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a gazdasági közeledés részleteit tárgyaltuk. Mi 
Letten — Dollfum dr. é» én — tulajdonképpen 

tűk ■MElmtáltunk
é« bizonyos Irányelveket szegeitflnk le * Jő- 
'őre nőivé ...

Vasárnap este féllcilenc órakor a miniszter- 
•ilnök oor.soró/ adott Winkler alkancellár és 
sz osztrák államvasutak ma Budapestre érke
zett főlgozgntójánnk, valamint a többi osztrák 
•endégnrk tiszteletére A vb-aura után fogadás 
volt n minisztert Inökv gén és ezen » magyar

Hóman Bálint 3355 szótöbbséggel 
győzött Székesfehérvárott 

Vasárnap este á:vefie mandátumát
Székesfehérvár, november 20.

Reggel nyolc órakor teljes rend
ben és nyugalomban megkezdődött tizen
négy szavazókörzetben a szavazás és a vá
lasztók már a szavazás ntegnyitásnkor siirii 
sorokban járultak az urnák elé, hogy le
adják szavazatukat. .1 belvárosi szavazó
korben elsőnek Shvoy Lajos megyéspüspök 
idta le szavazatát llótnan Bálint kultusz
miniszterre. Már az első fél órában azon- 
Imii kiderült, hogy llóinan Bálint fölényes 
jyözelmet fog aratni, mert a Frledrich-párt 
•gyes körzetekben már netn tudta kiállítani 
a'turnusait, úgyhogy félkilenc órakor már 

• ?2 tzaba:ata volt Hóman Bálintnak, mig 
I rierirLb Istvánra csak 3)1 szavazatot ad
tak le.

Es ugy amint kezdődött a számarány, 
ugy folytatódott egész napon át. Féltiz 
..rakor

majdnem százszázalékos fbbbsége volt 
Hómannak.

A szavazatok állása ekkor a kővetkező
volt:

llómann Bálint 1471
Frledrich István 753

Féltizenegy órakor:
llóman 2462
Frledrich 1503

Most már nyilvánvaló volt, hogy Fried- 
rich István be nem hozhatja a közel ezer 
főnyi többséget, úgyhogy a kora délelőtti 
>>rákban már

biztos volt a mandátum llóman Bálint 
részére.

A kora esti órákban már nagyon gyéren 
mentek a szavazók az urnákhoz és a végső 
eredmény a kövclkezö’

I.eadiilott összesen 10.799 szavazat. 
Ebbűi llóman Bálint 7077.

Frledrich István 3722
szavazatot kapott és igv Hóman Rálintot 
.'1355 szótöbbséggel választották meg. 

m

politikai és társadalmi élet számos notabüi- 
lása Jelent meg.

Vasárnap este 9 órakor érkezett vissza az 
osstrák fővárosba bollfuss kancellár. A pálya 
udvaron összegyűlt hírlapíróknak kijelentette, 
hogy

• legkedvezőbb mederben folynak a ma- 
gsar-osztrák kereskedelmi tárgyalások 

és remélhető a tárgyalások sikeres befejezése.
A kancellár a pályaudvarról lakására hajta

tott.

Hóman Bálint kultuszminiszter a végső 
eredményt az egységespárt helyiségében — 
ahol résztvett a vidéki küldöttségek foga 
dósán - kapta meg. Azonnal autóba ült és 
leutazott Székesfehérvárra, ahol még vasár 
uh|> esie átvette a mandátumot.

Este 8 órakor adta át Hóman Bálintnak 
a mandátumot llolly Géza dr. választási 
elnök, aki meleg szavakkal üdvözölte Fehér
vár uj, követét. llóman válaszában azt han
goztatta, hogy

fi nem személyi politikát, hanem ma
gyar politikát tart helyénvalónak, 

amely az egész nemzet egyetemes érdekeit 
képviseli.

Az ünnepélyes mandátum átadása köz
ben a városháza előtt

nagy tömeg gyülekezett

Jankovich-Bésán Endre 
gróf győzött 256 szó
többséggel a lengyel

tóti kerületben
Kaposvár, november 20.

A Gaal Gaszton halálával megüresedett len
gyeltóti kerületben vasárnap volt a választás. 
Két jelölt harcolt a mandátumért: Gaal Olivér. 
Gaal Gaszton fla. független kisgazdapárti » 
Jankovich-Bésán Endre gróf kereszténypárti 
programmal.

A választás mindvégig izgalmas volt. Kora 
délután még Gaal volt többségben, majd visz- 
sznesett.

Este 9 óra után állapították meg a szavaza
tok végleges arányát és ezek szerint

Jankovich-Bésán Endre gráf kapott A169 
Gaal Olivér 3913

szavazatot és Igv
2óB szavazattöbbséggel Jankovich-Bésán 
Endre gróf választatott meg • lengyeltóti 

kerület képviselőjévé.
A választás irgalmasságára mértékül szolgál
hat az. hogy a választók 98 százaléka járult 
az urnákhoz.

Budapesti házaspár 
rejtélyes öngyilkossága Becsben 

Méreggel merülte magét P’agge Ftigyes könyvelő 
ée felesége

Bécs, november 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap délután a III. kerület
ben lévő Be/urdere-szállodában

holtan talállak egy budapesti házaspárt. 
Nyomban megállapították, hogy a házastár
sak ismeretlen méreggel megmérgezték ma
gukat.

Néhány nappal ezelőtt vett szobát a Bcl- 
pedere-szállodában egy 50 év körüli férfi a 
feleségével együtt. A bejelentőlapot

Plagge Frigyes budapesti könyvelő ne
vére töltötte ki a férfi.

Azonnal rendőri bizottság szállóit ki a hely
színre. Mindenekelőtt a máreg után kutat
tak, amellyel a házaspár megmérgezte ma-

Vasárnapi gyűlések
A Magyar Nők Szent Korona Szövetsége 

vasárnap este a Budai Vigadóban ezerötszáz 
terítéke*  Offé-vactorál rendezett Ottó királyfi 
huszadik születésnapja alkalmából. Grieger 
Miklós országgyűlési képviselő mondotta az 
ünnepi beszédet.

A hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák 
orszáyos nemzeti szövetsége ma tartotta orszá
gos vándorgyűlését Békéscsabán. Ugyanakkor 
a békésvármegyei csoport rendkívüli közgyű
lés tartott Az ünnepség délelőtt kezdődött a 
volt 101. gyalogezred emlékműve előtt, majd a 
városháza nagytermében megtartották az. or
szágos vándorgyűlést. A város nevében Jánosig 
Gyula polgármester, a HONSz országos tiszte
letbeli társelnöke üdvözlte a megjelenteket és 
vitéz árválfalvi Nagy István országos elnök is
mertette a, rokkantellátás! törvényt. A vándor
gyűlés táviratban üdvözölte Horthy Miklós kor
mányzót és Gömbös Gyula miniszterelnököt.

A Magyar Cserkészlányszövctség nagytanácsa 
vasárnap délelőtt Anna kir. hercegasszony disz- 
elnőkiésével gyűlést tartott. Az elnöki meg
nyitó után Ltndenmeycr Antónia országos el
nök beszámolt nz egyesület évi működéséről. 
Végül Madarász László, Scheibián Emilné, 
Schaller Sándor, Hédervári Kont Sándorné fel
szólalásai ulán Anna kir. hercegasizony bezárta 
a gyűlést.

A vidéki gabonakereskedők akciója a boletta- 
rendelet körül. A tiszántúli gabonakereskedők 
Békéscsabán gyűlést tartottak^ a ,bolet,tnrend^- 
let visszavonását követelték és azt, hogy a Ha
tóságok vegyék revízió alá azoknak a gabona
kereskedőknek az ügyéi, akiket önhibájukon 
kívül, a gabonarendelet nem ismerése miatt

Plaggcék azonban eltüntették a mérgei, 
mindössze félpohár viz állott az asztalon. A 
pohár mellett egy búcsúlevél volt, amelyben 
azt írják a házastársak, hogy

gyógyíthatatlan betegségben szenvedtek 
mindketten, ezért menekülnek a ha

lálba.

A bécsi rendőrség vasárnap kinyomozta, 
hogy Plagge Frigyes 1906-ban

a cumberlandi herceg komornyikjaként 
jött Bécsbe,

majd Sopronba költözött, Innen került 
Budapestre. Hogy legutóbb hol volt alkal
mazva, azt nem lehetett megállapítani.

bírságolták meg. Vasárnap Békéscsabára érke. 
zett Hegedűs Kálmán pénzügyminiszteri taná- 
esős Gyulay pénzügyignzgntóval és tárgvalt a 
IWigyar Országos Vidéki Gabonakereskedők 
Egyesületének vezetőivel oly irányban, hogv az 
eddig kiszab oh bírságokat nyolc napon belül 
revízió alá veszik.

A HONSz vasárnap tartotta második orsíá. 
gos vándorgyűlését Békéscsabán. A gyűlés b 
101. gyalogezred emlékszobrának megkoszorú
zásával kezdődött s a városi színházban folyta
tódott, ahol Árvátfalvy Nagy István, a HONSz 
elnöke mondott beszédet a rokkantkérdésről.

Népes gyűlést tartott vasárnap Jőna István 
elnöklésével a Debreceni Gazdasági Egyesület. 
A gyűlés elhatározta, hogy táviratban tiltako
zik a pénzügyminiszternél a sok adó és nz eré
lyes adóbehajtási rendszer ellen. Követeli to
vábbá a kártélcllencs liga sürgős megalakítását. 
Org István nagybirtokos indítványára kimon
dották, hogy kérni fogják a kormánytól, hogy 
a boletták jövedelméből juttasson a mezőgazda- 
ságnak is.

A nagykanizsai szociáldemokrata párt vasár
nap nyilvános népgyülést tartott. A gyűlésen 
Biichinger Manó orsz. képviselő szólalt fel. 
Elcsen bírálta a Gömbös kormányt és a magyar- 
olasz kapcsolatokkal foglalkozott.

Az állásnélküli diplomás gyógyszerészek or
szágos nagygyűlése. A gyógyszerészgyakornoki 
tanfolyam (Aggteleki-utca 8.) helyiségében tar
tották meg a munkanélküli diplomás gyógysze
részek országos nagygyűlésüket, amelyen a 
szép számban . megjelent munkanélküliek a 
szakmákat éMekiő^.^alárQWti ; javaslatok 
egész soröt egyhangúlag elfogadták és megbíz
ták az intézőbizottságot, hogy a határozati 
javaslatokat nz illetékes hatóságok ele jut-- 
tassa el.

10 fillérért 500 uengű 
Olvasóink szórakoztatása céljából november 

hó 28-án megjelenő számunktól kezdve négy 
egymásután következő számban

pártatlan nagyszabású rejtvényversenyt ren
dezünk,

melynek során a szerencsés nyertesek között 

u készpénznyeremények egész tömegét oszt
juk szét.

Nem kereszt- vagy képrcjtvényről van ezúttal 
szó.

Kedves olvasóink ötletességét kívánjuk ki
próbálni, amikor

a nyeremények elérésének egyetlen feltéte
léül nzt tűzzük ki: találja ki azt a számot, 
amit a klr. közjegyző fiókjának rrjtekében 

hét lakat alatt őriz.
Folyó hó 24 én, csütörtökön délben 12 órakor 

megjelenik lapunk két megbízottja dr. Horváth 
Kamilla kir. közjegyző ur, Budapest, VII., Er- 
zsébet-körut 9—11. szám alatt (a New-York- 
palotáhan) lévő irodájában, ahol

a kir. közjegyző ur nz olvashatatlanul össze
hajtogatott 1-től 5090 lg terjedő sorszám

tömegből kihúz öt számot
s azt anélkül, hogy akár ő, vagy bárki más 

megtekintené,
borítékba zárja

és fiókjába helyezi el Egyidejűleg a többi 4995 
darab számot lepecsételve szintén elraktározza.

Ezen aktust teljesen nyilvánosan kívánjuk 

végrehajtani és igy azon a kir. közjegyző ur 
engedélye alapján kedves olvasóink közül bárki 
résztvebet.

A feladat, ami most már olvasóinkra vár: 

találja ki, melyik az az öt szám, amelyet a 
klr. közjegyző kihúzott és borítékba zárt.
Aki legalább egy számot megfejt,

50 pengőt nyer,
nki a kihúzott öt szám bármelyikét sorrendben 
közvetlenül megelőző vagy követő számot küldi 
be megfejtésképpen,

S psngttt
és aki a kihúzott öt szám számjegyeiből össze
állított számot küld, be, amelyben azonban 
az előforduló számjegyek sorrendje eltér a ki
húzott szám számjegyeinek sorrendjétől,

3 pengő*nyer
A kihúzott számokat tartalmazó borítékot a 

kir. közjegyző december hó 1 én, délben 12 óra
kor — szintén nyilvános aktuson — bontja fel 
és igy derül világosság arra, hogy

kinek kedvezett a szerencse,
ki nz a boldog halandó, akit a sors azzal a kivált- 
ságos tehetséggel áldott meg, hogy

zárt boríték rejtőkén is tud olvasni.
Ezt az ügyességet kívánjuk jutalmazni, ami

kor ebben az ötletes rejt vény verseny ben való 
részvételre hívjuk fel kedves olvasóink hatalmas 

táborát, akiknek buzgalmát még .azzal is akar
juk fokozni, hogy annak, aki

négy héten át folytatott rejtvényakelőnk 
során betonként kisorsolt öt szám közül leg
alább egyet, összesen tehát négy hét alatt 

négy számot ténylegesen megfejt, gS0 jjgj-gg 
jutalomban részesítjük.

A megfejtést lapunk második oldalán lévő 
szelvény felhasználásával kérjük beküldeni. 
Minden egyes szelvényen

csak egy szám küldhető be.
A kitöltött szelvényt kizárólag postán, leve
lezőlapon vagy levélszekrényünkbe dobott 

nyitott kartonlapon
(felragasztva) kérjük kiadóhivatalunkhoz jut
tatni, mert akár borítékban vagy bármely más 
lezárt formában küldött megfejtést egyáltalán 
nem fogadunk el.

Fel tehát a munkára!

Parányi kis fejtöréssel és szerencsés lelemé
nyességgel könnyen megszerezheti magának 
minden egyes olvasónk azt a mai nehéz gazda 
sági viszonyok közepette páratlan előnyt, hogy 
karácsonyi ünnepekre váró bevásárlásaihoz mi 
is tekintélyes összeggel járulunk hozzá.

Hétfői Naplő 
szerkesztősége és kiadóhivatala.
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HeldílUerg Vilmost és társait vasárnap 
sira rokonok sorfala között autötaxin 

az ügyészség fogházába vitték 
Kinyitották egy nagybankban Noioaiborg uilmos salaiéi 

kihallgatlak Garda Eugenioi

iBabb előállítások ás ieiarioziaiások kbueikeznek
Diplomáciái utón

Abban a nagyszabású valutaüzérkedési 
bűnügyben, amely legújabban foglalkoz 
tatja a hatóságokat, vasárnap két érdekes 
esemény zajlott le: a rendőri nyomozás 
Utolsó akkordja és az ügyészi vizsgálat első 
etapja. A szenzációs bűnügyben letartóz
tatott bankárokat újabb nyugtalan, álmat
lan éjszaka után vasárnap délelőtt a fő
kapitányság őrizetes cellájából a bűnügyi 
nyilvántartóba, illetve a rendőrségi fény
képész elé kisérték, aki fényképfelvételt 
készített róluk. Miközben ezek a forma 
aágok megtörténtek, a 
tisztviselői mégegvszer 
az iratokat, elkészítették 
könyveket,

az egéas

biinügy referens 
áttanulmányozták 
nz összes jegyző

majd
aktaiőmeget 

királyi ügyészséghez, 
bankárnál és társainál lefoglalt

átküldőitek ■

lajdonitanak a Buenos-Aires-ben élő Garde 
Eugenio szerepének tisztázására. Heidcl- 
bergék ugyanis azzal védekeznek, hogy a 
be nem jelenteit nagy értékek nem az ő 
tulajdonukat képezték, hanem Heidelberg 
Vilmos sógoráét, a dúsgazdag Garde Euge
nio vállalkozóét. Információnk szerint

Garde Eugenlot diplomáciai utón rövi
desen ki fogják hallgatni.

Ezzel egyidejűén még számos igen érdekes 
kihallgatás lesz a bűnügyben és több fon
tos, még hiányzó iratnak és üzleti könyv
nek az elökeritésére is lépéseket tett az 
ügyészség.

Még szombaton a főkapitányság épületé
ből két detektív kisérte át a letartóztatott

Heidelberg Vilmost egy nagybank főépüle 
tébe, ahol Heidelbergnck safeja van. A 
bankár jelenlétében

felnyitották a safet, abban azonban 
semmiféle olyan iratot nem találtak, 
amelynek a biinügy szempontjából je

lentősége lenne.

Alig hogy lezáródott a főkapitányságon 
Heidelbergék valutaüzérkedési bűnügyének 
nyomozása, máris újabb meglepő •iaóiií. I 
tások hire terjedt el • 
szerint, a hét elején i 
básu valutaüzérkedési i

számos előáll Mást, 
tást 

foganatosít a rendőrség.

előálli-1
vasárnap. E hírek 
újabb nagyobbsza- 
ügyben
esetleg letartózta-

fáradságos munkája után 
szükséges lelki felfrissülést 
fillérekért elérheti. Otthonába 
varázsolhatja Európa minőén 
részének zenéjét, knlturá'át, 
hangulatát a Telefongyár 
R.-T. dinamikus hangszóró*  
val egybeépített 44-1 eaftvea 
hálózati készülékével. Keze
lése másodpercek alatt meg
tanulható. A készülék neve:

Heidelberg 
könyvek és üzleti levelezések azonban nem 
sokáig maradnak az ügyészségen, 
vasárnap intézkedés történt már 
hogy

könyvszakértőkkel vizsgáltassák
Vasárnap a déli órákban 

aftn öltözött férfi és hölgy 
rendőrség kapujában:

a letartóztatott bankárok 
akik nagy Izgalommal _
mikor vezetik el a valutabilnügy sze

replőit s rendőrségről.
Ott várakozott a főkapitányságon órákon 
keresztül Heidelberg Vilmos felesége is. 
Délután két óra volt, amikor

• főkapitányság épületének kapuja elé 
gördült négy autótaxL

Pár pillanattal később megjelent a kapu 
b?in a 60 éves Heidelberg Vilmos bankár. 
Fekete télikabátját felgyürte, neszeszerjét 
a kezében tartotta s gyors léptekkel szál
hitt be az első autóba. Mögötte egy rendőr 
haladt, aki ugyancsak beugrott a gép
kocsiba s az autó elindult a Markó-utcai 
fogház felé. Még három taxi követte nyo- 
tríon az első automobilt, mindegyikben 
rejidőr kíséretében a valutabűnügy egy*  
egy letartóztatottja ülL

Mire az autótaxik a markóutcai fogház 
elé érkeztek, a hozzátartozók, akik ugyan
csak autón elébük siettek, ott állottak már 
a fogház Koháry-utcai kapujában.

Heidrlbergné és hozzátartozói köny- 
nyes szemekkel nézték, amint a kapu 
megnyílik és mögötte egymásután tűn

nek el a letartóztatottak.
Heidelberg Vilmost és társait a fogház
irodába vezették, ahol a törzskönyvezés el
végzése után az első emeleten

külön cellákban helyezték el őket
A déli órákban megérkeztek az ügyész

ségre a biinügy aktái is és nyomban meg
indult az ügyészi vizsgálat.

Kotsis Miklós dr., a valutaflgyek refe
rens ügyésze ma, héttőn fogja kihall
gatni Heidelberg Vilmost és három 

társát.
A \ vizsgálat azonban már vasárnap meg
kezdődött. Az ügyészi vizsgálat súlypontja 
részben Heideíbergék jelzálogkötvény- 
manipulációi és a Vaduzban alapított hol
ding részvénytársaság ügyén van. A nyo 
mozás megállapítása szerint Heidelbergék 
külföldön áron alul vásárolt jelzálog
kötvényekkel manipuláltak, ezenkívül n 
Vaduzban alapított két részvénytársaság
nak, a Mutabor és Cordilleria r.'t.-nak üz
leti ügyeit intézték. A nyomozás megállapí
tása szerint, a holdingalapitásokkal kap
csolatban hatalmas összegű külföldi érté
keket rejtettek el Heidelbergék és azokat 
nem jelentették be a Nemzeti Banknak 
Heidelbergék különböző manipulációi 
miatt

valulaüzérkedés, külföldi 
be nem jelentése, valamint 

kiajánlás
címén folyik az eljárás. Ezekre 
cselekményekre

Bt évin IcrjccIlirIS f-Ryház.t Ir « 
törvény.

nagv fontosságot tu

mert 
arról,

meg
elegánnéhány 

várakozott

hozzátartozói, 
várták, hogy

követelések 
pengő

a bűn-

dinül

KA yha ■ zsebben Kapható min
den awküzle'bcn ! Utánzatokat ne ’oizad- 
Jon ok m»rt csak BEX-tnárkáo-l valódi.

Ha van önnél BEX xsobkályha. 
Téli hlday, fagy nam bánt/a

BEK a Maiermoior

Démán Lajosnét, a budapesti 
Hanau asszonyt mentőautón vitték 
a Schwartzerból a főkapitányságra 
Hordágyra szijiazt^k, meri ki akart ugrani a kocsiból 

Csalás ás sikkasztás miatt letartóztatták
Vasárnap mentőautón a főkapitányságra 

hozták a Schmarfrer-szanatóriumból bémán 
Lajosnál, egy bádogárugyár 38 éves titkár
nőjét, akinek az ügyében hetek óta folyt a 
nyomozás a rendőrségen.

Démánné, a nagylábon élő, jó fellépésű és 
kitűnő üzletasszony, több hivatalnoktól, ma
gánzótól és kereskedőtől

nagyobb összegeket vett át azzal, hogy 
a pénzt kamatoztatni fogja.

Démánné hónapokon át nagy kamatokat 
fizetett ki, végül azonban egyszerre csak

felvétette magát a Schwartzer-azanatő- 
riumba.

A rendőrség intézkedésére heteken át orvosi 
megfigyelés alatt tartották Az orvosok végül 
arra a megállapításra jutottak, hogy

semmi baja sincsen, szimulálja az Ideg
beteget,

mire intézkedés történt, hogy hozzák a fő
kapitányságra.

Vasárnap mentőautón érkezett a főkapi
tányság épületébe egy detektív kíséretében.

eum

megszüntette a kamatfizetést és mikor 
letfelei a tőkéjüket kérték vissza, azt sem 
tudták megkapni, kiderült, hogy Démánné 
üzletei összeomlottak és a pénz is elúszott.

Harmincán keresték rajta a pénzüket, 
közel 50.000 pengői.

A károsultak közül sokan a rendőrséghez 
fordullak. Démánnét ki akarták hallgatni 
de kiderült, hogy a följelentések elöl ideg 
gyógyintézetbe menekült.

Hordágyra kellett szljazni,
mert nyugtalanul viselkedett és ki akart ug
rani a kocsiból.

A főkapitányságra érkezve, kioldották kö
telékeiből és a referens rendőrtisztviselő elé 
kisérték, aki röviden kihallgatta, azután 

sikkasztás és csalás gyanúja 
címén kihirdették előtte az előzetes letartóz- 
alásról szóló végzést. Démánnét vasárnap 

délután az ügyészség fogházába szállították.

A vidéki küíuöttségek hatalmas 
tömegei órákon át ünnepelték 

Gömbös miniszterelnököt
2714 község kisgazdái Járultak vasárnap Gömbös elé
Nemzeti Egység Páltja Eszterházy-utc.ai 

....................................", vasárnap délután
I lüktetett. Gömbös 
aki többször hangoz-

A „„
helyiségének falai között 
eleven, mozgalmas élet 
Gyula miniszterelnök — i 
tatta, hogy felkeresi a vidéket, megragadta nz 
alkalmat, hogy nagyatádi Szabó István szobor
leleplezési ünnepélyére felvonuló vidéki gazda
társadalommal közvetlen érintkezésbe jusson. 
Délután három órakor már nagy csoportokban 
vonultak fel a vidéki küldöttségek az egységes
párt helyiségébe, úgyhogy fél négy órára már 
zsúfolásig megteltek nemcsak a párt helyisé
gei. hanem kinn nz utcán is hatalmas tömeg 
hullámzott. Körülbelül negyed öt óra felé ha
talmas éljenzés hangzott fel: megérkezett 
Gömbös és viharos lelkesedéstől kisérve, nagy-

nehezen utat tárt magának az emelvényre.
Palkovics János esztergomi alispán üdvözölte 

Gömbös Gyula miniszterelnököt és azzal fe
jezte be nagyhatású beszédét:

— ő legyen a vezér.
a nemzet vezére, aki bennünket elvezet ■ 

Jobb és szebb Magyarországba.
A miniszterelnök ekkor kivette gomblyuká

ból a nemzeti munka jelvényét és betlizte az 
alispán kabátjának gomblyukába.

OLIMPIKON
Utána Kariovit t Jöttét, a régi kisgazdáméi*  

galmak egyik vezetője üdvözölte Magyarország 
2714 községének kisgazdát nevében 

a miniszterelnököt és biztosította öt a kisgazda
társadalom ragaszkodásáról és szeretetéről.

Hosszú perceken lelkesen ünnepelték Göm- 
bős Gyula miniszterelnököt, aki láthatóan meg- 
hatottan kezdte meg beszédét:

— Magyar testvéreim! Testvéretek vagyok 
— mondta —, igaz szeretettel becsülöm meg 
a magyar föld népét és erőm minden megfoszt 
lésével a magyar föld népéért akarok dol
gozni.

Hazug sió vagy csalafinta szólam él nem 
hagyja az én ajkamat

Mert a magyar kisgazdát nem szabad az úri 
huncutságok játékszeréül dobni és elvárhatja 
a nemzet vezetőitől, hogy őszintén mondjuk 
meg neki az igazat. Sokkal érettebbek a kis
gazdák, semhogy szükség lenne ámításra. Én 
a nemzeti egységet hirdetem, annak tengelyé
ben áll a kisgazdatársadalom, melyre építeni 
kellett a nemzetnek a béke éveiben és amelyre 
most is biztosan számíthatunk, amikor a nem
zet érdekeiről van szó. Sajnos, azl tapasztal
juk. hogy amikor nehéz viszonyok vannak, 
megjelennek a gyujtogalók és ennek csak 
robbanás lehet a vége.

Ne egymás ellen uszítsunk tehát, hanem 
Igyekezzünk egybeforrni é» egybeforrva 

dolgozni a nemzet jövendőjéért.
Nekünk piacokat kell keresnünk termeivé- 
nyeink számára. Én nem kéjutazásra mentem 
Kómába, azért mentein.

mert tisztázni akartam ■ helytetet ott, ahol
• magyar Ügyel magukévá lették, a meg 

akartam mondani, hogy ml ■ bajunk.
Beszélt azután arról, hogy szükség van a ter

melés átszervezésére, majd azzal fejezte be 
nagyhatású beszédét:

— Ne várjatok csodákat! Máról holnapra 
nem lehet átalakítani az életet. Nem fogok el
hamarkodni semmit, de mindent meg fogok 
tenni, amire alkalom van és ami módomban 
lesz. Bátorság, bölcsesség, becsület, ez a Jelszó s

ezzel akarom megteremteni az újjászülető 
Magyarországot.

A szervezett magyar életnek akarok a minlsi- 
lerelnöke lenni.

Percekig tartó viharos taps, éljenzéa kő vette 
Gömbös Gyula beszédét.

Ami ezután következett, art még nem igen 
látták az Eszlerházy-utcai palota sok mozgal
masságot átélt falai sem. A miniszterelnök elé 
egymásután járultak ott a tömeg közepette ar. 
egyes községek, járások és vármegyék küldött
ségei. Mindenkihez volt néhány jó szava, cgy- 
egy barátságos kézszoritása, úgyhogy a jelen
lévők majdnem mindegyike a közelébe férkő
zött é« szorongatta a miniszterelnök kezét 
Körülbelül másfél óráig tartott ez n közvetlen 
ismerkedés a falu népével, akik csillogó szem
mel, kipirosodott arccal és lelkűkből kiáradó 
szeretettel, valósággal körülölelték a miniszter
elnököt.

Amikor végre mégis kiszabadult a nép ize- 
reteténck túláradó megnyilatkozásaiból, akkor 
a párt elnöki szobájában elébe járult Bihar- 
Nagybajom község küldöttsége, melynek veze
tője, Fekete Péter dr. orvos, lendületes beszéd
ben átnyújtotta a miniszterelnöknek

a község díszes díszpolgári oklevelét
A miniszterelnök még Végyegyháza küldött

ségét fogadta, akik kérvényt nyújtottak át 
neki s akikkel ugyancsak barátságosan el
beszélgetett.

A miniszterelnök közel fél hét órakor hagyta 
el a párt helyiségeit.

CIGARETTAPAPÍR és

HÜVELY
■ ' 1 \
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üeusiyeras detektívek es rend
őrök o betörőt es tolván foglak 

egy tózsofutrosl kocsmában 
SUriSnaöi szananutt zsehmoiszot Ünnepelt az aíudág — a csatornából húzlak hl hftt toiualt a aetektiueh Csapat- 
szaiilíú rentitír autón uioak a ársaságot a főkapitány Ságra

A szombatra virradó éjszaka bizalmas be
jelentés érkezeti a főkapitányságra, amely 
arról s/áirtolt be, hogy a Nagyfuvaros-utca 
*24. számú házban lévő Pisla bácsi kocsmá
ban állítólag égés: sereg betörő és tóival 
tanyázik és éppen a zsákmányon osztozkod
nak.

A központi ügyelőien Róna Ernő fel
ügyelő detcklivc.soportjn teljesített szolgá
latot. A detektívek azonnal intézkedtek, 
iiogy lefüleljék a társaságot. Előállt

a rendíirség egyik csapatszállító autója, 
amely busz rendőrrel és delekllvckkel 
megrakodva, percek alatt a Nagyfuva

ros-utcába robogott.
A rendőrök elálltak a kocsma utcai és ud
vari kijáratát, a detektívek pedig

lövésre készen tartott revolverrel 
rontottak a kocsmába.

A helyiségben vidám zeneszó mellett 
mulatozás folyt: 
psztalai körül ...........
akiket jól ismer a rendőrség:

zseb metszők, tolvajok, betörők.
A razziát vezető detektivfelügyelő 

lány hangon elkiáltotta magát:
A zene hallgasson cl! Senki se 

dúljon! Államrendőrséqi detektívek 
(tyiink!

A kocsmában
(elveszett pánik

keletkezett. A vendégek, akik a józsefvárosi 
sikátorok kéleshirü hölgyeinek társaságá
ban mulatlak, ijedten ugrállak fel az. asz
talok mellől és jórészük a hátsó kijárat 
felé igyekezett, ahol azonban a rendőrök 
Útjukat Állták. A nagy kavarodásban két 
vendégnek azonban sikerült kijutni az ud
varra. A rendőrök villanylámpák fényénél 
kutattak utánuk. Rövidesen meg is találták 
őket:

mindketten bebujtak az udvart csator
nába

br-

nagy 
a zsúfolásig megtelt kocsma 

isupa olyan emberek öltek.

har-

mor
va-

és magukra húzták a csatornát fedő vas
lemezt Innen a csatornából húzták ki Őket.

Bent a helyiségben ezalatt a detektívek 
ráparanrsnlfak a társaságra, hogy fizessék 
ki a számlájukat, nehogy a korsmáros ká 
rosodjon, azután sorra vették » vendégeket. 
Egymásután álltak a detektívek elé a Pista 
bácsi-kocsma vendégei: ncgyoenketten vol
tak Olyanok, akiket különféle bűncselekmé
nyekből kifolyóan jól ismer a rendőrség. 
Néhányan közülök megpróbáltak ellensze
gülni, a detektívek azonban csakhamar ár
talmatlanná telték őket,

valamennyiek kezére Mijbilincset hur
koltak, kltereliék az. utcára és fölültet

ték őket a csapatszállító autóra, 
amely azután a józsefvárosi, szűk utcák 
népének nagy érdeklődése mellett a főkapi
tányság épületébe robogott velük.

A főkapitányságon rövidesen kiderült, 
hogy

a nagyfuvarotiuteal kocsma vendégeit 
tulajdonképpen „banketten**  lepték 
meg: egy börtönből kiszabó dűli társu

kat ünnepelték.
bűnügyi nyilvántartó hivatalban utána 

.................................... csakhamar 
~ - „u „ büntetett elő- 
Megállapították, hogy a

Hasznos tudni,
nortriŐMHSW szenvedőknél 
MMSSIMSI hiányoknál pedig

IgmándiBdNflMthaner
természetű*

kasarflvixa vamt ka leofobbtm.

vádlottjai Sátor Ferenc volt magánhlvatal- 
nok és Nonn János, a Dohányjövedék fel
függesztett tisztviselője. Az ügyészség vádja 
szerint Sátori újságcikkekre való hivatko
zással

meg akarta -sarain! s DohányjSvedéket 
és a zsaroláshoz szükséges anyagot ATortn 
János tisztviselő szolgáltatta ki neki.

A harmadik nagy bűnügy tárgyalás*  
ugyancsak szerdán lesz: a budapesti Ítélő
táblán Kállay Miklós kúriai biró tanácsa 
ekkor foglalkozik

Boros István budapesti háztulajdonos 
gyilkosság! bűnügyével.

István annakidején egy éjszakai sző- 
hevében agyonlőtte sógorát: Eper- 
István székesfővárosi tanácsjegyzőt, 
erős felinduitságával védekezett a

Boros 
váltás 
jessy 
Boros . 
törvényszék előtt, a bíróság azonban nem 
fogadta el ezt és Borost szándékos ember
ölés bünieiíéér i

12 évi (egyházra ítélte.
\z ítélet ellen Boros fellebbezett s igy ke
rült most az ügy a tábla elé.

Hajléktalan csavargó és körözött 
ember a vígadóbeli horogkeresztes 

tüntetés szereplői között
A 
néztek személyi adataiknak és 
kiderült, hogy egytől-egyig 
életű emberek.
negyvenkettő közül harmincnégynek ebben 
a pillanatban nincs „elszámolni valója" a 
törvénnyel, de nyolent gyanúsnak találtak, 
ezeknek nincs lakásuk, foglalkozásuk és

a aaebinelszési ügyek nyomozásával fog
lalkozó delek ti vcsoport emberei külön
féle ügyekből kifolyóan keresik őket.

Köztük van Fekete József, akit a bűnöző 
világban „bilis Jóska" néven ismernek. 
Miskolczy Gyula, Kntonievics Koszta szerb 
származásit hírhedt zsebmetsző és egy bös- 
nyák tolvaj is. Ezt a nyolc embert vasárnap 

átklaérték a toloncházba 
és ügyükben tovább folyik a vizsgálat.

Tőből levágta a vonal a lábát,
mégsem ébredi fel a berúgott kocsis

A főkapitányság államrendásaeH osstátyán 
vasárnap délben fejezték be ■ nyomozást an
nak a tizenkét tüntető fiatalembernek az ügyé
ben, akiket szombaton este a Vigadóbell Ottó- 
gyűlésen rendezett tüntetés miatt állítottak elő 
a rendőrségre.

A rendőrségen as éjssaka folyamán őrizetben 
tartották a fiatalembereket és csak vasárnap 
reggel kezdte meg kihallgatásukat a főkapi
tányság politikai osztálya. Megállapították, 
hogy valamennyien a magyar horogkeresztes 
párt, az úgynevezett Nemzeti Szocialista éa 
Munkáspárt tagjai. A Kaas Ivor-utca 6. szám 
alatt van a párt helyisége és tagjai szélsősé
ges szabadklrályváíaísztók. Mikör értesültek a 
legitimisták vigadói gyűléséről, megbeszélést 
tartottak és elhatározták, hogy többen

elmennek a Vigadóba éa siegaavarják « 4 
gyűlési

Vasbotokkal, boxerekkel, büzbombákkal voltak 
felszerelve a horogkerésztesek és ugy látszik, 
nagyobb tüntetésre ■ készültek, csak az volt a 
baj, hogy

nem akartak verekedés! provokálni, 
csupán Habsburg-ellenes nézetüknek akarlak 
véleményt adtot ?.

Legtöbbjük *'  egyssi
Tat a város, november 20.

f.4 Hétfői Napló tudósitójától.) Téglás Járton 
ío éves tóvárosi kocsis, aki Jtikus Imre ottani 
nék szolgálatában állott, szombaton este egy 
litér bort ivott meg a tóvárosi Fehér-vendég- 
lőben. Onnan még egy másik kocsmába tért 
1p és n késő éjszakai órákig folytatta az Ita
lozást.

A sőtél, ködös utcán aztán a részeg ember 
lolyongani kezdett és az újhegyi szőlők alatt 
levő sorompóig jutott, amelyet kevéssel előbb 
bocsátották le. Téglás négykézláb n vasúti sí
nekre mászott a sorompó utalt, közben meg
botlott, elesett és

elaludt olyan módon, hogy Jobblába a sí
neken maradt.

Néhány perc múlva arra a helyre érkezeit 
a Komárom felöl Dudapestre haladó éjszakai 
személyvonat.

A vonat kerekei Tégláé Jobblábát tóból le- 
metMették, de a azerencséllenlll Járt ember 

erre sem ébredi fű.
Vasárnapra virradóra vérbefagyva találták a 

sínek mellett az arra haladó Nederman Ferenc 
vasúti Ar és Móniik József téglagyári munkás. 
Azok rázták föl nz álmában nyomorékká lett 
kocsist, akinek levágott lába nagy vértócsában 
ott hevert a sin másik oldalán.

A Tatabányáról hivott mentők első segély
nyújtás után Téglást a tatabányai kórházba 
vitték. Nagy vérvesztesége miatt aligha lehel 
megmenteni az óktnek.

_ . ______ f-TrfBu*

Faragó Irtván napszámot, már hat hete 
a szabad ég alatt él 

semmi keresete tincs, még as üdvhadsereg éj
jeli menhetyén sem tartózkodhatik, mert azt a 
pár Aliért sem tudja kifizetni, amibe ott a 
szállás kerül Másik érdekes szereplő Dominik 
Mihály, akiről ugy tudják, hogy a másik ho
rogkeresztes pártnak, a A.ViAÓ-pártnak egyik 
emberét saját pártirodájukban órákon keresz
tül fogságban tartotta és a fogoly csak nagy- 
nehezen, a rendőrség segítségével tudott sza
badulni.

A politikai osztályról a déli órákban az ál
lamrendőrségi osztályra kisérték az előállítot
takat, ahol ugy döntöttek, hogy két tüntető ki
vételivel, a többit szabadlábra helyezik,

aa V. kerületi kapitányságon azonban ki
hágás! eljárás Indul ellenük.

Faragót és egy fiatal horogkeresztest más el
bírálás alá vettek. A lakás- és állásnélküli 
fiatalembert

a toloncházba uálUtntták, 
egy fiatalkorú horogkeresztest pedig, aki ellen 
körözés volt bocsátva,

letartóztatták ás aa ügyészségnek adták át
W15*  X. .’ir.í.._ -Ag-’g^^mlva 

llényságon a
reridŐrblró előtt.

illáshalmozási és közüzemi botrány 
a csornai tüzoltó-soffőr miatt

Az elöljáróság elutasította a sottörjelöltet: lemond a tűzoltóság

Három nagy bűnügyet 
tárgyalnak e hét elején

A Kertváros Rt. monstre btinpere és 187 káro 
sulija — A „próbasztvási-*  bűnügy a Töreky' 
tanács eltilt — '

felett szerdán ..
Ezen a héten három rendkívül érdekes 

nagy bünper kerül a bíróságok elé. A kü
lönböző hatóságokat hosszu időn keresztül 
foglalkoztatták ereknek ar Ügyeknek előz
ményei, amelyek most h bíróságok előtt 
folytatódnak.

Ma hétfőn tárgyalja a budapesti hűntétö- 
lörvényszéken dr. Szabolcska egycsbiró

a Kertváros Rt. bünperét
Emlékezetes még, hogy rengeteg kisegiisz- 
trneia — köztük sokszáz köztisztviselő, ma- 
gánhivatalnok — üzletrészeket jegyzett a 
Kertváros Rl.-nél és az üzletrészek fejében 
lelket, családiházal helyeztek kilátásba, de 
aem az Ingatlanokból nem lett semmi, seia 
a pénzűket nem kapták az üzlelrészjegyzök 
vissza. A büniigv fővádlottja Gárdos Ala
dár nyugalmazott mérnök-alezredes, aki el-

Eperjessy tanácsjegyrő gyilkosa 
terdán Ítélkezik a Tábla

Rövidesen tűzoltóság nélkül marad Csorna 
egy nein eléggé megfontolt képviselőtestületi 
határozat következtében előállott harc miatt. 
A csornai önkéntes ttíroltótestület, amely 
ez évben ünnepelte 60 éves Jubileumát, két 
modernül felszerelt tűzoltóautót szerzett be 
és igy napirendre került a sofTöri állás be
töltésének kérdése. A testületnek szuverén 
Joga, hogy az ő javaslatuk alapján tölti be 
a csornai elöljáróság a soffőri állást. Ez meg 
is történt az uj soíTőr azonban akkor ahhoa 
a feltételhez kötötte az állás elfoglalását, 
melyet az eddigi 150 pengős havi fizetés he
lyett 90 pengőért vállalt, hogy évek óta fenn
álló

lakatosmflhelyét ■ kőzségt HhtolMaeer- 
tár udvarán építendő épületben to

vábbra Is üzemben tarthasaa, 
ahol a község háztartásában előforduló 
szakmájába vágó munkákat

Ingyen volt hajlandó elvállalni.
Ez a kérelem a képviselőtestületi ülésen 

heves vitát váltott ki. Al ipartestületi elnök 
kikelt az

mikor másutt azok megszüntetéséért har
colnak.

A vita eredményeként a sofTőr kérelmét 
elutasították és kimondották, hogy olyan 
soffőrt kell alkalmazni, aki nem végez ma
gánmunkálatokat.

A képviselőtestület határozata váratlan 
eredménnyel járt. A tüzoltóteslület másnap 
rendkívüli gyűlést hivott össze, melyen

az egész tisztikar a hatvanhárom főnyi 1 
legénységgel együtt beadta lemondását * 

és egyben Írásban kötelezték magukat árrá, 
hogy semmilyen alakulatban nem vesznek 
részt. A lemondás folytán rövidesen meg
szűnik egy 50 éves tüzoltótestiiiet, de még 
sem lesz álláshalmozás Csornán.
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aranykosrorus malter 
Í EZÜSTÁRU GVÜRR

Budapest Vll.

Síp utca 20. :EI Teletonazám:
József M1-82 

Nagyban és klcelnyben

tar-

len csalás, sikkasztás miatt emelt vádat az 
ügyészség. A bünper tárgyalásán

187 károsultat hallgatnak ki 
tantiképpen s a tárgyalás hetekig fog 
tani

Holnaputánra, szerdára tűzték ki tárgya
lásra

az úgynevezett „prőbaflzlvásokból" tá
madt bünper főtárgyalóját, 

amelyet maga Töreky Géza dr., a büntető
törvényszék elnöke fog vezetni. A bűnügy

ánáshalasosáh
ellen és megvádolta az elöljáróságot, hogy 
külső nyomásnak engedve választotta meg a 
sofTőrt éppen olyan Időben létesítvén

közüzemet,

TAVBE.SZf.L0 83-O66. (EGYETEM UCCA) M 87<65. (LÖNYAÍ-ÜOCA)
I m KIR. rOSTflTMAREKPEnZTAR IRVERESICMHOU

az Egyatam ucoa 6. számú palota I. emolatl tarmalbM

KIÁLLÍTÁS. 1932 november 20. ée 24-én d. e. 10—*/*2,  november 21-én, 22-éd la 
28-An d. e. 10 órától d. n. 6 óráig.
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Híres oiszakai botrány a mocca- 
kavthazban

lovag Ember Jözse! SsszsvcrcXcdaK Sfirú ROmy taros iársaságávaí 
—HandöröK vetőitek veget a botránynak—ttot pincér megiabesait

A vasárnapra virradó éjszaka veres bot
rány játszódott le az Erzsébet-köruti Morca 
kávéhazban. Éjszaka egy óra tájban bejött 
a kávéházba egy elegáns hölgy társaságá
ban lovag Éber József magántisztviselő. Mi
közben keresztülmentek a kávéházon, el
haladtak egy asztal mellett, amely körül na
gyobb társaság foglalt helyet, köztük báró 
riőmy Lajos, dr. Faludi Béla orvos és egy 
Máv. felügyelő. A társaság tagjai közül

valaki megjegyzést tett
amit a lovag Ember József társaságában 
lévő hölgy magára vett. Ember odalépett 
az asztalhoz és felelősségre vonta a-társa
ság tagjait.

Szó szót követett és végül 
lovag Ember Inzultálta a Máv fel

ügyelőt.
'A társaság tagjai felugrottak és percek alatt 
nagy tumultus és botrány keletkezett

Általános verekedés kÖv**kezett,  palas 
kok repültek.

A kávéház publikuma ijedten nézte mi 
történik. A pincérek közbevetették magú 
kát, mire nekik is kijutott ar ütlegékből. 
A főpincér a rendőrségre telefonált. A VII 
kerületi kapitányságról

rendőrük érkeztek, akik azután rendet 
teremtettek és a társaság tagjait előál
lították a VII. kerületi kapitányságra, 

ahonnan igazoltatás után elbocsátották 
őket, de kihágás címén megindították az el
járást ellenük

A nagy dulakodásban
a kávéház két alkalmazottja, megsebe 

sült,
a főpincér a lábán,'egyik pincér pedig a 
karján szenvedett sérüléseket. A két sebe 
sültet a kávéház egyik oíjvos vendége ré
szesítette első segítségben.

Nagyatádi Szabó István szobrának 
ünnepélyes leleplezése

parlamenttel, megújítom art • fogadalmat, 
amelyet akkor tettem s art mondom: 
Vigyázok a magyar parasztra, vigyázok 
mindenkire, akinek szent a magyar, mert 
ugy tudom és érzem, akkor áldozok 
Nagyatád! Szabó Irtván Mellemének, ami
kor a magyar toruk OzÖMéget hirdetem ...
A nagy éljenzéssel fogadott bestéd után 

gróf Bethlen István ment fel a szónoki emel 
vényre. Ismertette röviden Nagyatádi Szabó 
István politikai pályafutását s azokat az 
Irányelveket, amelyek vetették. A magyar falu 
népének, elhanyagolt problémáit fejtegette 
mindig, n magyar nép tuztességtudö, de mély 
meggyőződésének hangján.

*— Ez a szobor azt á jelenetet is ábrázolja — 
mondta —, amikor Nagyatádi Szabó István 
tizenkét évvel erelött velem kezetfogott. Ez 
a jelenet nemcsak a baráti együttműködést 
ábrázolja, hanem jelképes kézfogása a ma
gyar falu népének a magyar történelmi osztály 
t'gaí, a magyar intelligenciával. Ezen a termé
keny gondolaton épült fel az a teremtő munka, 
amelyet vele hosszú éveken keresztül folytat
tunk.

ünnepi költemény következett ezután, majd 
a székesfőváros nevében Liber Endre helyettes 
polgármester vette át a szobrot Lovász János 
és Berky Gyula beszéde után elsőnek Horthy 
Miklós kormányzó helyezte el koszorúját a 
szobor talapzatán. Utána egymásután követ
keztek a különböző testületek, Intézmények •— 
később pedig hosszú sorban a falusi küldött
ségek.

wREKORD'

Főbb előnyei:

dvnamilras hangszere
Eakelltnaz

egygombkeretís: tőkőtetes sxelektMtás; ba 
épített sávszűrő; hullámhatár 200-2000 m-1

Gömbös, Bethlen és Mayer méltatták 
Nagyatádi Szabó István érdemeit

A zászlódiszbe öltözött Kossuth Lajos-téren, 
at ünnepi közönség ezrei előtt leplezték le 
vasárnap délelőtt Nagyatádi Szabó. Istvánnak, 
a háború utáni magyar politika egyik leg
jellegzetesebb alakjának szobrát. A magya; 

nnlítíbaí vorírínal; hrnnz*

amint a parlament felé fordul
A szónoki emelvényen

Gömbös Gyula mlnlszterelBÖk
következett ezután.

— Naavatádi Szabó István a földből nőtt

Á korui«n»zó, József főherceg, a miniszterelnök, Wlnkler osztrák alkaneeliár, Bessenyei Zénó 
a képviselőház aieinöke a vasárnapi azoborleleplezésen

ki

A csalással vádolt Gágern 
János báró a bíróság előtt

A bUntelötörvényszék holnap tárgyalta a nagy 
érdeklődéssel várt bttnpert — Gróf Károlyi Istvánt 
sértettként, több arisztokratát tanúként hallgat*  

nak ki — 800.000 schillinges csalás a vád

baöntött alakját a földmivelésügyl miniszté
rium előtti kis parkban állították fel, szemben 
s parlamenttel. Jóval tizenegy óra előtt fel
gyülekeztek már az ország minden részéből 
felsereglctt kisgazdaküldöttségek, ugy , hogy 
mikor pontban tizenegy órakor a kormányzó 
megérkezett, fekete volt a tér az ünneplő 
közönségtől. A minisztérium előtt helyezkedtek 
el Nagyatádi Szabó István családtagjai, József 
főherceg, a miniszterek és a budapesten tar
tózkodó Winkler osztrák alkaneeliár.

Az első szónok Mayer János volt, aki az 
emlékbizottság nevében mondta az avató . be
szédet. A kegyelet ós az elismerés zászlaját 
hajtotta meg a nagy férfiú emléke előtt, aki- 
nek ércbevésett mondata mindennél szebben 
hirdeti a szobor talapzatán:

.Nem ceheket ütni, de sebeket gyógjlUiu 
jöttünk a parlamentbe".

A falvak népének hálája öntötte bronzba 
most alakját. . „ _ i

Mayer János beszéde alatt hullott le a lepel 
e szoborról, amely zsinóros magyar ruhába 
öltözz ábrázolja a kisgazdák néhai vezérét.

— amint a földből nő ki a búza is — mon 
dotta —, a jegenyefa is, a magyar tölgy is. 
AZ eszmék harcosa volt, túrta a magyar rögöt, 
de tudta azt, hogy ez a rög történelem b. A 
magyar ugart szántva jött a politikába is s 
megérezte a rög sugallatát akkor, amikor 

nem osztály politikát hirdetett, hanem • 
magyar egység politikáját.

Megérette, hogy a magyar társadalmi oaztá- 
lyok sorsközösségben élnek s a.magyar jöuőt 
csak az tudja helyesen kováesolm, aki a tár
sadalmi osztályok harmóniájára r nem disz 
harmóniájára törekszik. Tudta azt, hogy egy 
szavába kerül csak a a hatalomnak olyan bir
tokosává válhat, amilyen talán még senki sem 
volt De 6 bölcs magyar kisgazda volt, aki 
tudta, hogy azoknak az oldalán a- heJge,, akik 
történelmet formáltak e földön egy ivetteden 
keresztül.

— Erdöcsökonyán art mondotta etfyszer 
nekem: „Fiam, ha egyszer meghalok, vigyázz 
a magyar parasztra és viseld gondját."

Mint a magyar kormány elnöke, as « 
szobrának talapzata meneti, etemben a

A büntetőtörvényszéken dr. Hadd ülés 
egyes biró előtt az utóbbi hónapok egyik leg
érdekesebb és legtöbbet emlegetett bünpere 
zajlik le holnap, kedden:

Gágern János báró csalási bűnügyé! 
fogják tárgyalni.

Az ügyészség vádiratában érdekesen 
mondja el, hogyan keveredett a bűnügybe a 
fiatal arisztokrata. Gégém báró

igen jó barátságban volt Károly! István 
gróffal.

Károlyi László gróf, dúsgazdag főtí nagy
birtokos fiával. A vád szerint Gágern János 
rávette a fiatal Károlyi Istvánt arra, hogy 

számára nagy összegű váltókat zsiráf- 
Jón,

mer*  pillanatnyilag netn ál! rendelkezésére, 
pénz, de nagy összegeket vár Kanadából, 
ahol vagyonos rokonai vannak. Egyéb jőve- 
védelmi forrásokra is hivatkozott Gágern 
báró Károlyi István előtt, aki

Béesben zsirálta a váltót és ki la űzetett 
egy nagyobb összeget Gágernnek,

Az ügyészi vád szerint Gágern nem várha
tott. aemmiféle pénzt Kanadából, egyéb jöve
delme sem volt és igy tévedésbe ejtette Ká
rolyi litvánt. A vádirat azonban nem csupán 
ennek az egyetlen váltónak leszámítolásáról 
beszél, hanem egyéb hasonló eseteket sorol 
fel éc

300.000 sehillingre teszi art ar összeget, 
amellyel Gágorn János megkárosította 

Károlylékat és másokat
Gágern báró a vádirattal szemben azzal 

védekezett, hogy nem követett el csalást. 
amikor a váltók ellenértékeit felvette.

Károlyi István — szerinte — jól tudta 
azt, hogy ő milyen anyag! viszonyok 

között él
és nem volt szüksége arra, hogy barátját 
megtévessze.

A. csalással vádolt Gágern János hosszabb 
ideig letartóztatásban volt majd dr. Weiss

Ödön védő indítványára szabadlábra helyér 
ték • igy

a holnapi főtárgyaláson szabadlábon 
védekezik.

A törvényszéki tárgyalásra idézést kapott 
Károlyi István gróf, akit sértettként hallgat 
ki a bíróság. A vád és védelem egész sereg 
tanúra hivatkozott, — köztük számos arisz
tokratára, — akiket tanúképpen fognak ki-i 
hallgatni. Gágern báró bűnügyének tárgya*  
lása iránt

Igeu nagy érdeklődés nyilatkozik meg 
s állítólag meglepően érdekes részletei 
bontakoznak ki ennek a sokat pertraktált 
bűnügynek,

Döiuáiianul olcsó óraKhal!
Crepe de Chine-, Marocaln-, 
szövet-, angol- és estélyi ruhák

I. csoport 19 ■ pengő

II. csonorl 29 —
III. csoport 39 ■ pengő

LIPCSEI
iu., Apponyi-ier 4.

Az olcsó árusítás hétlón reggel kezdődik

Véresre vertek két malomellenőrt 
a zalai Löffler-malomban

nem kell szaladnia
mert lassan és biztosan célt ér, ha tcridéHenew, 
szabálytalan bélmüködését természetéé utón 
szabályozza. Klinikákon, kórházakban sokszoros 
kisérlet után megállapítást nyert, hogy a szék
rekedésben, — sőt krónikus székrekedésben —* 
szenvedő egyének bélmüködését teljesén rendbe
hozta a

Nagykanizsa, november 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A Tapolca környéki Monostor
apáti községben levő Lő/p/er-malomban teg
nap ellenőrök járták: Csatth Ferenc pénz
ügyigazgatósági tisztviselő és Tarnovszky 
István malomellenőr. A szokásos maloméi*  
lenőné*  folyt. amikor a malomtulajdonosnő 
fia, Löffler Árpád este 8 óra tájban haza
érkezett r 1

Az atlétatermetü férfi, mikor hallotta, 
hogy ellenőrök járnak a malomban, any- 
nyira feldühödött, hogy

szekérlőccsel a kezében berontott a 
malomba éa véresre verte a kötelessé

güket teljesítő tisztviselőket.

Nagy dulakodás támadt, amelynek torán e. 
malom néhány alkalmazottja is megtá- 
madta Csatth Ferencet és Tarnovszky Ist-*  
vánt.

A két tisztviselő végül Is kénytelen volt 
menekülni. A sötét estében támadóik min
denütt nyomukban voltak és

üldözték őket.
Erre tovább kellett menekülniük és végül 
bevették magukat a közeli erdőbe s ott el
rejtőztek. Reggel azután jelentkeztek a 
csendőrségen és feljelentést tettek.

A csendőrség megindította a nyomozást, 
hogy tisztázza, mi történt a Löffler-malora*  
bán.

Binnlurut
a bélmUködés természete*  sxabáfyoxóje

m.itv. WeslMeísé válik • bastnilitl ntaalUs pontoa bíUrláM mellett min- 
. rendszere, „Blnaturln-kum hosszú idóre birtorilj. . 

denfele szer ha visszatér a jókedv, munkaképesig, megjavul az étvágy,
mmdennapi Jó Gyártja: .a „Mediuhemi." gyó&szerkészltméhyek

Budául. HÖJ^uica 14. Minden gyógyszerárban kapható. Ara; í> 2J0.
F7038 =«7051 = 7052 =
Ezekkai • rádiókkal nyugodtan várhatja • nagyadótt
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I.
Petrovies Vldarról, fi KMAC volt főtitkár

járól sok szó esett mostanában Különösen 
anyagi ügyeiről. Néhányon már frjfát is 
k- illek ácsolni a szimpatikus fiatal sport
férfi számára, aki most legulóbo a világhírű 
J)<>rland idegenforgalmi iroda magyarországi 
letelepedését menedzselte. Petrouics Vidor a 
mull héten elutazott Iliid a pestről — miután 
n li.drn holmiját elárverezték. Tegnap az
után egy telefonbeszélgetés folyt le fíudape/l 
és Paris hízóit. X budapesti kagylót Petra- 
v cf egyik barátja laftofta. a párisit pedig 
Pilrouics Vidor, a párisi Astor-h<del haltjá
ban Sokáig tartott a beszélgetés, amelyről 
a Iráni la számára ezeket a legfontosabb 
mondatokat jegyezték föl.

Minden remekül megy. Nagyszerűen 
élek Parisban. 4 Dorland-megállapodás kil 
szóban ált. Párisból (len/be utazom. Itt jön 
létre a megállapodás. <4 jövő héten Buda
pesten leszek.

II.
Légy jó mindhalálig Ezt a elmet kellene 

adni ennek a kis történetnek. Szász Meny- 
J rt. a kitűnő költő találkozik egy ügynök
kel. all valaha jobb napokat látott, de most 
ceruzával ügynö' öl kávéházakban és szer 
kerztöségekben Bégről ismer sok színészt, 
újságírót és írót, köztük Hunyorig Sándort 
is Elmesélt, hogy a napokban fölkereste 
Hunyadyl és a régi ismeretségre hivatkozva, 
ceruzái ajánlott. ilunyady Sándor nem vett 
ceruzát tőle. Ellenben adott neki húsz pen
gőt. Az ügynök elbeszélésében visszaélőié- 
lezik azokra a bizonyos ..régi időkre”, ami
kor Ilunyady Sándor kisfizetésű újságíró 
volt és bizony nem igen adhatott valakinek 
húsz penaöt. A végén pedig fölháborodott 
sóhajjal fejet! be meséjét.

— Ilusz pengő ... Mondja, kérem, hál 
nem fél az Istentőlf . • •

II!.

A bilnletőtörvényszék Töreky-lanácsa no
vember őO-ára olyan ügyben tűzte ki a tár 
gyalust, amelyben a tanuk, a vádlóit és vala
mennyi szereplő Ismert társaságbeli ember 
Szcinár Aladár ügyéről van szó. A bűnpör 
lényege ar, hogy Szelnár Aladár ellen eljárás 
indult, mert azzal gyanúsítják, hogy tilos 
módon elvont bizonyos követeléseket és ősz
szegeket, amelyek elvált felesége, Méray-Hor- 
válh Opika tartásdijára szolgáltak volna. 
Szí Ináron kívül Festetlek Pál gróf ellen is 
eljárás indult, vele szemben azonban meg
szüntették nz eljárást. Az ügyben tanúként 
szerepel Esterházy Antal herceg, Festetich 
Pál gróf, ifjabb Hajkovich István dr. és még 
néhány autos-sportember.

IV.
Magyarországi és jugoszláviai urakból álló 

vadásztársaság érkezik e héten Pallavicim 
Sándor őrgróf bácskai birtokára és Erii 
Jánossal közös vadászterületére. A bácskai 
urak közül ott lesz Dungyerszky Gedeon. 
Fudanestről Dajkmdch Sándor, azután 
Márfíij-Manluano Elemér. Hedry Aladár és 
még sokan mások. Vaddisznóra és erdei sza
lon kara megy a társaság.

V.

Egy tragikus szerelmi történet epilógusa 
játszódott le a Modern bárban. A tavaly el
hunyt Putty Lia egykori angol vőlegénye, 
lord Bcauvy Londonból telefonon felhívta 
a bárt s megkérte Pertis Pál cigány  prímást, 
hogy a régi szép idők emlékére húzza tele
fonba Púiig Lia nótáját, azt, hogy „Volt 
egyszer az Avas aljánA prímás elját 
szotta a dalt; azután kiesett a vonó a kézé 
bői és sirvafakadl. Talán a lord Is sirt ..

— sági —
Egy kis helyreigazítás. Elmeséltük előző 

számunkban azl az iiri-murit, ami a mnB 
hiten a körúti mulató ez alkalomra herme 
tice, lezárt azjtuja mögött éjféltől virradatig 
zajlott le és amelyen a bnnkoktácia arany- 
ifjúsága bőséggel áldozott Terpsichore isten
asszonyának. Beszámolónk szerint a Keres
kedelmi Bank aranyifjusáiga bérelte ki a mu
latót erre az estélyre és ezen a bank vetér- 
igazgató’a is részt vett. Híradásunknak ez a 
ré ze félreértésre szolgáltatván okot, kész
séggel jelentük ki. hogy az egyébként jól 
sikerült i'lusztris mulatsága/ nem a Keres- 
Jcrdelmi Bank tisztviselői kara rendezte. Kö
zöljük azt is, hogy az estétyen a Kereske
delmi Bank vezetőségéből senki sem veti 
részi

7*  AlogcédulAf,
O ££.' XZí,' a I

Magyar Miklós 
fővárosi bizottsági tag súlyos 
autóbalesete a Bethlen-téren 
Az autótaxi, melyben Magyar Ült, összeUtköasött 

a Központi fe|csarnok autójával
Könnyen végzetessé válható autóbaleset 

érte vasúrnup Magyar Miklós fővárosi bi
zottsági tagol. Ebéd után Magyar Miklós la
kásáról taxival hajtatott be a tárosba. A 
kocsi az I*tván-ulo-i  robotolt végig és ami
kor a BcthlCn-tércn ment keresztül, n Bclh- 
’en-utcából sebes iramban a Központi Tej
csarnok személykocsi ía fordult be. Mindkét 
automobil sofTőrje fékt de

az összeütközés már nem volt clkerül-
I - ő.

A magánautó Magyar Miklós taxijának hátsó 
oldalát valóságtól lerzelle. \ taxi széttört 
karosszériája Magyar Miklóst bal arcán sú
lyosan mcgsi bezte. Magyart

FERFITFLIKABÁT mérték szerint 33 PENGŐ
Vál a>atun< kiváló készít menyeinek me ‘ismertetés v coljából sMio 
eddig nem léíejsat pífditmnui olCiA pro >at mi -vásárt tartunk foivó
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FÉRFIÖLTÖNY sé*U  szivetek, k túnöhozzávalók, re- 

m?>k munka, id >bs»,iíri próba! 
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— KétezerötNzáz pár Buta-cipőt csem
pésztek át a határon. Sáloraljaiijhelyröl je 
lentik: Érdekes cs.mpészósi ügy foglalkoz
tatja ismét az illeni vámőrséget, nmely cs*ik  
nemrég leplezett le egy inazsola-cremré.-o.- 
társaságot. Ezúttal csehszlovákiai Balti
cipőket est mpészlek át ti határon. Mintegy 
2500 pár vivőt hozlak át a határon és .T2 
személy ellen indítottak vizsgálatot. A
c.sempésziilon  forgalomba hozott cipők kő 
zött több ismert sátoraljaújhelyi lakos sze
lepei.

— Vakmerő rablótámadás. Pécsről jelentik: 
Stítánovícs Béla pécsi hcgnónncsler ablakán 
délután öl órakor hczörgeltek. Az asszony 
gyanútlanul ajtót nyitott, mire két alléin- 
iermetü férfi ugrott a szobába, megragadták 
az asszonyt és kivonszollák az udvarra, ahol 
pénzt követellek. Az asszony sikoltozni kez
dett az udvaron, scgélykiáltúsait a járókelők 
meghallották és berohantak az udvarra. A 
banditák ekkor eleresztették áldozatukat és
Imchokültek. Az éjszaka áölélií-bcn nyomuk 

veszett. A rendőrség megindította a nyomo
zást.

elborította a vér
s a járókelők vitték be a szomszédos Ferenc 
József-kórházba, ahol első segélyben része
sítették. Miután a kórházban sérüléseit be
kötözték, a la! ásóra szállították.

Az autóbaleset ügyében a rendőrség meg
indította a vizsgálatot.

A taxi no "Őrjít, Kövessy Jánost és a 
Te‘csarnok autóiűnek vezetőjét. Szabó 
Mihályt előállították a VII. kerületi ka

pitányságra.
Kihallgatásuk után a sofTőröket elbocsátot
ok, de az eljárási tovább folytatják az autó- 
a leset ügyében.’

— Zágcn Irtván klházasitúsl akción. Zugon 
Istvánunk, a népszerű szinmfdrónak támadt tíz 
az ötlete, hogy a Szegény leány nem lehet cl 
venni cimü filmjének a Rádius Metró Film 
palotában és a Kamarában december clej-n 
lartandó premierével kapcsolatban egy sze 
gúny leányt kihúzásit. A szegény leány kelen 
gyéje, bútora, házi berendezése mór rendelke 
zésre úti, Titkos Ilona mér kiválasztotta azt 
’ébány előkelő cégnél és inár egym'sután ér 
kéznek a pályázatok erre az ünnepélyes eskü 
sőre, amely a premier napj n fog lefolyni Bu
dapesten és Zágon István jóvoltából bizonyára 
boldoggél fog tenni egy ifjú pórt.

— Roignnyl fénykép 3 drb 8 P. Calvln-lér 5

— Előadás Vázsonylról. A Központi De
mokrata Kör szombat esti vacsoráján Nobel 
Árpád társelnök megnyitója után Bárdos 
Dezső igazgató tartott tartalmas előadás! 
...A Vázsonvi-kultusz jelentősége a kispolgár 
életében*'  elmen. A nagy tetszései fogadott 
beszéd után Varsányi János rövid beszéd 
ben köszönte meg Gárdos Dezső értékes 
előadását,..

•— Elhdlasotlásnál, kötvénynél és cukor
betegségnél a természetes „Ferenc József" 
kesrríivfz javít pi a gyomor és a belek 
működését és előmozdítja az emésztést. 
Az anyugcserebánhilniak gyógyító eljárá
sainak löl b kutatóm megállapította, hegy a 
Ferenc József vízkára nagyon szép ered
ményre vezet A Ferenc József keserűvíz 
gyógyszertárakban. drogériákban és fűszer, 
üzletekben kapható.

— Bercnd István szinfsz öngyilkossá Jí- 
nak iilrc. Vasárnap a kérő éjszakai óráiban 
elterjedt a főváros’ müvésztársaságában 
Berciül István tehetséges fiatal színész ön- 
gyilkos-ági kísérletének Ilire. Bercnd Ist
ván bét év e’őtt a Császár katonáiban nagy 
sikert aratott s azóta nem tudott szerződés
hez juni. A hírek szerint veratnonnai mér
gezte meg mugát, de megmentették.

— Frigyes főherceg 5Ó.G0Ü pengős ado
mánya a nyomorenyhlíő akcióra. Frigyes 
királyi herceg, tábornagy a kcrmánvzóré 
segélyakciójának köreiében Pécsett, Mohá
cson és Magyaróváréit birtokai ul.’ón körül
belül 50(100 pengő értékben élelmiszert és 
'üzelőanyagot t szia! szt’l a tél folyamán. \ 
kormányzó feleségének Albrecht kirá’vi 
herceg személvcsen jelentet le be édesapja 
:iemes"zivü a :'’-(’él>;'.l.

— CsanorlMülFt '.3 az Frnst muzeumb"n. Fé- 
nyes Adóit régebbi és uj képeinek foglalata ez. 
i kiállilús. amdv<t v isárnap deleiéit cso ’élt 
meg n verniszózs közönsége. A mester r.-gyo-ó 
tavaszt sugárzó képei mellűt clt vo'tnk m'g 

; '.serejrs irtván. K-.mfj'y Béla és Zútlor István 
remekbe sikerült alkotásai is.

SxinnrsTiysi ?' ’ Jí;.í'B%n„’.
tank, HiidHi-st, V . NA-’o -"tea 2!. leefon 21S-1G, ,04-67

— Peti bcíiiröhandét foglrk Miskolc' n. 
Miskolcról jelentik: A Horthy Miklós-ut egyik 
‘lázában a vasárnapra virradó éjjel arra lettek 
igyelmesek a lakók, hogy a pincéből gyanús 

zaj hallatszik. Az. előhívott r ndőr három 
gyanús embert talált n pincében, okik mene
külni próbáltak. Izgalmas hajsza után elles
tük őkijt. Kiderült, hogy Altnzann János. Ju
hász János és Vc'ikt'r Mátyás a nevük, But'a- 
nesten sorczafcs betöréseket követtek el és 
azért lopództak a pincébe, hegy falbontás el
án batoFanek be a húrban levő ékszer

üzletbe. Mindhármukat Perire viszik.
— Felsőházi képv!se!ővúlarz!á» Púján. A.’ 

’el’jőházban nemrégiben kisorsolták dr. 
Schober Bélát, a Magyar Nemzeti Bark 
vezérigazgató'át is. Most azután a ba ai 
törvényhatósági bizottsági tágok jelölő-érte
kezletet tartottak, aniclvcn főrendnek ismét 
dr. Schober Bélát, pótfőrendnek redig az 
elhunyt Er/J József helvett dr. Fchérváry 
Dezső kir. közjegyzőt jelölték.

Fővárosi fon ár
* lel**»«wi  ie'’er* ’d'n',ny<-g bbat eiők'Mit ol«- öni 'rzI ira »<c8-von nolcr rl gmn r. kereidtr.-eiin,

naxAntanulokat, eretf-é-r zö’ et. V de’ 1 -két, hölgyeket «. 
Jrtx f-w cm tiu«’onb> t, I. 2.

— Bankosok brid^c-vcrscnyc. A Gellert- 
szálló kurolutermében vasárnap játszották 
I? a pesti bankok brit’gc-vcrsenyét a Pesti 
Tőzsde-vándordíjáért. A bankközi bridge- 
vers?nyrc huszonkét csapat nevezett be A 
szombati elömérkőzések során tizennyolc 
’-leset’ s csak négy jutott he a döntőbe: A 
Keresk-delim Bank, a Leszámítoló Bank, a 
MOKTÁB s a Földhitelintézet csapata. Va- 
sárnnn délután kezdődött a döntő játszma, 
amelyet véghizgu* ’ a fővárosi pénzvilág 
:gcn sok előke!ő‘6"e. Iluszlcos-.lásos játsz
mákat versenyezlek végig. A Kereskedelmi 
Bank első csapata győzött a Le számitoló 
Bank ellen. Pkccspont-arányszám BO’/z: 
iő’/z. A MOKTÁB csapata a Földhitelinté
zet ellen 25 meccsponttal győzött. A késő 
éjszakai órákban még mindig nem dőlt el 
a verseny sorsa.

A Kereskedelmi Bank és a MOKTÁB 
’eamjei .állanak egymással szemben. A ver- 
eny eredménye ettől a iéls’má’ól függ.
— Megkezdődött a szociális hét Pécsett A 

kormányzó nyomorenyi.ilö akciója javéra 
nagyszabású társadalmi akció indüti m g 
Pécsett. Szapcry Lajos főnp'n és Ncndtvi 
Andor polg nr.cslcr kezdeményezésére szociá
lis hi tet , rendeznek, amely idő alatt fcll.ivj k 
■i társadalom firjyc'ni't a r.yomorenrh tő 
nkelfita. Szombaton délelőtt nz izraelita tcir.d- 
'or-hnn istentisztel: t alkalmival a prédikáció 
zólt n szociális hétről, vasárnap a református

és cvantj'llkus templomokban ugyancsak a 
szociális bét fontosságét hangsúlyozták, va
sárnap délután pedig Virt.q Ferenc p<*  i 
négy snilspök elnökleté vei l.at'o'H rs gyüé.t 
tartottak, ahol a szociális hót jelentőségéről 
beszéllek.

nr. R3WK ezfiaoRvci
wAr . bőr nemibe:*'  k»

■jpisyn i . ... . i«j .a icndei e^rz nap
oa.-m M, |. cm. I. Kftin^asl rze.i bán.

— Alkalmazottak a ’rér'rn m*g ’:osszab’>IMs 
zűri. Karácsony előtt.a zár5rn-mc',hos5znbbil s 
'< a vasárnapi munk’hszűnet felfüggesztése el
len tart tiltakozó gyűlést noveinl er 23 én, 
verdén este nz Erzséb; t-körnf 13. sz. nlnll a 
Kereskedelmi Alkalmazottak Orsz. Szövetsége. 
Ugyanitt tárt ák gyűlésüket 27-én n fűszer- 
vakma iill nliniizoltni is. A vidéki k is csalta. 
koznak a kózpo-ili vezetőség akcióijához.

1 - .*<  ~ ■1 1

CSMSTS 
sorazoía cs mierme 
a r*  l h r-'ves b«esf .rr A». mw>nnair • 
heljéo Kiraly-a. 40. ai.aiati Hlvjjlllfe B
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Gyilkosság történi a o esket szőlőhegyem 

- egy névtelen levet szerint 
tLnsíi *®B®**I  tamitah a szőlőhegyen, azt
RittaH Öngyilkos, de a neutaian levet írója irost gyilkossággá: 

vádol egy soliort as a barátnőiét
A székesfehérvári királyi ügyéin ég utasító

jára páratlanul érdekes és szenzációs ügyben 
faditotl nyumozást a bicskei csendőrön

Négy esztendővel ezelőtt, 1928 nyarán Bicske 
bátorában a Maié-szölőhegveu jőlöltözótt.

acgyvea év körüli férff főlek ásított holt
testére akadtak egy Ián.

A halottnál ssemélyazonossági Írások nem 
voltak, csak egy Celldömölkböl Budapestr. 
tzoló II. osztályú vasúti jegy volt » zsebében 
A körülményekből

öngyilkosságra gondoltak és s halottat él
tem ették.

Az egész ügy félédesbe ment volna, de most 
egy névtelen levél fantasztikusan hangzó d .l 
gokul állít. A székesfehérvári ügyészségnek ci 
mezte levelét a névtelen iró. Előadja benne 
hogy évek óta tudomása van cgy gyílkosság-

Ságról, könnyíteni akar a lelkiismeretén. Azt 
állítja, hogy

a szőlőhegyen holtan talált ember gyilkos
ság áldozata, egy sofför és a barátnője 

ölték meg.
Részletesen leírja, hogy ar áldozat udvaroló 
kezdett az asszonynak, s sofför féltékenyke 
•lett, végül abban állapodtak meg, hogy el 
teszik láb alól. Furfangos trükkel

a sofför autójára csalták, a kocsiban elké- 
kitolták, Bicskére vitték és a ssőlőhegyen 

felakasztották as eszméletlen embert
A levélíró pontosan megnevezte a letteseket 
és közölte a lakásukat is.

A csendörség most nagy eréllyel nyomoz, 
hogv tisztázza, valóban gyilkosság történt e 
vagy pedig a névtelen levél bosszú műve és a 
vádaskodó csak kellemetlenkedni akart.

még 6 napig
tiiilön occassiós termetiben Rózsa u. i

Tizenhét szúrással nyílt utcán 
leteritette a rabbi feleségét 

e£y
„Boszorkány" helyeit a zsidó pap felesége elten 

követett ei merényletet
Debrecen, november 20.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Különös, 
szinte hihetetlen előzmények után hoztak 
ina be Földes községből a csendőrök egy 
Dirgvasull embert a debreceni ügyészségre. 
A csendőrök vitéz Biró Albert jómódú kis 
gazdát szándékos emberölés kísérletével 
vádolják.

Földes község főutcáján szombaton dél 
alán gyanútlanul sétálgatott a helybeli
rabbi, Lőtvinger Jakab felesége. Néhány
Íerccel hal óra után hirtelen szembetalál- 

ozott vitéz Biró Albertiéi, aki se szó, st 
beszéd,

előkapta kénét és rá rohanva as asa- 
azonyra, tizenhat szúrás! ejtett rajta.

a jajveszékelö, vérző asszonyt még földre- 
rogyta után is tovább szurkátta és a dü
höngő embert csak nagynehezea tudták 
ártalmatlanná tenni.

A csendőrök behozták Debrecenbe vitéz

Biró Albertét, aki meglepő vallomást telt 
ti ügyész előtt. Elmondotta, hogy

ő nem akarta a zsidó pap feleségét 
megölni, csak szerencsétlenségére 

összetévesztette valakit el.
Az történt ugyanis, a gazda előadása sze 
rinl, hogy né lány héttel ezelőtt meghalt a 
kisfia. O gyermeke haláláért egy falubeli 
öregasszonyt vélt felelőssé tenni, aki sze
rinte

a kisfiút „megrontotta" a szeméveL 
Elhatározta hál, hogy ezért véres bosszút 
fog állni. Szombaton délután lesben állott 
az utcán s mikor

Löwlngerné arra jött, rátámnál, 
azt hitte, hogy a „szemverő" 

asszony közeledik.
így történt, hogy a „boszorkány" 
a rabbi feleségét találta.

Vitéz Biró Albertét szándékos
ölés kísérletének büntette miatt letartózta
tásba helyezte az ügyészség.

meri 
öref-

helyett

ember-

Láttái ön már? Művészet, szépség, praktikusság és st 

elképzelhető legjobb anyag és elkészítés. Az Idény legnagyobb élménye.

Siessen még nem késő!
— Felszaladt az autó ■ járdára és halálra 

gázolt égj kifutót. Vasárnap délben az Al
kotás-utca és Márvány-utca kereszteződésé
nél az Unitas Rt gépkocsija, amelyet Vd- 
nyai István 24 éves sofför vezetett, össze- 
ütközött a Bp. 16- 645. rendszámú autó
taxival. Az összeütközés pillanatában Vá
nyai hirtelen elcsavarta a kormánykereket 
és at autó felszaladt a járdára, ahol Budai 
János 2/ éves kifutót elütötte. Budai olyan 
sulyos sérüléseket szenvedett, hogy kór
házba szállítása után rövidesen meghalt. A 
rendőrség Ványait őrizetbe vette és a vizs
gálatot folytatja a halálos autógázolás 
ügyében.

— Gömbös Gyula a jegyzők gyűlésén. Az 
Országos Jegyzőegyesülel hétfőn délelőtt 10 
órakor az uj városháza nagytermében gyű
lést tart, amelyen megjelenik Gömbös Gyula 
miniszterelnök is, aki otl hosszabb besté
det fog mondani.

— KI Icai Miskolc nj feLsőbázl képvIxeMIef 
Miskolcról jelentik: Miskolc sárosa decemlwt 
5-én választja meg a főispánná választott 
Lichtenstein László felsőházi tag utódát As 
izgalmasnak Ígérkező választás Görgey László 
dr. nyugalmazott vármegyei főjegyző, volt 
országgyűlési képviselő, hivatalos jelölt és st 
ellenzéki Zsedcnyi Béla jogakadémiai tanár 
közölt fog lefolyni.

Kér Ion ~
I mindenütt

ampar
I Minden egyes csillárok 
• kerewe a -márkát!

I csillárt

Magyar Fim- és Ldmpaárugyér RL 
Budapest

— Téliesre fordul m Mffjérás. Vasárnap 
hidegebb idő volt, mint a hét végén. Délben 
plusz 2 fok volt a hőmérséklet. A Meteoro
lógiai Intézet prognózisa a következő: Té
liesre forduló időjárás várható, keleten hi
deg légáramlással és megújuló éjszakai fa
gyokkal, nyugaton erősbödő felhőzettel, de 
némi enyhüléssel.

— Visszavont petíció. At általános válasz
tások alkalmával a megyaszói kerületben 
megválasztott Prónay György báró mandá
tuma ellen ellen jelölt ie, Seréngi László gróf 
peticiót nyújtott be. Mint jó forrásból érte
sülünk, a peticiót most visszavonták, ugy, 
hogy Prónay György báró mandátuma vég
legesen igái :ható lett. Politikai körökben 
elterjedt hírek szerint azonban Prónay 
György báró le fog mondani a mandátumá
ról, ugy, hogy a kerületben hamarosan uj 
választás lesz.

KÖHÖGÉS-REKEDTSÉG
ELLEN

í^^rtELi.Jasxtiláx)
KAPHATÓ GYÓGXBZJSDXÚLAKBóN ÉS DCOOtSlXfcBAM 

— A halálos gázolás után elmenekült a 
no'őr. Miskolcról jelentik: Vasárnap kerék- 
|áron igyekezett Miskolcról hazafelé Mácsi 
Sándor környékbeli kisgazda A Szent- 
Péler kapunál egy szemberobogó autó el
kapta és a közeli kőrakásra dobta. A gázo
lás után az autó meg sem állt, hanem to
vább robogott. Ar eszméletlen embert be- 
szóllituliák a klinikára, ahol rövid idő 
múlva kiszenvedelt. A halálos gázolás Ügyé
ben két sofőrt is előállítottak, azonban 
mindketten tagadnak.

— Mindazon mérgezési esetek leküzdésénél, 
melyeket romlott élelmiszerek idéznek elő, a 
természetes „Ferene József* 4 keserüvíz azon
nali használuta fontos segédeszközt képez.

LikvidálünHl I

ifftdi

— Horváth Kornél dr. orvost éjszakai 
támadók véresre verték a Gyep-utcában. 
Horváth Kornél dr. orvos vasárnapra vir
radó éjszaka a feleségével gyeputcai lakása 
felé tartott. Útközben négy fiatalember min
den ok nélkül beléjük kötőit. Durván sérte
gették az orvost és feleségét. Horváth dr. 
rendőrért kiáltott, mire rátámadtak, ütle
gelni kezdték és egyikük egy üveggel ugy 
vágta fejbe, hogy elöntötte a vér. A lármára 
odasietett a közeli rendőrőrszem. A rendőr 
láttára a támadók futásnak eredtek. Az 
egyiket, Schmidt Ferenc 28 éves cimfestő- 
segédet, elfogták és előállították a főkapi
tányságra, ahol megindították ellene az el
járást. Horváth dr. sérüléseit a helyszínen 
bekötözték, aztán a lakására vitték.

— A főkapitány felolvasása. Az 
Diákszövetség 1932. évi december hó 3-án, 
szombaton este 8 órakor a Pősch-vendégló 
(Budapest, V„ Jőuef-tér t.) különtermeiben 
választmányi üléssel kapcsolatos műsoros 
társasösszejövetelt rendez. Az összejövetelen 
dr. Fcrenczy Tibor, Budapest székesfőváros 
főkapitánya, iglói öregdiák, dr. Kazny László 
ny. alispán, Ügyséd felolvas. Dr. Koffer Dezső 
ügyvéd költeményeit adja elő.

— Agyonverte, mert nem hagyta aludni. 
Debrecenből jelentik: Borzalmas gyilkosság 
történt Vállaj községben, ahol Síik György 
mezőgazdasági munkás vasvillával agyon 
verte Hegedűs András bérest. A gyilkos le 
gény letartóztatása után elmondotta, hogy 
azért ölte meg barátját, mert az nem hagyta 
aludni. Egy szobában lakak ugyanis és He
gedűs — aki újságot akart olvasni — min 
dig meggyujtotta az olajmécset, amelyet ő 
elfujl. Ezen vesztek össze. A gyilkos legényt 
letartóztatták.

— Három kerékpáros rablómerénylete. Vak 
merő rablótámadást követeti el vasárnap dél
után három biciklis fiatalember a Keinencs- 
szentmártonhól Celldöniölk fölé igyekvő Bernül 
Lajos vásáros kereskedő ellen. Földreteperték, 
elvették mintegy 140 pengőjét, azután kerék 
párjukon elmenekültek. Bernát azonnal jelen 
lelte az esetei a celldömölki csendőrségen, 
amely még vasárnap elfogott három Hatalom 
béri, akiket a merénylet elkövetésével gyanú 
sitanak.

— Vasárnapi öngyllkoaságok. Vasárnap dél
után az Észter-utca 22. számú házban kettős 
öngyilkos kísérletet fedeztek fel. Kincsek Ilona 
22 éves kalapkészitőnőt, aki régebben lakott 
már a házban, vasárnap délben meglátogatta 
Király András 22 éves cipészssegéd. Délután a 
leány egyik hozzátartozója kopogtatott a lakás 
r.jtaján, de nem kapott választ. Gyanúsnak ta
lálta ezt s miután gázszagol érzett a lakásból, 
feltörette az ajtót. Benn a lakásban eszmélet 
lenül feküdt Kincsek Ilona és Király András. 
A rendőri nyomozás megállapította, hogy a 
fiatal leány és a férfi öngyilkosságot kíséreltek 
meg, mert nem tudtak összeházasodni. A men
tők a Rókus-kórházba szállították őket sulyos 
állapotban. — A Révay-utca 24. szám alatt levő 
Berlin-szállodában vasárnap Nagy Margit 24 
éves fogtechnikusnő luminállal megmérgezte 
magát. A mentők a Rókusba vitték, öngyilkos 
sága okát most kutatják.

— Rossz volt a vásár — felahaaatotta megát
Szlobonyi József mélykúti lakos hiába pakolta 
ki áruit a vásáron egy lélek sem vásárolt tőle 
Elkeseredésében Inni ' * “ '*  .......
hazament, felmászott 
magát. Mikor reggel 
volt.

— Agyagverték a 
jelentik: A csendörség őrizetbe vette és a 
szekszárdi ügyészség fogházába szállította 
Gondos Gyula és Szél István döbrőkövi lako
sokat. skik P. Szabó János sógorukat vas
villával és dorongokkal agy összeverték, hogy 
íz sulyos sérüléseibe rövid szenvedés után 
belehalt.

kezdett, majd éjféltájban 
a padlásra ét felnkaazotta 
megtalálták, már halott

séforvkat Dombóvárról

Ml MIMIIM.
ettem ■■entlfn-katapok sapkák knrSeeonyl
'Asarra isgaagyob.i választékban s lagolortbbao

JUNÓ-nál kaphatók
IV„ Harlabaaór S félemelet.

— Két eltűnés! Jelentettek vasárnap • rend
őrségen. Vasárnap bejelentették a főkapltány- 
•ágon. hogy Goldbtrger Fülöp 53 éves B-lislás 
tisztviselő Angyal-utca 23 alatt levő lakásából 
napokkal ezelőtt eltűnt Hozzátartozói azt hi
szik, hogy öngyilkos tett. — Garböcz Józsefné 
gy javadalmi őr 24 éves felesége, Dunaharasx- 

fin levő lakásáról tűnt el néhány nappal ez
előtt. Mindkét eltűnés ügyében a rendőrség 
megindította a nyomozást.

Gazdakiildöttség Hadik János grófnál 
alkalmából a fő

kisgazdák egy na
gyobb csoportja kereste fel vasárnap gróf 
Hadik Jánost, akik üdvözöllek öt. Hadik 
János gróf mcghatotlan mondott köszönetét 
az üdvözlésért és ígéretet tett az ünneplő 
kisgazdák előtt, hogy h kisgazdalársadalom 
jogos igényeit változatlan energiával fogja 
továbbszolgálni.

a

nyugodt éjszakája lesi, nem fog éjjel köhögni, 
fulladozni, ha lefekvés elölt néhány nem 

Diana sősborsze z-csokoládét 
teszik. Tisztítja a garatot, old is ■ hurutot.

Áru 4 fillér

—- Megölt egy házaspárt a felrobbant 
petróleumlámpa. Ziluhról jelentik: Ganzler 
Ferencné zilahi gazdálkodó felesége vasár
nap este lámpagyujtóskor a gyufával fel
robbantotta a petróleumlámpát. Ganzlerné 
mindjárt a helyszínen meghalt, a szétrob
banó lámpa és az égő petróleum a távolabb 
tartózkodó férjél is súlyosan megsebesítette. 
Beszállították a kórházba, ahol röviddel be- 
szállítása után ő is meghall.

— Háromszor rálőtt a t égrehnjtóra • lista- 
kürti mezőőr. Békéscsabáról jelentik: Rofik 
Mlhálvné és llegedüs Károly thzakűrti lakosok 
árverést vezettek Mayinyec Mihály mezőőr c|. 
len. Tegnap a két árvrn-lő a végrehajtóval be
állított Mnginyechcz. A mezőőr revolverrel fo
gadta őket és háromszor rájuk lőtt. Egyik go
lyó a karján megsebesítette Roflknét, a másik 
keltő célt tévesztett. Maginyecet a csendőrök 
letartóztatták

— Csörglts-étterem és söröző a régi Bécsi 
sörház helyén. Király-utca 40. az. alatt meg
nyílt. Elsőrendű kiszolgálás, mérsékelt árak.

TomiBzer nír 
saját műhelyünkben készüli 
kózzt‘1 varrott női és férfi 
divatcipőke elöAllltáül 
áron alul árusítjuk.

Ifouícs és Földes
|\.. l'elftll SAador-ulca t. «z*n>.

Táblás házak!
61—75. előadás.
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fi Z I V Il i z MOZI
AZ INDIG-ESET

csak

nem 
csak

vagy

T.
Kár. hogy Ind lg Ottó, a Torockól menyasszony 

aikerdus szerzője megírta, egy nagyszerű mö- 
vésznőnk pedig lehetővé tette, hogy a kritika és 
f, közönség megismerje a másodszülött gyerme
ket, amely a keresztségben a „Tűz a Monosto
ron'' elmet kaptn Mondom, hogy kár, mert 
megszületett az Indig-eset, amellyel analóg tör
ténetet valaha Strindberg vetett papírra, nyilván 
n tehetség és a nagy tehetség birkózásának és 
a kisebb talentum visszavonhatatlan bukásának 
dokumentálására. Indig Ottó ugyanis a Toroc- 
kói menyasszonnyal elindult a drámaírók Pega
zusán a Sikerország felé és megérkezett...

II.
Igen szegény, igen Jómodoru, rendkívül szim

patikus fiatalember volt ez as Erdélyből fel
került fiatal újságíró, akinek Hunyady Sándor 
egyszer barátilag és kallégiáHsan, talán **e 
Ugy a kártyaasztal mellett odavetette: 

Itt vagy már Pesten milyen régen, 
csinálsz semmit lusta ember vagy... Mégis 
írni kellene egy darabot!

Állítólag a biztatás mellé témát is adott, 
n meglevő témát együtt szépen megbeszélték 
és megszületett az aktuális riport: a Torockól 
menyasszony vázlata. Többször Atirta Heltai 
Jenő. n Belvárosi Szinház akkori Igazgatójának 
tanácsára, mert Heltai olyan magot látott 
benne, amelyből mint'mondják —- a siker 
szikrája világított. Végre Keltei maga is kézbe 
vette a darabot és valóban elsőrangú dramatur
giai munkát végzett — mint a szinház igazga
tója. Anitán egymásután tűntek fel a Torockól. 
menyasszony plakátjai: 25, 50, 75 és 100-as 
piros betűkkel, a külföld Is megtapsolta és ebből 
nz igen szerény, igen kedves Indig Ottóból 
máról holnapra ismert és elismert iró lett.

.4 siket íróvá avatta Indiget.

III.
A Strindberg-darab második felvonása egy 

mámoros, emésztő szerelem lángjában született. 
Történetünkbe bekapcsolódik a nagy drámai 
azinéstnő, ar ellenállhatatlan tehetségű, mesé 
sen okos asszony, aki mégis csak asszony éa azt 
szeretné, hogy kiválasztottja együtt ragyogjon 
vele a művészet és a siker egén.

— írj darabot — mondta —, eljátszom a 
Nemzeti Srlnházban fezt egyik Indig-, vagy 
Hajor-nyilatkozatbán olvastam).

Indig, mit tehetett egyebet, a siker és szere 
lem mámorában, mint engedelmeskedett. Dara
bot Irt, amelyhez energiát a nagyszerű színésznő 
tehetségének motorikus ereje adta, benyújtotta 
n Nemzeti Színházhoz és a színésznő már más 
nap, próbálta is. Próbálta, mert hitt abban, 
hogy ez a darab, amely lángoló tehetségének 
varázsában fogant meg. méltó arra, hogy nyil 
fan is gyermekének vállalja.

5 világsztár

Zsuzsu .

Willy I.
Willy IL

Georg Alexander

l

Willy nrltscb Lillán Ilarvey Willy Furat

2 világattrakcióban

3 IFJÚ SZIU
Érlel*  Pommer — Lfa produkció 
Ab idei nsion legnagyszerűbb fllmoperettje

Rendez e: Martin PAl. Zene: Werner R. Helmann

Lilian Harvey 
Willy Fritsch 
Willy Forst

Egy Ártatlan wwony és egy csapódAr férj vidám tör 
Rendezte: Helnhold Schttnzel 

Zene: Theö Mackeben
* . ’ t - i• 1 ’ ■ 1 .

. Georg Alexander 
.... Renate MiillerA feleség

Az osztálytárs... Ottó Wallburg

Kizárólag Uránia UFA ♦ Kamara

JV. .....................
A Strindberg-darab drámai mtps Hevesi 

Sándor távozása volt a Nemzeti Színház éléről. 
Indig, mit tagadjuk, kezdő színpadi iró még — 
akinek nagyon, de nRgyon kellett volna a Hel- 
tai-félc dramaturgia. Hevesitől is megkapta voltia 
ezt az irodalmi támogatást. Márkus László, az 
uj igazgató, már csak mint kényszerű öröksé 
get kapta ezt a darabot, amelyért a színház dé
delgetett és nélkülözhetetlen primadonnája. 
Bajor Gizi, lángolóan lelkesedett. Márkus igy 
kénytelen volt a maga útjára hagyni a darabot, 
amelyről Iíjdig egyik irodalmi és személyes 
jóbarátja ezt mondotta:

— Ez nz eset éppen olyan ritka, mintha va
laki francia tanítóul szegődik egg gyermek 
mellé és nem tud jól franciául...

V.
De hogy az analóg Strindberg-darab témájának 

ismertetését Is befejezzük, a nagy talentum, saj
nos, maga alá gyűrte az életben is a kisebbet 
és éhből, mikép Slrindbergnél, nincs kiút...

Az Indig-csetet tálé, megírja egy nagyszerű 
drámairó.

t.

SZÍNHÁZI NAPLÓ
Színházak hétfői műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ: TOi a- Monostoron (W 
VÍGSZÍNHÁZ VarájMige (8).
MAGYAR SZÍNHÁZ: DxsimM (8).
FŐVÁROS! OPERTTSZINHÁZt Rotschüdok (8). 
KAMARASZINHAZ Faxmy 048).
BEI.VÁROSI SZÍNHÁZ: írja hadnagy (8).
PESTI SZÍNHÁZ: Zsákbamacska. (8). 
ANDBASSYUTi SZÍNHÁZ: Ecet éa olaj (9). 
TEREZKORirrt SZÍNPAD: Evelyn Dove (9). 
LABRIOIjá SZÍNHÁZ: Jöjjön be, PUm (8). 
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: Mit susog a fehér akáe (W. 
BUDAPESTI SZÍNHÁZ: StrassnoH kalandjai (%9). 
ROYAL ORFEUM: Hófehérke (5. %9).
KOMÉDIA ORFEUM: 2 Salamon-bohósat (>,$*).  
MODERN KABARÉ: Habos Gyula. Berery Gésa (•). 
STEINHADRT SZÍNPAD: P.ott éa Steinhardt (%9).

Hubert Marischka, az iámért bécsi szín
igazgató Pesten van. Utazásának célja: a 
Zsákbamacska lekötése. A zsúfolt Pesti 
Szinház azonban nem tudott szombat este 
egyetlenegy helyet sem adni a bécsi szín
igazgatónak, aki kénytelen volt állva vé
gignézni a darabot. Beszélgettünk Hubert 
Marischkávál, aki a kővetkezőket mondotta:

— Pályázatot hirdettem Bécsben, amelyet 
ezennel Budapestre is kiterjesztek, egy 
olyan operettszövegkönyvre, amilyen Kál
mán Imrének megfelel. A jubiláns ünnepelt 

zeneszerző ugyanis most munkanélkül van, 
pgvszerüen azért, mert nem kapott megfe
lelő szövegkönyvet

— A pestieket talán érdekli, hogy szín
házamban a tél folyamán bemutatásra ke
rül egy operett, amely Liszt Ferenc életéről 
szól. Szilágyi László és Martos írták a szö
vegkönyvet, amelyet németre Hant Rpicfiert 
a „Három a kislány44 világhírű szerzője 
ültetett át. Főszereplőül vagy Beregi Osz
kárt, vagy Conrad Veidtet kérem fői.

♦
Székely István, a, kitűnő filmrendező vasár

nap reggel Pestre érkezett, hogy egy magyar
német verziója film elkészítéséről tárgyaljon a 
Hunnla-fllmgyárral, Székely István a kővetke
zőket mondta a Színházt Nációnak:

— Egyelőre két napra Jöttem, hogy letár
gyaljam a mőterembériet ügyét éa alkalmas a 
számbajöhető szereplőkkel tárgyaljak. A Hyp- 
pofit testvérfllmjét fogom megcsinálni a 
Hyppoll*  vállalkozójával. A fiimvigjáték szüzéé- 
Jét Nőtt Károly Irta. Már Berlinben felhívták 
a figyelmemet, hogy a stúdiók világában fel
tűnt egy pesti urllány. akinek as is erénye-, 
hogy rendkívül hasonlít Gaál Franciskára. Er
ről a fiatal színésznőről, akit különben Miklós 
Rózsinak hívnak, vasárnap próbafelvételt csi
náltam, amely remekül sikerűik Nagyon való
színű, hogy a film egyik főszerepét 6 fogja 
látszani. Mondhatom, hogy nagy meglepetés 
lesz. Két nap malva visszautazom Berlinbe, 
hogy a német verzióra is lekössem a színésze
ket. Távolabbi célom, hogy Hunyady Sándor 
„Pusztai szél" cimü darabjának magvából Irt 
uj Hunyady-lllmet leforgassam. Erre azonban 
csak tavasszal kerül a sor. Addig Is Páriában 
Korda Sándor produkciójánál rendezek egy 
filmet

AndrAssy>utl Színház

ECET ÉS OLftJ
AndrÁssy-utl Színház

ECET ÉS OLAJ
Hogy még egy pesti vendégtől írjunk: Sze

net Ernő, a „kövér", Szenei is hazajött,. Hatal
mas termetéből jócskán leadott Berlinben ez 
az originális komikus, aki vasárnap délben 
Tarján Vilmos Netvgork-éttermében ette a 
menüi. Miután kész volt az ebéddel, odament 
a kitűnő riporter-igazgatóhoz:

— Esküszöm, Vilikém — mondta áradozva 
—, olyan marhahúst tálaltak nekem, hogy tíz 
percig hozzá sem nyúltam. Néztem csak, néz, 
lem, szinte sajnáltam megenni. Da, azután 
mégis megettem, mondta ét nyelvivel na
gyot csettintett hozzá.

S »ilnh*i,  3 siker 
f= A IM IM V

A grtxnatrodalom gyöuvye

HUSZÁROK
A WUvíIAk iüsie

FORGÓSZÉL
a w • t • • r y • r * i • <
KAMARASZÍNHÁZ
A Magyar Szinház premiert ad a héten. 

A darab cime „Asszony és a rádió* 4, Ver 
neuil vigjátéka Heltai Jenő átdolgozásában 
kfrü! a magyar közönség . elé. A dirab. 
amely szines és mozgalmas, alkalmat ad 
arra, hogy Lázár Máriát ismét e színpadon 
üdvözöljük.

♦
Pletykák kerültek forgalomba és ennek 

alapján a rendőrség Is állítólag nyomoztat 
indított azért, hogy Szilágyi Klára színésznő, 
Akinek gázolási esete nemrégiben nagy pori 
vert föl, ismét autót vezet. Szilágyi Kiáru 
vasárnap délelőtt megjelent a rendőrségen, 
hogy szemébe nézzen a vádaknak és a vizs
gálatnak. Ott a legnagyobb meglepetésére 
kijelentették, hogy semmiféle feljelentés el
lene nem érkezett, semmiféle vizsgálat nem 
Indult és az egész nem más. mint egy Ifjú 
riporter szepzációhajhászó kitalálása. A fiatal 
színésznő, akit az elmnll szerencsétlenség 
nagyon megviselt, szóval jelentene, ki, hogy 
semmiesetre sem fog az életben többé volán 
mellé Ölni. Elhisszük neki.

♦
Három olyan sztár, mint Lillán Harvey, 

Willy Fritsch és Willy Forst ritkán látha
tók egyetlen filmben. A berlini Ufa Erich 
Pommer-produkciója készítette ezt a filmet 
hallatlan bőkezűséggel, mert ha hozzávesz- 
szÜk, hogy Werner Heimann, a Benzinkút 
muzsikusát is csatasorba állította, akkor 
kétségtelen, hogy ez a film, amely győz. ,,3 
ifjú szív44 a cime ennek az utotérhetetlenü! 
bájos és nagyszerű filmnek, amelyet ar 
Uránia filmszínház vesz vásznára.

♦
A Labriola-szipházban e héten premier volt, 

amelynek eseménye „Jöjjön be Plim44 cimü 
egyfelvonásos vigopera, amelyen a rendkívül 
tehetséges, kulturált Szabó Piroska koloratur- 
szubrett, dr. Dalnoky Viktor, Kőmlvet Erzsi, 
Forró. Ferenc, Kertész Dezső és Nádor Jenő 
szerepelték kitünően. Az artista-rész szenzá
ciója Zeisler Edith, a világhírű spicctáncosnő 
nagyszerű produkciója volt. A lábujjhegyen 
való táncolás vijágbajnoknője hollywoodi szer
kődé*  előtt Itt lép fel utoljára Európában. Eg' 
sereg kitűnő artistaszám köríti a műsort.
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A dalárdisták buktatták meg 

a Harmóniát Bécsben
Röbbeling igazgató levette műsorról és csÜtörtftk&n már 
Lengve -premier lesz az Akademletheaterben - Harminc 
tervezett előadás helyett tizenkettő — A közönségnek 

mindig igaza van, még ha fütyül Is — mondja Molnár
(Bécsi tudósítónktól.) A kritikusoknak 

egy héten keresztül tartó kölcsönös udvarias 
magyarázkodásai, valamint a bécsi és buda
pesti színházi sajtóban egyes tények felett 
való' jóakarata elnézés dacára — ma már 
nyugodtan jelenthetjük, hogy

a Harmónia rövid egyheti azenvedéa 
után végleg megbukott Bécsben

■és ami még Molnár-darabbal nem történt, 
tizenkét előadás után leveszik a műsorról. 
Eredetileg, harminc en suit-elöadást tervez
tek a Harmóniából, ami decctnher tizenketi 
tértikén zárult volna, ezzel szemben e hét 
csütörtökjén már Lengyel Menyhért „Spatz" 
■cimü darabja van műsoron. Röbbeling igaz
gató ugyan kijelentette, hogy csütörtöktől 
kezdve felváltva ingja játszani a két darabot 
— beavatott körökben azonban ugy tudják, 
hogy ez a nyilatkozat pusztán Molnár Fe
renc személyére való tekintettel történt, 
anyagi okokból viszont csak igen rövid ideig 
lesz betartható, ha ugyan egyáltalán komo
lyan lehet venni Röbbeling vigasztalását. A 
Harmónia ugyanis rossz üzletnek bizonyult 
Az első három előadás „ausverkauft” volt 
ugyan, de ez még a premier előtti elővétele- 
zés eredménye, az Ötödik előadás már fél ház 
előtt folyt le,

A Burg és Akademietheater igazgatóságát 
nem érte váratlanul a balsiker. Mint ismere
tes, a Harmóniával várható jó üzlet miatt a 
Lengyel-darab próbáit harminc nappal el
halasztották, óíszont a Harmónia bemutat ó- 
jut követő nap azonnal újra elővették és

lázas gyorsasággal nekifogtak a pró
báknak.

Most tehát Lengyel Menyhérten van a sor. 
Es ha már erről van szó, nem lehet elhall
gatni azt a tényt, hogy a bécsi kritikusok, az 
elmúlt esztendőkben — kevés kivétellel — 

kissé túlságosan méregbe mártott tollal 
fogadják a magyar szerzőket.

Szinte egyöntetűen és elvi alapon vágták le 
Fodort, Hunyadyt, Bús Feketét, Lengyelt. 
Molnár tehetségének méltatása mellett, 
szinte egyhangúan gyengének találták a da
rabot, ez magában véve azonban még nem 
jelentette volna a teljéé hukftst. A publiku
mot, főleg ftz riasztotta el á tóvábbi előadá

MARLESE DIETRICH 
SZŐKE UtBOSZ

Dfll c,m^ Blihjét remek Western gépen,
iHLllwE olcsó helyárakkal mától . ■ HLIHfC

Katonavigjátékok a színpadon és a filméit 
reneszánszukat élik. A békebeli katonaélet 
természetesen a legjobb anyagot nyujjta a 
kacagásra, nem kevésbé pedig arra a ro
mantikus hangulatra, amely egy-egy béke 
beli liuszáratlila láttán önkéntelenül úrrá 
lesz, az, emberen. Rodn-Roda, a katona
vígjátékok nagy mestere uj filmet készített, 
amelynek a elme Szerelmi manőver. Sze 
relrni kalandok, vidám békebeli hangulatok 
fcrencjózsefl korszakába röpít tüzes huszár
lován Ro«la-Roda, aki uj és brillláns film
jét egy huszár manőver keretébe Illeszti. 
Brilllánis ennek a filmnek minden kockája 
és a vasárnap délelőtti sajtóbemutató kö 
xönségc nem győzött eleget kacagni Petro- 
vlcs Szvetozúr, Betty Bírd és a szerzői 
Roda-Roda alakításán. A szerelmi manőver 
élménye lesz mindenkinek, aki megnézi a 
Décsl, Oinnla és a Corso-fllmszinházban.

• *
Táncmatinét rendezett vasárnap a Belvárosi 

Színházban az. orosz Taljana Barbakoff. Gyö
nyörű mongol arc, finom kínai termet es csupa 
átszellemült keleti élet tükröződik tekinteté
ben, mimikájában és keze játékában. Érzcl- 
messége» ennivaló humora egyébként inkább 
színészi, mint láncbeli kvalitásait dicsérik. 
A közönség csak lassan melegedett fel iránta, 
de azután lelkesedéssel követelt ráadásokat.

♦
Vasárnap délelőtt ült össze n Tudomá

nyos Akadémián az a drámavizsgáló bizott
ság, amelyet a kultuszminiszter hívott egybe 
abból a célból, hogy a Nemzeti Színházhoz 
beérkezett 238 pályamű felett ítélkezzék. 
A Négyessy László dr. elnökletével dolgozó 
bizottság munkája néhány hónapot vesz 
igénybe. Ezek szerint a pídyanyertea mű 
ebben a szezónban már aligha kerülhet 
színre.

sok látogatásától,
hogy ■ premieren Molnárt fogadó fflrty- 
koneertről nem állapították meg a la
pok, hogy a szerzőnek atemélylleg éa 

nem a darabnak Mól,
tehát természetesen mindenki •*  utóbbira 
gondolt, pedig az ellenkezője áll.

Tudvalévő, hogy a szerző ebben a darab
ban parodizálja a kispolgári dalárda-intéz
ményt és ezzel itt Bécsbétt egy egész társa
dalmi osztály érzi magát sértve. Az osztrák 
„Gesangkvéréinék'1 ugyanis nem vonhatók 
egy kalap alá a Magyarországon működő 
műkedvelő legényegyletekkel. Legtöbbjük 
tényleg komoly zenei kulturtevékenységet 
fejt ki, világhírű karnagyaik vannak, nem
zetközi hangversenyeken páratlan sikereket 
aratnak. Molnár Fetenc természetesen nem 
gondolt erre, nyilván nem állt szándékában 
megbántani az osztrák dalegyeletekét, Amire 
legjobb bizonyíték, hogy a darabban Izinre- 
kerülö kórus zenéjének szerzésére az erede
tileg éppen egy bécsi „Gesangiverein" kar
nagyát kérte fel. Ez az ur átolvasta a dara
bot éa

megaértődve vtaewMdta
azzal a megjegyzéssel, hogy nem hajlandó 
közreműködni ott, ahol Molnár Ferenc egy 
régi kultúrintézményt gúnyol mindén ok 
nélkül.

Az affér ezzel még nem lett befejezve. A 
bemutatón, mint ismeretes, a közönség egy 
kis része hangos füttyszóval fogadta a lám
pák előtt megjelenő Molnárt és beavatottak 
szerint

a tüntetők mind ismert daJegyertileM 
tagok voltak.

Egy bécsi lapban Molnár maga Is nyilat
kozik az esetről és kijelenti, hogy

a közönségnek mindig Igaza van, akkor 
te, ha fütyül,

akkor is, ha tapsol, mert a darab a közön
ségnek és nem a kritikusoknak készül. 
Egyébként, mondja Molnár, a Harmóniái 
harminckét európai szinház kötötte le, be 
kell várni tehát, hogy’ milyen lesz a fogadta
tás a többi városokban, mielőtt a darabot 
cUémetnélt.

Andor León.

Lakatos László nagyszerű zenés bohóza
tot Irt, amely * Fővárosi Operettszinház 
műsorrendjének egyik legközelebbi da
rabja. ZéhMzerrőJe te érdekest Bárczy Ti
bor. egy tangó-pályázat rendkívül tehetsé
ges nyertese, aki egyetlen dalával a világ 
piacol járó zentNierzők Lözé emelkedett.

*
Somláy Artúr játssza az „ttmtt és a detektí

vek" című filmre átalakított színdarabban a 
kcménykalapos ember szerepét. A kitűnő mű
vész nagy ambícióval készül errs a szerepre. 
A darabnak egyébként százötven gyermek
szereplője van éa a Vígszínházban fog aainre- 
kerülni.

*

Egy ártatlan asszony és a csapodlr férj vi
dám történetéről szól az a bűbájos éa kedves 
filmvlgjáték, amelyet *1  Ufa ts ■ Kamura fog 
e héten játszani. A elme: Mit szó! majd a fér
jem, a zeneszerzője pedig Theo Msekében, aki 
Molnár Ferenc Harmóniájához Irt nagyszerű 
kísérőzenét. A főszereplője Georg Alexander, 
a pesti közönség kedvence éa Renate Müller, 
akit a Mesék az Írógépről cimü fllmvlgjáték- 
bán szeretett meg a közönség.

♦
Faragó Erzsinek, ennek a finomsuvn és ne

mes lírája fiatal költőidnek verselt Interpre
tálta Romár Júlia, az Orion filmszínház vasár
nap délelőtti irodalmi matinéján. A matinén 
különben egy sereg Antal tehetség műveit fíalá 
Elemér, Rabot László, Simon Zsuzsa éa Szűcs 
11a tolmácsolták.

* Cltorte Gézának két pompás, vidám ma*  
gyár hótája Jelent meg, „Ráláttok közt" Balta 
Miklós gyönyörű versére éa „Ha kinyílik « ka
szárnya", Thurg György kitűnő magyar, kato
nás Szövegére. A rendkívül fülbemászó, dalla
mos nóták a legnagyobb népszerűségre szá
míthatnak.

Premier után
TŰZ A MONOSTORON. A harmadik fel

vonás ragyogó rendezői produkciója, amely 
a színpad felgyujtásában kulminál, valóban, 
rétnek. Kár, hogy kifüstöUé a közönséget, 
amely a tűzvész láttára hanyatt-homlok és 
„indignálódva" menekült a ruhatárba. Ezért 
viszont Indig Ottó nem felelős, akiről el 
kell ismerni, hogy nagyon jó szándékkal és 
még jobb retorikával készült uj művére.

Var áss Igei llayka Margit éa Kajuay Gábor

VARAZSIGF.. Lakner néni mesél —■ mondot
ták a második felvonás után a Vígszínház fő
próbáján, amikor Halvány Lilinek, az iroda
lom és a színpad eme előkelő idegenjének 
„mesejátéka" után a szendvicseket és migno
nokat fogyasztották a büflében. Hát azt el kell 
Izmerni, hogy bájosan, szellemesen, de kissé 
csípősen mesél Hatvány Lili, aki a Gerbeaud, 
á Váci-utcai korzó és az előkelő rózsadombi 
szalonok délutánjain a csésze tea mellett ki
hegyezett nyelvű asszonyi szellemességek ful
lánkjait éppen oda döfi, ahol a férfi a leg
gyengébb. (Jaj, de nehéz ezt a mondatot be
fejezni.) Tehát terítékre került maga a társa
ságok és események clesnyelvü cezarinája is, 
akinek talán a legjobban nz fáj, hogy őt la 
amúgy hatvanylillscn elintézték. Igazságosak 
vagyunk, nem érdemelte meg, mert olyan szó
rakoztató darabot Irt, amelyhez, csak ugy 
tödül mnjd n Lipótváros. Csak azt sajnáljuk, 
hogy a harmadik felvonásban a darab legfia

talabb szereplöja, a hatéves fioross Éviké 
mondja ezt a mindenkitől várt varázsigét: 
tündér bácsi, vigye el a tündér nénit!... D* , 
Hatvány Lili oly.Hn tehetség, aki még ezt ; 
kibírja. Gfith Sándor finom Rendezése, Góthné, 
(rpmbdssögt Ella, Makay Margit, Mészáron 
Gtza, fíajnay Gábor, Gyergyat István, külön 
sorban pedig ez az édesen pihegŐ Daykn Mar
sit nagyszerűen szórakoztatták a közönséget. 
De ne haragudjon Hatvány Lili, én férfipártf 
vagyok. (S.)

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

Aí e heti filmek között rendkívül nagy, 
érdeklődésre számíthat az Igloo filmslá- 
ger, amely az Északi sark titokzatos vilá
gát vetíti « Vászonra. A multbetí alágetel 
közöl a Congorillának van óriási közönsége 
nz Urániában és Greta Garbó is csatát nyert 
Budapesten. Tódul a nép az inkognitóban 
bujkáló svéd filmsztár legutolsó filrhjéheíz.

Filharmóniai hangverseny
A Filharmonikusoknak an idei szezonban 

szerencséjük van a szólistáikkal. A kis csoda
gyermek Rlcci után vasárnap volt Csoda 
gyermekből nagyszerű művésszé érlelődött 
Érlka Morini gyújtotta fel a közönség lelkeie- 
déaét Beethoven hegedűversenyének tolirtfci- 
csolása még a legkitűnőbb férfivirtuózok szá
mára is a legnagyobb feladatok egyike, Belül
ről jövő Igazi szenvedély tud e««k olyan min 
denl elsöprő drámát érzékeltetni, mint Morini- 
nsk első tételbell kadenclája. És csak nvekg- 
ssivfi művész tud Ilyen zengő hegedftbangon 
énekelni, mint Erika Morini. Játéka több volt, 
mint szenzáció: élmény. (IfiNgor)

• SUgerpályézatot Irt ki egy ej genevnö- 
kiadóvállalat tánczenére szöveggel. Első díj 
200, második 50, harmadik 2h pengő és a 
zenemű zenekari kiadásának költségei. A ne
gyedik és ötödik dij a zenekari kiadás. Jeligét 
pályázatokat december öl éig kell benyújtani 
V., Arany JAnos-utca ló. a. ,,RytmusM kiadó
vállalathoz. A zsűrinek Chorln Géza az elnöke.

FILHARMÓNIAI HANGVERSENY
MA DOBNÁ NY!, ERICA MORlNIt OPERA, K&

Ismét zsúfolt ház. óonnányl mint kompo
nista és dirigens. Erica Morini eszményien tö
kéletes, magávolragadó Rrethoven-versenye 

Ítélték felejthetetlenné nagyszerű filharmónikn- 
sóink 11. hangversenyének tegnapi főpróbáját. 
Megmaradt jegyek (2—10 pengőig) Koncertnél, 
IV., Váci-utca 28. Telefon 8 84-64 és az Opera 
pénztáránál.

ONGORILLA m u™*
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Elmaradt a meglepetés: 
nem győzött a Ferencváros 

és kikapott a Budai 11
Potya csapata nem engedélyezett potya-győzelmet a Ferenc
városnak — Ha a futballt is pontoznák, a Budai 11 ma harmadik 
lenne - Szeged vesztére ment Soroksárra — A Nemzeti Kis
pestről, a Hl. kerület Kaposvárról hozott friss bamoki pontokat 
— A Bocskai a Ferencvárostól szerzett pontot egygyet meg

toldva, Miskolcon fe ejtette. f
A higany vasárnap mír fenyegetően su

hant a fagypont felé. Nem fiitbalíidő már 
ez. És hoj/v n publikum mégis megszállotta 
nz FTC-pálya irányában beállított tartalék- 
viltanioskpcsikat, a derbimérkőzés szám
lája javári kell Írni.

A Ferencváros-Újpest-mérkőzés tur- 
nikéi k|i. 12.000 fizető nézőt számlál

tak meg.
Ennyit a meccs anyagi vonatkozásáról. s 
sportvon^tkozások? ... Küzdelem, erős já
ték volt különös nagyvonalúság nélkül és 
a végén a két csapat

a győzelem Jóleső érzése nélkül hagyta 
el a pályát.

Előételként a Hungária Budai 11 mér
kőzését szervírozták a közönségnek. A 
meccs kedvéért a nézősereg tekintélyes há- 
nyada mondott le ' a családi körben fo- 
gvasztapdő ebédről. Akik azonban meg
hozták ezt az áldozatot, nem panaszkodhat
tak. Szép küzdelem volt, amelyet kis sze
rencsével a Budai 11 h megnyerhetett 
volna. Az általános benyomás nz, hogy

a négy csapat közül a Budai 11 Ját- 
szólta a legtetszetősebb futballt.

több! mérkőzé-
Nemzeti legyőzte a Kispestet, 

a Bocs-

A jitékíeúdeii szcrépélt 
sek során a " "
a Soroksár a Szeged FC-V az Attila 
kayt és a ///. kér. FC a Somogyot.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA)
Játék

10
9
9
9
9 
9 

10
9

10
9 

10
9

MÉRKŐZÉSEK)
Hungária: Somogy — Ferencváros: III kér

FC. Somogy. — Újpest: Attila, Soroksár. — 
Budai „11**:  Nemzeti, Szeged FC. — III. kér. 
FC: Ferencváros, Attila. — Szeged FC: Kis
pest, Budai „11" — Bocskai: Kispest. — Kis
pest: Szeged. Bocskai — Nemzeti: Budai „11“. 
— Attila: Újpest, III. kér FC. — Soroksár: 
Újpest. — Somogy: Hungária Ferencváros.

1. Hungária
2. Ferencváros
3. Újpest
4. Búd ni „11"
5. III. kér. FC
6. Szeged FC
7. Bocskay
8. Kipest
9. Nemzeti

10. Attila
11. Soroksár
12. Somogy

A HÁTRALÉVŐ

37:14 
33:7 
27:15 
18:13 
19:17 
18:21 
16:18 
19:26 
20:28 
13:23 
17:41 
12:26

Port
16
15
13
12
10
9
7
7
7
7
6
4

agyQtt öt te • kálóba döcccntt • teltei1. 
2:1.

Nagy az örömrlvalgás. lábrakap a Fradi, aztán 
a 36 perc következik

Sárosi fejjel ssökteH Futó ét Ssaiay kö
tött Tánezost, aki rögtön kapura húz, le
fut a tizenegyesig, ott Acht már kénytelen 
eléje menni, de hiába dobja magát, a labda 

alatta becsúszik. 2:2.
Ez mór amolyan Fradi-hajrá volt! A 40. perc
ben Takács fejese veszélyezteti az újpesti ka
put, majd ugyancsak hasonló okoz gondot 
Iládának is, hogy azután a 43. percben Tán- 
ezos hosszú szökéssel ismét kapu előtt terem
jen. A labdát azonban Acht a kezébe vágja, ez 
visszapattan, Tánczos ismét lő 6 a labda ismét 
Achté.

Szünetben nagy szkippelések folynak a kö
zönség körében és a többség az Újpest győzel
mére fogad. Szünet után rögtön korner esik 
az újpestiek térfelén, majd meg Hungleren ug
rik keresztül a fürge Jakube s csak a kétségte
lenül megnyilatkozó pech miatt marad el a 
gól. Fokozódik az iram s jön egy erős Fradi- 
ostromzár, Kohut—Sárosi—Takács kombináció, 
az éles lövést Acht gyönyörűen védi: korner. 
Ebből a fejest ugyancsak kornerre bokszolja, 
majd aztán nagynehezen felszabadulnak. Ki 
iram egyre hevesebb s mintha az Újpest győzné 
jobban erővel. A 10. percben

Borsányi Auerhez küldi a labdát, aki hir
telen kapára fejel, ez azonban a hatos tá
ján esne csak le. Hádának ki kell futnia, 
m-rt hisz néhány csatár ott ólálkodik, de 
a futása ügyetlen és még ügyetlenebb a 
mód, ahogy a labdába dobja magát, ő 
a hatoson marad, a labda azonban mögéje 
gurul. A aaemfüles Stelner hirtelen beug
rik áa gyönge pitiül hálóba küldi 3:2.

A galamb felszáll, majdnem olyan magasra, 
mint az újpestiek tombolása. Most már nyert 
partinak látszik rí utolsó őszi derbi. Különö
sen azért, mert ezután Újpestnek egy egész 
sereg helyzete akad s a Ferencváros valahogy 
fásultan lelankad. így van ez mindjárt Kovács 
keresztlabdájával, amelyet P. Szabó ragyogó

Fim»AM^H*BOMSZ0G

SAHüSI ÉS küvAgo fejhakcába acht is 
BELEAVATKOZIK ES MINllKETTOjt’KET 

Átöleli, a labda pirulva távozik

Újpest nem győzött elégszer vezetni. ••
Újpest—Ferencváros 3:3 (2:2)

KM héttel az ő«i for
duló lezárása előtt érke
zett el egyszerre négy 
csapat ahhoz a ponthoz, 
ahol aj Asz! elsőség, éa 
helyezés kérdése el szo
kott dőlni. Mire az Uj- 
pest és a Ferencváros 
csapatai a pályára futot
tak, a Hungária és a 
Budai 11 már tisztázta. 
— legalább a pontok 
szempontjából — egy
más között a különbsé-

Sdrost get. Azt a különbséget,
amelyet ha a Hungária 

soygoráznl tudna, valóban jobb csapat lenne a
FT OTTATf'NTETÉS

fault miatt P. Szgbő Ivei szabadrúgást a 
kapura, Háda bohém könnyedséggel fut a 
lövés elé, fogja la, de keze közül nagy ív
ben perdül ki a labda, úgyhogy Stelnemck 
csak • fejéi kell beletennie és máris gól. 

i*
A szakértők mindjárt megmagyarázzák Háda 
hibáját. Az egyik párt úgy véli, hogy Háda 
nem akar válogatott lenni, a másik — i et a 
valószínűbb — a hibát a hideggel magyarázza, 
amely miatt Háda ke zz megmerevedett. Potya
gól volt. A Fradi erősít egy ideig, de azután 
lassan kimutatkozik az összeállítás hibája 
4 csatársorból hiányzik az a keménység, ami 
a győzelemhez kell, a halfsor pedig meglehető
sen lanyha. A 20. percben

Bukovl faultolja Jakubet, akit kldsznek.

AZ ÚJPESTI VIZEKEN

jelenet a másikat követi. Auer felesét Stelner 
például kapásból milliméterekkel a léc mellé 
teszi. Aztán Auer tankszerüen rohan le, a hely
zet majdnem menthetetlen, Háda kifut, bele
dobja a lövésbe magát, a labda elgurul alatta 
és a kapufáról a mezőnybe pattan.

Egyik csapat sem védekezik, mind a kettő 
győzelemre megy s a tömeg folytonos 
bömböléfie közben most negyedórán ko- 
resztül vad Iramban folyik a komoly kupa- 

futball.
Az Újpest halfsora szilárdan áll a lábán, ma fél
nem minden labda az övé s a Fradi csatársor 
erőtlen az áttöréshez. Erre azután gvorsan 
cserél Túrái és Lázár. A helyzet azonban nem

STt Wl a

ttstw
HÁDA 
NEK-

REMEK FRANZSTADT! ^KIEJTÉSÉ
TRAGIKUMA... STEíükh GÓLT FE

JEL. lm. ELSŐ FÉLIDŐ: 10. PERC.

’ielyzetben kap, néhány lépést ten s menthe
tetlen gól, ő azonban közben a labdára lép és 
elcsúszik. Ettől a Fradi Ismét magához tér s 
hogy teljes legyen az első félidő formája, a 20. 
percben

Tánczos labdáját Lázár fejeli Kohut elé, 
aki tizenöt méterről kapásból bevágja a 

gőlL 3:3.
A játék most teljesen nyílttá válik a egyik szép

P.S'IABO , 
SZABAt>WJGASA

s miközben néhány bírói tévedés Is 
helyzet adódik mindkét kapu előtt 
rikkan a fütty és — egy ponttal Ismét

változik
néhány 
hirtelen r_ __
kevesebbje van a Ferencvárosnak.

Újpest fejlődése ma mór nagyon komoly s 
ha ez igy tart tavaszig .. .7

szegednek későn jutott eszébe, hogy Soroksáron is akad elleniéi
Soroksár - Szeged 1:0 (1: 0)

A tavalyi második liga két nagy riválisa első 
Ízben találkozott az első ligában. A szegediek 
az eddigi soroksári eredmények alapján könnyű 
győzelemre számitoltak s eleinte könnyen vet
ték a mérkőzést. Később, amikor ráeszméltek 
az ellenfél erejére és lelkes, odaadó játékára, 
már késő volt. Különben is a szegedi együttes 
csatársora ezúttal oly széteső játékot nyújtott, 
hogy ezzel a technikátlan darabossággal bizony 
nehéz lett volna egy egészséges gólt összehozni. 
Védelmük ellenben kifogástalannak bizonyult. 
Az autszájder Soroksár ezzel szemben tudása 
javát adta.

Váltakozó támadások után már
as 6. percben megszületett a mérkőzés 
egyetlen gólja, amelyet Izaépy szabadrúgá
sából Schmldt védhetetlenOI lőtt a vendég

csapat hálójába.
A második félidőben is a soroksáriak uralták 

a játékot. Több heves és veszélyes helyzet adó
dott a szegedi kapu elölt, azonban Pálinkás 
kapus ezúttal kitett magáért. Az utolsó percek
ben az erélyes szegedi kiegyenlítési lázban 
Havas már a kapu közelében járt a labdával, 
amikor a biró közvetlenül a lövés előtt lesállás 
miatt megállította a mérkőzést. Havas nem hal
lotta a biró fütty jelit és a labdát a hálóba jut
tatta. A meg nem adott gól miatt a szegediek 
hevesen tiltakoztak Juhász dr. bírónál, aki 
azonban természetesen hajthatatlan maradt. 
Durva jelenetek játszódtak le a meccs befeje
zése előtti percekben. A Soroksár szeptember 
első hete óta nem szerzett pontot. Határozottan 
nagy szüksége volt rá ...

Ml /.ÓNKÉT EMBERBŐL 9 TARTÓZKODIK NÉH‘NY NÉGYZETMÉTERES TERÜLETEN 
ÉS FOGCSIKORGATVA HARCOL — MINT KIDERÜLT — A DÖNTETLENÉRT. KŐVÁGÓ, 

KISS, FUTÓ, ACHT, TAKÁCS, SZALAY, BORSÁNYI, LÁZÁR ÉS SÁROSI

Budai 11-nél Ár Újpest a maga fakólila dresz- 
szélien úgy robog ki n pályára, hogy alig ve
szik észre. Vagy nagyon otthonos, vagy ma 
nem nagyon s-.eretik c:en a pályán. Az utóbbi 1 
állhat fenn, mert amikor a Fradi megjelenik, 
eget verő lombolás, hajrázás, éljenzés fogadja. 
Majorszky bíró a hideg miatt nem sokat teke- 
tőriárik azonnal választat s a Ferencváros 
széllel szemben elkezdi a meccset. A csapat itt:

Háda Iliinglcr, Koránsl — Lykn. Bu
kovl, Tural Tánczon, Takács II. Sárosi, 

l.átúr, Kohut. /
Mnngtnnilag elég disszonáns a csapat, ami a 
fnlballtudományt illeti, egyelőre még bírnak a 
hívők benne. Az Újpest velük szemben:

Acht — Kővágó. Futó —- Borsányi, Szalay, 
Kiss — Kovács, Atier, Jakubc, Stelner, P. 

Szabó
összeállítással és egységgel Indul a tűzbe. A 
I radi támad, Takács néhány másodperc múlva 
már oílszájdon áll, később Sárosi Kohut— 
/dncro.«-ak< ió következik a a jobhsz. U‘> lob 
(Iája alig a léc melleit csúszik cl. Ugv látszik, 
hogy nem lesz különösebb baj a zöldfchérck- 
kel. A 10. percben azonban

A kaputól körülbelül harmincöt méternyire 
áll fel Auer a szabadrúgáshoz, veszélyt 
nem sejt senki. Ilyen távolságból csak Pla- 
nlcska szokott gólt beszedni. Auer azon
ban nagy lendükttel dől rá a lövésre s a 
labda, mini nz Istennyila, szinte láthatat
lanul vágódik a hálóim. Háda lilába úszik 

érte. 2:0.
4r embere A- a fejüket fogják, nagy kurjantó 
sok hangzanak, frapplroz mindenkit a bomba
gól S ezzel azután mintha cl is temették 
volna a Ferencvárost. Kárörömmel állapítják 
meg ugyanis.

— Az l jpest tizpercenként lövi a gólokatl 
0:0!.., elég csinos eredmény ...

Közben az újpesti táborból fölengedik a llla- 
fnrku galambot, amely ijedten repked a harc
tér fölött. Korányt egy gyertyája majdnem le
lövi a szegény állatot. A Fradi szerkezete nem 
a legjobb, de annyira mégsem rossz, hogy öt 
percet ki ne tudjon használni. Ezalatt az öt 
perc alatt Láza: egy nagy helyzetet hagy ki 
fölösleges dribllje mialt, a 31. percben pedig 

komért rúg az Újpest ellen Kohut. A lab
dára Sárosi feje nyúlik s Achti.ak már 
nincs ideje bokszolni, mert labdával

(r mint iok másnak, hogy rádió,
készüléke teljesítményét felfokozza. 
A legjobbak eddig Is a 

TUNGSRAM-CSÖVEK
voltak, da mától kőidre

OLCSÓBBAK
Is lettek. Cserélje ki tehát régi 
rádlócsövoli modern TUNGSRAM. 
csövekre és készüléke újjászületik. 
Érdeklődjék kereskedőjénél vagy ná» 
lünk a legújabb TUNGSRAM-típusok 
és • leszállított TUNGSRAM-árak Iránt. 

(QYESÜLT IZZÓLÁMPA ÉS VILLAMOSSÁGI RT. ÚJPEST 4.
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Megtorpant a budai futball üzem 7...

Hungária—Budai 1:0 (0:0)
— Egyötven az álló

hely, urak, nem kell 
sorbaállni... Brüll Al
fréd, a Hungária illusz
tris elnöke száll ki a 
pálya bejárata előtt az 
autójából, ő som kerül
heti el a jegyüzér hadse
reg kereskedelmi ajánla
tát.

— Csak 1.50 az álló
hely ...

— Köszönöm, fiacskám 
f — mondja Brüll köz
ismert szelíd mosolyával —, nekem van je
gyem ...

Ezzel már indul is a bejárati torlódás irá- 
nyáha. A jegyüzér busán néz utána:

—• Azért vehetne az elnök ur néhány dóra 
bot . Közben a pályán „zajlik" az előmeccs. 
Fiókderbi. Remek futball helyenként. A budai 
csupa! valahogy szemre többet nyújt. Csak 
erőtlen, cnergiállan csatárok. Ha lenne ezek- 

cgy tankjuk... a Hungária sem rossz. 
Csak a két bekk bizonytalankodik ezúttal. 
Gerpe/p, az uj szerzemény klasszis játékot 
nyújt. Elgondolásai csupa észre vallanak 
Helyzetek, lövések, szép védések... Szóval, 
van látnivaló, csak éppen gól nem esik.

Félidőben Faragó Lajos, a budaiak igazga
tója megelégedetten dörzsöli a tenyerét:

— Jól játszik a csapat. Két góllal vezetni 
kellene. Ha igy megy tovább, ugy megverjük a
Hungáriát. . . Kisfalvi/ dr. a sérült Spitz és 
Cseh lóból véteti gyors kezelés alá. A folyosón 
a rosszmájnak közül proponálja valaki:

a— ex
Kispesten nem törődlek 

sokul a „derbivel", mert 
szépszámú közönség je
lent meg a Szent Imre 
herceg-uti pályán. Amit 
meg Is érdemelt a mér
kőzés. A Nemzeti csapata 
a Soroksár fölött aratott 
fölényes győzelme után 
a. Kispest csapatát is 
maga alá akarta gyűrni, 
hogy megmutassa; már 
bent van az „egyenes
ben'1. A fekete-fehérek
nek ez a törekvése sikerült 
gyobb technikájukkal

kiérdemelték • győzelmet, bár ■ Kispest 
gárdája lelkesedésével nyílttá tudta tenni 

M játékot.
A Nemzeti csapnia határozottan javul, s már 
meglátszik fíallovich Tibor tréneri munkája.

Ar első félidőben a Nemzeti azonnal támad.

7 echnika—Lelkesedés 2:1
Nemzeti

— A Spitznek adjanak jód öt, a Csehnek pe
dig konyakot

A budaiak még nagyobb tervvel folytatják a 
harcot Sehuszter előremegy, Magda viszont 
halfol. A 10. percben rúgja a Hungária *t  első 
kornerét. 5:1 a budaiak javára! Ex a korner 
visxont szerencsés, mert gólt hozott a házhoz

A JóHvelő labdát ■ gomolygó, kavargó, 
keverő Spitz a nagy tömeg közt lg befejell. 

1:0.
A tribünök dübörgő közönségkaréja Izzik az 

Izgalomtól. Horn egy védésénél knokkautolja 
Barátkyt, majd a budai Wéber Spitz lábszárán 
játszik bús melódiát. A közönség felhördül, 
botok emelkednek a levegőbe. Szabó, a kék
fehér kapus remekel. Sőt zsonglőrösködik is 
Egy alkalommal csaknem a félpályáig merész
kedik ki s lábbal paríroz Tárnok elől, majd 
lábról szed le egy labdát s fekve, mint a vizi- 
pólózók szokták, „svédcsavarral" továbbította 
Manóihoz. Annál gyatrább Ottávi. Minden tá
madás kerékkötője. Amikor Antaliét biró egy 
rögtönzött botrány jelenete után Kárpáti /.-el 
együtt kiállította örömmel vette tudomásul a 
Hungória-tábor.

— Bár már egy órával előbb kiállította 
volna . Ottávi nélkül jobb a csatársor...

Szép, férfias küzdelemmel, újabb gól nélkül 
fejeződik be a meccs, melyben elméletileg a 
Budai 11 volt jobb, gyakorlatilag azonban ... 
S a gól r fontos ;..

A meccs hőse különben • budaiak Schusz- 
terje aki vakbélgyulladásMl' Játszotta végig 
a mérkőzést. Az öltözőben összeesett- s ■ 
mentők egyenesen az operációs asztalra 

vitték...

Ha a kapus rossz...
III. kér. FC—Somogy 3:1 (3:0)

Kapoavár, november 70.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Nagy érdeklődés kisérte a Somogy hazai 
játékát, mert az Ujpest-mscca után a III. kér. 
FC ellen győzelmet várt a hazai közönség. Ez a 
kívánsága azonban nem teljesülhetett, mert

a III. kér. FC Jobban Játszott éa megérde
melten győzött, bár góljai kapushibából 

estek.
.4 mérkőzés a III. kér. FC támadásaival indul 

és a 15. percben Fenyvest beadását Kármán a 
háló sarkába fejeli. 1:0.

A gólra a Somogy erős támadásokkal felei, 
de a vendégcsapat védelme jól működik. A 2fi. 
percben esik a második gól. Fenyvesi szabad
rúgása a rosszul védő kapus mellett a hálóba 
gurul 3:0. Helycsere után negyedórán át a So
mogy számos támadást vezet, de csak ered
ménytelen kornereket tud elérni. Végre a 21. 
percben Dormos keresztlabdáját Galambos a 
hálóba rúgta. 2:1. A 2.1. percben Fenyvesi kot- 
nerét Kármán befejeli. 3:1. Az utolsó negyed
órában a Somogy csatársora minden helyzetben 
hibáz.

Pollúk Sarolta kozmetikus ».
Hajszálak eltAvolfiAa*  (1-attjermttval. Szépségápolás. 
Szemftlcelrtás. össze*  esépségnibák késelése. (80 éves 
működés). „Mlracte" haleltá»otttőszor szétkfllaóee uta- 
“ft’iBsal lőbbrztirösen k'tilntetve. Kérjen prospektust.

Árokhoz, akik természetes utoft 
fogyni akarnak és nem tudják azt, hogy, 
kétféle „MIRA" természetes forrásvis 
van forgalomban: az egyik a „MIRA**  
glaubersós gyógyvíz, amelyről az orvos
tudomány megállapította, hogy egyedül
álló viz a maga nemében egész E u ró pác 
bán. Ez literes üvegekben, zöld vignettáé 
val van forgalomban. Ebből a vizbő! 
reggelenként étkezés előtt egy pohárral 
fogyasztva, hetenként egy kilót biztosan 
fogy és amellett nyugodtan étkezhet*  
bármit, amit kíván. Nem kell sanyar
gatni magát- Ezen igazságról kérdezze 
meg orvosát.

A másik, a „MIRA“ keserüvíz, 7 derít 
üvegekben, vörös vignettával van forga
lomban. A legkellemesebb, biztos hatásn, 
egészséges hashajtó. Egy órán belül tel
jesen görcsmentesen hajt.

Paczolay 
amennyiben na-is,

Kispest-mérkőzés eredmény*
de az ellenfél védelme egyelőre visszaveri a 
támadásokat. A 20 percben esik az első gól, 
amikor is

Wekz—Pacmlay—Bihámi-akcióJóból • jól 
diszponált Bihámi Dénes hibájából a há

lóba fejeli a labdát, is®.
Ezután a Kispest csapata is vezet néhány tá
madást, főleg Steiner révén, de a belsőket sze
relik. Ismét Nemzeti-támadások következnek • 
egy perccel a szünet előtt

Paczolay hossau lövéMel a második gólt la 
megszerzi. 2:9.

A II. félidőben a kispesti legénység átcsopor
tosított összeállításban jön ki a pályára s ugy 
látszik, sikerrel, mert

a 19. percben Mick beadásából Konyor 
gólt szerez. 7:1.

Most a játék eléggé változatos, élénk- A Nem
zeti technikáját a Kispest lelkesedése kiegyen
líti. Az utolsó negyedórában a hazai csapat 
erősen finisei, de kiegyenlíteni nem sikerül.

A egységes magyar sporllársadalom 
spontán lelkesedéssel ünnepelte a 25 éves 

Főiskolai Sportszövetséget
Az alapító Kelemen Kornél dr: az OTT elnöki székéből 

meghatottságtól elcsuk'ó hangon mondott rövid üdvözlő-beszédeia
A magyar sport szervezete alig három év- 
' 1900-tól

egyes 
közel- 

meg-

tizedes múltra tekinthet vissza. 
1907-ig egymásután alakultak meg 
sportágak organizációs kötelékei és 
múlt években egymásután zajlottak 
felelő ünnepi külsőségek között az első 25 esz
tendő jubiláris ünnepségei.

Az elmúlt esztendők ilyen ünnepségei között 
egyike volt a legrokonszenvcsehbcknek

a Főiskolai Sportegyeaülelek Egye*ülésé 
nek vasárnapi 25 éves születésnapja.

az 
a 
le

azonban negyedszázadon keresztül Őrködött 
árgus szemekkel Kelemen Kornél dr., as OTT 
uj elnöke, hihetetlen energiával harcolva a 
főiskolai sport önkormányzatának jogáért.

A főiskolai sport autonómiája volt K eleme® 
Kornél eszköze és célja negyedszázadon ke
resztül Mindenki tudja, hogy

•r. OTT ellenzéki széksoraiból emelkedett 
ki Kelemen őszbeborult feje

és onnan vívta élénk temperamentummal elke
seredett küzdelmét a társadalmi egyesületek

JUBILÁLT A FŐISKOLA! SPOR TEGYESÜI.ETEK EGYESÜLÉSE

Mikulás-zacskólBárhoi
/'SZ fKíSS^*  cukorkát, csokoládét M és 2/ 

*- és süteményt tartalmaz • p»ngő*r>
A miskolci közönség ismét kegyeibe fogadta az Attilát

Attila—Bocskai 1:0 (1:0)
Mteköle, nov. 20.

(A Hétfői Napló tudó
sítójának tciefonjelenté- 
se.) Hatalmas érdeklődés 
előzte meg a régi riváli
sok vasárnapi összecsa
pását. Debrecenből a fil
léres gyorson több, mint 
ötszáz drukker érkezett 
Miskolcra, ahol az Attila 
hivei is szép szómmal 
vonultak ki a Népkerti- 
pályára, hogy tanul le
gyenek kedvenc csapatuk

nagy érdeklődés nem vollgyőzelmének. A 
hiábavaló, mert

• kilencven pere végig Izgalmas érdekes 
és nyílt küzdelmei éa nem utolsó sorban 

— Attila-győzelmet hozott.
A nagyszerűen diszponált Attilával szemben_____ ________  __ ,...... ........... . ... . a 
debreceni csatársor fölvonultatta egész techni
kai készségét, de a miskolciak kitűnő védel
mén megtört minden lendülete.

A közönség nagy biztatása közben indul a

mérkőzés, amely az első percekben élénk, vál
tozatos Majd a Becskai csatársora jön föl, de 
az Attila jó védelmével szemben nem boldogul. 
Ezután ismét a hazai csapat támad és

■ Ifi. percben Slmonyl átadásából Haár 
közelről megszerzi a meccs egyetlen gólját. 

Ii9.
A játék izgalmas, fordulatos. A Bocskai csa
társor a mezőnyben ügyesen kombinál, de a 
góllövés nem „kenyere". Szünet után sem vál
tozik a játék’képé; a Bocskai egyre idegesebb 
lesz az Attila pompás védőmunkájának a lát
tán. Májd feljön az Attila is, amit annál job
ban mégtehet, mert Zilahy gyenge centcrhalf- 
nak bizonyul a debrecenieknél. Az idő egyre 
múlik, a miskolci közönség pedig mindjobban 
drukkol, hogy megmaradjon az eredmény. Ez 
az óhaj végül sikerül is a amikor a biró a 
mcccs végét jelzi,

hatalmas ünneplést rendeznek kedvenc csa
patuk Mámára.

Ez at őszinte véleménynyilvánítás jelzi, hogv1

Elnöki asztal a vasárnapi Jubiláris közgyűlésen. Balról Jobbra: Br. Wlasslea Gyula dr. 
kultuszállamtitkár, Neubnuer Konstantin dr. tanár-elnök, Kelemen Kornél dr-, ar OTT 

elnöke

i.r. ««. oaiuiir rciriiiciijuy iivmiihhs jeni, IIURV ÍVCSŐ
Miskolcon a közönség ismét a kegyeibe fogadta ! Zoltán, 
az Attilát . !

1907-ben alakult meg ez a testület, de nem ■ 
fenti cimen, hancr. mint Főiskolai Sportszövet
ség és Kelemen Kornél, Yolland Arthur. Kara 
ftáth Jenő, Moór Jenő és Támedly Mihály 
sürögtek-forogtak a bölcsőjo körül.

Később kapcsolódott be az elhunyt Speidl 
! Zoltán, továbbá Garam Jenő, az egyesülés 
(lelke és mai irányitója. A parancsnoki hídon

ellen a diáksportotokért, akikre minden egyó- 
sület kivetette hálóját. Az intelligens főiskolai 
atléta inyes falat volt, érdemes is volt értük 
harcolni. I)e Kelemen rendületlenül állta • 
pergőtüzet, uj „Monroe-elvet" állítva fel;

„■ főlalrnlA. . •Ai.kulá.-.oké!.. ."
— mondotta. Azután jöttek ar „Irányelvek". 
amelyek alaposan megnyirbálták a főiskolai

UJ REGÉNYE

ÖRÖK PAPOK
MEGJELENT
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S
ort autunOnnSját A pSrnsiött ajtók niógott 
arták mcgpuhitani Kelement: nem hagyta 
magát Szembekerült Karafláth Jenövei Al 
OTT plenáris ülésén gyiijtóhatásu beszédet 
mondott m (llenzéki oldalon. Később elvették 

• főiskolásoktól n „szövetség" elmet, be nem 
ment könnyen h dolog Az egyes sporttársa- 
dalin! kategóriák egymásután tij bélyegzőket 
készítettek: Cégliga, Bankliga, Ifjuságt Liga, 
Vasutasliga stb De Kelemenók ezután is a régi 
cégjelzéses papíron leveleztek.' Nem bírtak ve 
U>k Végül l> nagy harcok után

szünetelt egy Ideig ■ főiskolai sportszövet
ség mflködése.

C«ak hosszú Idő után állt helyre a béke. Neu 
bauer Konstantin ir., o mai tanárelnök ét Ga 
ram Jenő dr. agilitása és sportdiplomáciai 
készsége rövid idő alatt megteremtette ezt a 
hatalmas organizációt, amely a sportlársadalom 
Általános megbecsülését vívta ki.

★

A vasárnap délelőtti jubiláris közgyűlésen 
szűnni nem akaró taps fogadta az alapítót: 
Kelemen Kornél dr.-t, az. OTI’ elnökét. Ott 
voltak az MESE tanácselnöki szenátusának 
tpgjni, akik közül Ncubauer Konstantin dr. 
Wzefte a közgyűlést. A kultuszkormány kép
viseletében báró Wlasslcs Gyula dr. államtit
kár köszöntötte a jubiláns szövetséget. Majd

Az önfeláldozás magasiskolája:
Schuszter vakbélgvu ladássa játszott a Hungária ellen, a meccs 

után elájult, félóra múlva már a müt asztalon feküdt
Az Újpest -Ferencváros mérkőzés izgalmai 

közben is mindenki hirtekn felfigyelt a mega- 
fón bömbölésére:

Halló figyelem! Schuszter játékos édes
atyja azonnal jöjjön nz öltözöhel

Találgatták nz okát a hirtelen éa ijedt szóll- 
tásnak és — persze — nem tudhatták a tragi 
km okol.

Schuszter Béla, • Budai 11 játékosa a 
Hungária ellen súlyos vakbélgyulladáSMl 

Játszott.
Már a mérkőzés előtt rosszul érezte magát 

és Faragó Lajos nem akarta megengedni a sze
replést,. A fiatal, lelkes és önfeláldozó játékos 
•ionban ennek ellenére is beállt a csapatba,

íme Nádas hadserege 
az olaszok ellen!

Cikázó csatársor, motoros halfsor, villám-védelem 
Nádas Ödön megindokolja az összeállítást 

a Hétfői Naplónak
Nádas Ödön Ideiglenes szövetségi kapitány hétfő estere ígérte az olaszok elleni váloga

tóit csapat összeállítását, de már vasárnap, a mérkőzések utáni félórában kész toll' g k»pi' 
lányi munka. Nádas elnököt törzskávéházában fogjuk cl • a hozzáíntézett Ijérdésre készsé
gesen diktálja a caajiatot;

BARÁTKY 
(Hungária)

MARKOS
(Bocskay)

KORÁNYI
(Ferencváros)

SZABÓ
(Hangárt:

CSEH 
(Hungária) 

Tartalékok: Horn
következőképpen 
megszületését:

(Budai 11) 
vázolta aKádas Ödön a 

válogatott csapat
A kapuba Szabót kellett brtennem. Ma ő 

a legjobb formában lévő kapusunk a azonkí
vül h legmerészebb is. Az olaszok ellen az ő 
rendkívüli bátorságára és hidegvérére nagy 
vvilkaég lear. A kupuclőttl tumultuózus hely- 
aelek megoldásúban páratlan bokszolóképc.ssé- 
gével • leghasznoaahb. A Korányi—Bíró bekk- 
pár h adva volt. Nem nélkülözhetjük ennek a 
lemperumentiimtól fűlött kel fiatal Játékosnak 
n-ndklvlill játékkésiaégét. A gyors olnsz csa
tárok ellen csak hnsonló gyors védőjátékosok 
kai remélhetünk sikert. Bíró helyén kombiná
cióba volt véve Flóra és Szemére Is, de míg 
e'őhblnél hanyatlást tapasztaltam, addig az 
utóbbi fizikumút nem tartom kielégítőnek. A 
Ihtrútk-y—Srtrosl—Szaniszló fedezetsor Is spe
ciális olaszok elleni csnpatrész. Sárost nyu
godt, körültekintő klasszikus elgondolásait két 
temperamentumos szclsőhnlf munkája egészíti 
ki. Itarátky nz egész őszi szezonban állandó, 
remek formai játszott ki, Sr.nnlszló pedig nz 
utolsó hetekben emelkedett fel a válogatott ma 
guvlntlg. Ezzel szemben 
het' k óta nem Játssza nzt a ineoir 
mát, amely cg’ 
grndő 
leknél különben 
niénv, hogy ráéll'nnnk u szélsőkre és rombol
janak. Frre a feladatra plUnnatnvIIng Barát’<yt 
és S^enbrlót tartom n legjobbaknak, akik 
apee’állsnn védclező haltok. A csatársorral 
solt ezúttal a legkevesebb gond. I)6rl helye 
nem lehetett vitás a hnhzélső poszt’án. Mar
kos Is az utóhht mér’ö’ésck és Irkílok alap
ján. mint legtöbb került be a csanntba. Bihámi 
és Cseh nemcsak technikás, de gőlkénes össze 
k* ’ő Is. Mindketten okos rlgondulúsii. össz 
Jét-'kra Iffvn batlomes látékn*ok,  akik n 
W f-rmáe|<\ kiváló k'dflválól s Igv Sóm*Inak

B<>r«ányl és Lázár már 
lyuglató for-

Ihcn nehéz mérkőzésre elc- 
rlnn. Az olaszok elleni szélsőfedezc- 

ls ii legfontosabb követel-

Kül öldröl Budapestreérkezett

asztrológus
írRlIla'rjAs RzenzAcláR apu llzlsl vagy 
prognózist ml Ingven. Haját 
kezllet Irt rx »<'a'<>k. 8>.U'a- é«i hely
Idő éa Ara írna <•# port'költség P 2 - . 
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általános éljenzés közepette Ktlemsx Kornél 
emelkedett szólásra

— Idegennek érzem most magam ebben a 
tisztségben — mondotta —, furcsa, hogy ne
kem, akt össze vagyok fonva a szövetség 26 
éves múltjával’ mint aa OTT elnöke, kell, 
hogy üdvözöljem a jubiláris egyesülést.

Kelemen ezután elérzékenyült ós elcsukló 
hangon, könnyes szemekkel gyorsan befejezte 
beszédét. Mighalotlan ejnlékenett meg a régi 
Időkről a szövetség első főtitkára. No ár Jenő 
dr. Is. .Ilonáth Leó dr. a régi MAFC-lslákról 
és Zielinsky -Szilárd tanácselnök emlékét java
solta megörökíteni Kéler Tibor dr. a MUSz, 
Szerelem-hegyi Jenő dr. a MASz, Kirchknopf 
Ferenc <lr. az MKSz. Zsarnóczay János az 
MLSz és a BLASz Moldoványi István dr. a 
BBTE, Kmetykó János a Testnevelési Főiskola. 
Záborszky istván dr. a Pannónia Evezős Club, 
Földessy János dr a Napilapok Sporlrovat- 
vczelöinek Szindikátusa üdvözletét tolmácsolta.

amelynek egyik legkiválóbb tagja volt. A szü
netben isméi rosszullelt, de hiába marasztal
ták, folytatta a játékot. A mérkőzés után olyan 
kinjai voltuk hogy összeesett és elájult. Dob 
rovils dr., a Maglódi-uti kórház sebész-alorvosa 
megvizsgálta még a pályán és megállapította, 
hogy

sürgős műtétre van aaűkség.
A kihívott mentők azonnal átszállították a 

Maglódi-uti kórházba, ahol Dobrovlts dr. mü 
tőnsztnlra tétette és rögtön kioperálta a gennyes 
vakbelet.

A műtét remekül sikerüli s Igy remény van 
rá, hogy ar önfeláldozó, lelkes játékos rövide
sen ismét elfoglalhatja a helyét a derék budai 
csapatban.

cl s a hozzáintézett kérőéire készsé-

BÍRÓ
OH. kor. FC)

SZANISZLÓ 
(Hungária)

DÉRI 
(Törekvés)

BIHÁMI 
(Nemzeti)

SÁROSI
(Ferencváros) 

JAKUBE 
(Újpest)

éa Kárpáti H. (Budai 11)
Is segítő társai lesznek. Jakube ma a legjobb 
Irányító és összefogó cenbercsatár. Aa ő tech
nikás dirigálása mellett mind az összekötők, 
mind a szélsők tudásának maximuma érvényre 
Juthat. Kombinációba volt véve még Szaniszló, 
aki azonban nem bírt a szükséges rutinnal és 
kissé lassú is, továbbá Polgárról lehetett 
volna szó, azonban vasárnap egyáltalában nem 
clégUett ki s éppen ő volt az oka, hogy csa
pata nem tudott győzni a Hungáriával szem
ben. A többi Jelöltek közül még a kitűnő for
mában lévő Serényi Is komoly jelölt volt, de 
természetesen a legutóbbi válogatott meccsek 
hőse, a kis Déri nagyobb klasszis.

—. A tartalékok kijelölésénél Hádával szem
ben a ma sokkal biztosabb Hornt viszem 
Milanóba. Mezőnybeli Játékosnak pedig az 
allround Kárpáti mellett döntöttem, akí — ha 
kell bármely poszton átlagon felülit nyújt

A csa-at pénteken reggel 7 óra 40 perckor 
indul a lléllvasulról.

RRÍinU kméhAz qIIUut v-buda. ttEim.aw-0. i.
Régimódi helyiség — Ifj Rigó Jancsi nrezsikAI

A Phöbus a második liga 
éllovasa

A kisprofik vasárnapi fordulójának egy nem 
várt vére:égő akadt: a középrégiökban lévő 
Drasche 3 2 (2:1) arányú vereséget mért a 
bajnok/elölt Vasas együttesére, amely ilymódon 
kénytelen volt a tabellán elfoglalt vezető helyét 
átengedni a Phöbnsnak. nmely viszont ezúttal 
it> kiadós, 6:2 (3:2) arányú győzelemmel vég
zett Csepel ellen. A hnrmndik helyezett Taxisok 
is kikaplak 3:2 (2-1 arányban a Bak TK tál. 
viszont n VÁC 4 l (2:0) arányú vereséget inért 
a Droguistákra « igy a vezető csapatok meg
lehetősen tömörültek s ina még teljesen bi- 
zonytolrn. hogy négyük közül ki lesz az őszi 
bajnok. A többi eredmény a következő: Szent 
lőrinc -Rákospahta 14:0 (7:0), ETC—Budafok 
3:2 (1:1).

A Vasasnak a VÁC, DrogulstAk és Szent 
lőrinc. a Phöbuznak a Taxisok élf Biftlnfok, a 
Taxisoknak a Phöbus és a Shell elleni mérkő
zés van hátra.
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VILÁGSZEMLE
A PRÁGAI LIGAFUTRALL

/. liga. Sparta—Viktória Zlikov 3:3 Slavia— 
Nachod R:l. Kladno— Viktória Pilsen 2.-0 Bo 
hcmlans—Teplltz 5:8. SK Pilsen- Liben 2:2.

A VIENNA A BÉCSI ŐSZI BAJNOK
Bécsből jelentik: A jövő vasárnap Buda- 

ncsten ven'dégszereplö Vienna végzett a ta
bella élén, miután az őszi forduló meccseit 
vasárnap befejezték Második a Rapid, 
Austria, Admira, WAC, IVSC a további sor 
rend A” utolsó forduló eredményei egyéb
ként; Austria—Rapid 2:0, Vienna—Florids- 
dorf 3:2, Admira—Hakoah 1:0, XVacker— 
Libertás 2:1.
A POZSONYI LIGETI AZ OSZTRÁK VÁ

LOGATOTT CSAPAT SPARRINGPART- 
NERE

Bécsből jelentik: A december 7-én Lon
donban Anglia ellen játszó osztrák váloga
tott csapat első próbameccsét szerdán tart
ja Meisl Hugó Ez alkalommal a pozsonyi 
Ligeti lesz az osztrák válogatott tréning
partnere.

A Törekvést már nem lehet 
feltartóztatni

Al amatőr I. osztály vasárnapi fordulója 
meglepetésmentes volt. Az eredmények a kö
vetkezők: Törekvés—VI. kér. 6:0 (1:0), Besz- 
kárt—-EMTK 4:1 (3:1), UTE—MÁV 1:0 (0:0), 
Postás—MTK 1:6 (0:0), Elektromos— V RAK
2:0 (0:0), 33 FC—Fer. Vasutas 4:3 (1:2), BSE— 
BEAC 4 1 (3:0). Talán egyedül az utolsó helye
zett 33-asok győzelme mondható váratlannak, 
de akik a csapat kvalitásait ismerik, azok előtt 
ez sem meglepetés. A Törekvés féltucatos, 
kiadás győzelme etuttal is megerősítette azt a 
’iitet, hogy a csapat ezúttal is feltartóztathatat
lanul halad a bajnokság felé.

X Magyarország birkózó csapatbajnoksága. 
A Magyar Birkózó Szövetség vasárnap bonyolí
totta le Magyarország Ifjúsági birkózó csapat
bajnoki versenyét. A bajnokságban kilenc egye
sület csapata indult. A részletes eredmények: 
Magyarország 19,32. évi ifjúsági birkózó csapat
bajnoka: MTE csapata 5 győzelemmel, 2. Sze
gedi Vasutas | győzelem, 1 vereség, 3. BSE 4 
győzelem, 2 Vereség, 4. B. Vasutas 2 győzelem, 
3 vereség, 5. Testvériség 2 győzelem, .3 vereség, 
6 Nyíregyházi Vasutas 1 győzelem, 4 veresig, 
7. MÁV Előre, « Törekvés, 9. Herminamezői AC.

Ai olimpiai vívók bemutatója. Vasáranp 
a Nemzeti Lovarda Egylet lovardájában, a los- 
.ingelesi olimpiai játékokon diadalmasan szere
pelt világbajnok vívók részvéteiével vivóakadé- 
mlát rendezett. A vivóakadémián a magyar

„Minden tizedik nyer" keresztrejtvény
versenyünk vidéki és külföldi nyertesei

„Minden tizedik nperi*  keresztrejtvény verse
nyünkön

VIDÉKI OLVASÓINK
közül a következők nyertek:

Abony: Piek Manci, — Alag: Rákosi Antal. — 
Alberti Irsa: Szabó István. — Baja: Bolits 
Aladár. — Balatonfüredi Szvoboda Sándor. — 
Balassagyarmat: Rónai István, Rónai László. — 

Katona Vince. — Békéscsaba: Ifj. Klimcnt 
György. — Cegléd: Fischer Mngda. — Cson- 
grád: Sátán Gyula. — Csorna: Gaál Sándor — 
Debrecen: Csaykovits Margit, Prohászka Jó
zsef. dr Vajthó Lajos. — Egrr: Farkas János.
— Erdöbénye-fürdő: Weisz Adolf. — Eszter
gom: dr. Spiegel Árminná. — Füzesabony: 
Ungár József. — Gyoma: Wagner Erzsébet. — 
Gyöngyös: Kónya Vince, dr. Boér Pálné. — 
Győr: Kiss István, dr. Hőfer Vilmosné. — 
Gyula: Baranyik Ignác. Pánlye János. — Isa- 
szegi llórnyik István. — izsak: Veress István.
— Hatvan: Turay Lajos. — Heves. Dr. Weisz 
Adolf. — Hódmezővásárhely: Posgay Gusztáv.
— Jászárokszállás: ifj. Surányi Balázs. — Jász
berény: Tassy Károly. — Kaposvár: FHcgl Pál 
dr. Matolcsy Sándorné (2), Vlcze Istvánná. — 
Karcag: Pádár Károly. — Keszthely: Wolf 
Lipólná. — Kiskunhalas: Heller Jenő. — Kis
újszállás: Zsrnyey József, Szőke Böske. — 
Kecskemét: Lévay Anna, Demeter Lidin. — 
Kiskőrös: Jóba Teri. — Kistelek: Popper 
László. — Klsvárda: Weisz Arnoldná. — Mis
kolc: Kárpáti István, Kiéin Viktor, Kopp Sán
dorné, Szántó Jenön^. — Mohács: Rédei Fe
renc. — Makó; Altmann Tibor, Wiener Já- 
nosné. - Nagykanizsa: Béndász Béla, Bokán 
Margit, Klüger Klára, Landor Rózsa. — Nagy 
káta: dr. Fabinyi Leó. — Nagykőrös: Fabók 
Judit. — Nagymaros: Ronisch Mntild. — Nyír
egyháza: Hornyuk Pál. Gérö Sándor, Szegő 
Lajos. — Nyírbátor: Scholtz Koméi, Bodoni 
Erzsébet. — Orosháza: Schwarcz Anna, Ta- 
mássv Ferenc. —’ Oroszvár: Schmidt Sándor. — 
ózd: Márkus Rezső — Pápa: Tóth Ferenc. — 
Pécs: Berkovics Mihályné. Dmscnovicb Ká
rolyné, Török Maya.- — Sátoraljaújhely: dr. 
I— .......................■■■■■■» . ..............

HlMIft nilTAD nagykereskedő értesíti■laaal® Miksa WV ■ V"w omélyen tlsrtett botor- 
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RESZLETOSZTALVn TX i.K 
minden árban, teghossrabb réssletfíretésre Is. OrlOsI 
rdlasrték patar kombinált lusus berendetlsekben, 

ra amint a legegysrerübb oolgárl bútorokban Is. 

kard leg/obb forgutói bemutatták • művészt 
vívás minden szépségét A közönség lelkesen 
ünnepelte Pillér Györgyöt, a kardvívás világ
bajnokát, valamint a világbajnok magyar kard
csapat tagjait.

X A tornaszövetség diplomatái pontot tettek 
■ Pelle-Ugy végére. A tengeriklgyóvá dagadt 
ügyet a tornaszövetség kivégezte. Ugy felfúj
ták ezt nz ostoba ügyet, mintha a mai nehéz 
viszonyok közöl*  az embereknek egyéb bajuk 
sem volna. A MOTESz fegyelmi bizottsága 
dorgálásra ítélte az olimpai bajnokot és ezzel 
a sportszövetségnek megfelelően közmegelége
désre intézte el a kínos ügyet, amely a komoly 
sportszövetség vezetőire egy pillanatig sem ve
tett árnyékot.

{W riőkéwtt polgári is
mr HÉT RHYR W fial Kim w* közepiskolív mavAn- 

'tzHuAkm. eretstgi- 
■rw wWIM w Wr re. vii. KohAnv n. 84

Budapesti űgetőrersenvek
A galoppversenyek befejezésével megszűnt 

az iigetősport koukurrenciája s ez erősen 
meglátszott a vasárnapi versenyek nagy kö
zönségén. Miután minden futamban jó és 
népes mezőnyök startoltak a sporl is méltó 
volt a fokozott érdeklődéshez. A nap fő
számiát Sámson könnyen nyerte Bessie és a 
sokáig jól szereplő, de a finisben lehaló 
Éber B. ellen. Szép küzdelem után nyerte Ili 
ax első, Ragyogó az ötödik és OUne a hatodik 
futamot. Ili mögött Hiába lett második, de 
diszkvalifikálták A favoritoknak nem nagy 
szerencséjük volt s közülük csak Sámson fe
lelt meg a várakozásnak.

Részletes eredmény a következő:
I. FUTAM. 1. Gizella Istálló III (25<) Lali

don. 2. Karola (pari) Maszár F. 3. Bufehjtő 
(2) Wiesner. F. ni.: Hiába, Suhanc B., Me
linda, Erika O. Tót.: 10:59, 11, II, 10. Olasz: 
.38. — II. FUTAM. 1. Remete istálló Guardlan 
Tudd (6) Vorst. 2. Ürgevár (7:10) Felser. 3. 
Dombos-ár (2) Ben kő. F. m.: Brummbár, Ipse, 
Esély, Katinka, Parittya, Express. Tol.: 10:75, 
22, Í3, 14. Olasz: 38. — III. FUTAM. 1. Broad
way istálló Sámson (3:10) Marschall 2. Bessle 
(.3) Fityó. F. m.: Éber B., Lord Ida. Tót.: 10:12. 
Olasz: 21. — IV. FUTAM. 1. Pruck V.-nó
Kriszta (3) Jónás. 2. Patrícia (7:10) Zwillinger.
3. Győző (.3) Kovács II. F. ni.: Rabló, Dóra, 
Ózon, Upupa Epops, Nincs tovább. Tót.: 10:39, 
17, 12, 13.‘Olasz: 42. — V. FUTAM. 1. Szirma? 
T. Ragyogó (3) Kovács II. 2. Kacér (8:10) Ma
szár I. .3. Ardilti (25Í) Jónás. F. m.: Najád, 
örzse, Eiiász, Mima. Tót.: 10:99, 15, 11. 12. 
Olasz: 41. — VI. FUTAM. 1. Steinitz M Ollne 
(8:10) Marschall. 2. H. Boriska (154) Kolben- 
schlag. F. m.: Jégvirág. Marokkó, Tamerlan, 
Generális. Tót.: 10:31, 18, 17. Olasz: 38. —i 
A (luardian Todd—Kriszta doublé 10:918.

Ecsedy Péter. — Sárospatak: dr. Iczkovits Vil
mosné. — Sa'gótarján: Kiss Panni, Szabolcsi 
Márton. — Sóskút: dr. Máthé Ernő. -- Siófok: 
Karticsek Fcrcncné. — Sopron: Seidl Károlyné, 
Loós János. — Szentendre: Győré Ödön. — 
Szolnok: Botár Berta, Simon Pál. Szombathely- 
Gersler Béla. — Szeged: Rácz László, Bóder 
György. — Székesfehérvár: dr. Bródv Tamás, 
Duray Jenő. Szerencs: Vörösmarty Lajos. — 
Szombathely: Nyirúk Béláné, Kiss László. —. 
Tapo’ea: Vargha Gyuláné, Spitzer Jenő. — 
Törökszcntmlklós: Miinz Pál. Böhm Bertalanná.
— Vásárosnamény: Friedlánder Anna. — Tatai 
Dóró Géza. Tatabánya: Unghváry Baba — l’j- 
fehértó: Kádár Béla. — üllő: Turóczy József. 
Vác: Fodor István. — Zalaegerszeg: Varga Já
nos, Woskmann Kató. — Veszprém: Csányi 
Károly.

A verseny
KÜLFÖLDI NYERTESEI:

Berlin: Horváth Péter. — Beograd: Nádas 
László. ■— Bratls'ava: Steiner Sándor, Pozsony.
— (Juj: Kovács Sándor, Kolozsvár. — Déva: 
Kossulhan Ferenc, Déva. — Hamburg: Ncu- 
berg László. — Linz: Strnsser Richárd. — Lem- 
berg: Zalatnai János. — Milano: Lulgi SchafTer.
— Novlsad: dr. Kardos Imre, Újvidék. —
Oradea-Mare: Gergely Zoltán, Nagyvárad — 
Palié: Kmctz Endre, ” ” .. ......................
Hochbcrgcr, Ed mond 
szádv Ferenc, Kom iát

Pnlics. — Pnrh: Alfréd 
Mezey. — Praha: Na- 

Béla. — Subotlca: Kocs- 
mór József, Szabadka. Tlmisoara: Spitzer Már
tonná. dr. Kovács Ödön, Temesvár. Wien: 
Alexander Reich, Neumann Imre.

A nvcrtcsck ezen kél csonorl’ónok ériékes 
ajándékait e hót folyamán postán küldjük rL 

Bndnpesll és környékbeli szerencsés meg- 
megfejtíílnk közül

többen még nem jelentkeztek
a színházjegy átvétele végett. A nyerteseket 
ezutlal ismételten felkérjük, hogy nz e héten 
hétfőn, kedden vagy szerdán a Magyar Szin
ház előadására érvényes jegyet okvetlen sür
gősen vegyék ál, mert késői bi időpontban 
már nem áll módunkban részükre a síin- 
házjegyet rendelkezésükre bocsátani.

A budanesti és környékbeli nyertesek név
sorát múlt számunkban közöltük.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ
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