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BiáKverés a RottenHIler-irtcai polgári iskoláftan
Flóris csokoládégyáros feleségének tragédiája

Gömbös és Kánya vasárnap 
határoztak az intézkedéseiről, 

amelyeket a kormány a nemei 
események miatt szükségesnek tart

Németország kilépése a Népszövetségből 
és eltávozása a leszerelési konferenciáról, 
a legutóbbi idők egyik legnagyobb politi
kai eseménye, amelynek következményei az 
európai helyzet szempontjából ma még ki
számíthatatlanok. Magyar politikai körök
ben is a szenzáció erejével hatott Német
ország nagyjelentőségű lépése, amit az a 
tény is bizonyít, hogy

vasárnap délelőtt fontos tanácskozás 
volt ebben a kérdésben Gömbös Gyula 
miniszterelnöknél, amelyen résztvett 
Kánya Kálmán külügyminiszter, gróf 
Khucn-Héderváry Sándor meghatalma

zott miniszter és báró Apor Gábor

a külügyminisztérium politikai osztályának 
vezetője.

A tanácskozás tiz órakor kezdődött és 
fél egy óra körül ért véget, úgyhogy közel 
két és fél óráig tartott. Közben a miniszter
elnök felhivatta a tanácskozásra dr. Antal 
István miniszteri tanácsost, a sajtóosztály 
vezetőjét^ is.

A tanácskozások befejezése után Kánya 
Kálmán külügyminisztert a tárgyalások 
anyagáról a Hétfői Napló munkatársa meg

A fraíalmak közös jegyzékben válaszolnak 
Németországnak: drámai vasárnap Genfben

Gcnf, október 15.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen 

tése.) A Népszövetség fennállása óla aligha 
volt ilyen izgalmas vasárnapja Géninek, mint 
a tegnapi. Kora délelőllől a késő esti órákig 
folytak hivatalos tanácskozások, de jutott idő 
arra is, hogy az ilt időző diplomaták

zárt ajtók mögött 
magánmegbeszéléseket is folytassanak.

A Genfben tartózkodó diplomácia érdeklő
dése mér a kora reggeil órákban árthur Heti 
derson, a leszerelési konferencia elnökének 
személye fele terelődött. Henderson mór kora 
délelőtt olyan intézkedést tett, amelyre eddig 
nem került sor:

tanácskozódra hívta össze a konferencia 
elnökségének tagjait.

Henderson ugyanis a vc-árnapot mindig teljes1 
visszavonultsógban töltötte I eddig s ez volt 
nz első alkalom hogy hivatalos tanácskozási 
folytasson. Szállóbeli lakásán gyülteJc össze az. 
elnöki tanács tagjai, hogy I

kérdezte.
A külügyminiszter elhárított minden nyi

latkozattételt és utalt arra, hogy a tanács
kozásokról a kormány hivatalos nyilatkoza
tot fog kiadni.

Gömbös Gyula miniszterelnök azután 
megjelent a sajtóosztály vezetőjének hiva
talos helyiségében és rövid megbeszélést 
folytatott dr. Antal István miniszteri taná
csossal.

Eltávozása után
a magyar kormány hivatalos nyilatko

zataként

a következőket költék a Hétfői Napló 
munkatársával:

— Gömbös Gyula miniszterelnök és 
Kánya Kálmén külügyminiszter, az _ 
illetékes szakköznek bevonásával va
sárnap délelőtt a miniszterelnök dol
gozószobájában megbeszélést tartottak 
és határoztak azokról az intézkedések
ről, amelyeket a magyar kormány Né
metországnak a Népszövetségből történt 
kilépése és a leszerelési konferenciáról 
való eltávozása következtében szüksé

gesnek tart.

bizalmas eszmecserét
folytassanak Németország lépéséről. A tanács
kozáson Paul Boncour francia külügyminiszter, 
Sir John Simon angol külügyminiszter, Norman 
Davis amerikai fődelegátus, Di Soragna olasz 
delegátus, Dénes csehszlovák külügyminiszter, 
Politisz görög delegátus vett riszt. Elsőnek az 
angol külügyminiszter szólalt fel és azt java- 
solta, hogy n ma, hétfőn tartandó tanácskozá
son a német eseményektől függetlenül tárgyal
ják le az ő előterjesztéseit.

Az olasz delegátus ellenezte ezt,
meri szerinte Németország visszavonulása miatt 
az előterjesztés tárgyalását tárgytalanná kell 
tekinteni.

Az értekezlet ezután arról tárgyalt, 
milyen választ adjon Henderson Német

országnak.

Az olasz delegátus azt javasolta, hogv n hét 
fői ülés küldjön ki bizottságot u válasz meg
szövegezésére. Remélhető, hogy ez a válasz 

olyan szövegezésű lesz, amely után 
jegyzékváltás kezdődik a leszerelési kon

ferencia és a német kormány között
— mondotta az olasz delegátus. A tanácskozás 
délben minden konkrét határozat nélkül ért 
véget.

Délután öt órakor Henderson lakásán
újból összeültek az elnökség tagjai s a 
késő esti órákig tanácskoztak zárt ajtók 

mögött.
A vasárnapi tanácskozások eredményéről az 

n szenzáéciós értesülés szivárgott ki, hogy 
valamennyi hatalom közös jegyzékben vá
laszol Németországnak. A jegyzéket hétfőn 
terjesztik a leszerelési főbizottság elé, 
amely azt elfogadja. Maga n leszerelési 
konferencia pedig tovább tanácskozik — 

Németország nélkül.
Paul Boncour a vasárnapi tanácskozások 

után nyilatkozatot tett, amelyben ezeket jelen 
tette ki:

— A feladat most az, hogy visszautasítják n 
hatalmak a német kormányunk nzt a vádját, 
mintha a leszerelési értekezlet lefolyása ered
ményleien lett volna,

a felelősséget a német kormányra kell 
hárítani.

A genfi diplomáciai körökben vasárnap 
gyorsan híre terjedt annak is, hogy a franciák

Lesz-e iráöoíü - kérdi Franciaország
Pária, október 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) Lesz-c háború? Ez a kérdés száguldott 
végig egész Franciaországon, amikor a néme
tek döntő lépésének hire jött. Vasárnapra az 
izgalom már alábbhagyott, jóval nyugodtabhan 
Ítélték meg a helyzetet s elnémullak a hábo
rús hírek, mert

Hitler kancellár rádióbeszédét a francia 
sajtó és közvélemény békés hangú meg

nyilatkozásnak tatja.
Pertinax, akinek igen jó kapcsolatai van

nak a Quai d’Orsay-hoz, vasárnap öt pontban 
össze is foglalta azokat a lehetőségeket, ame
lyek Németország visszavonulása után bekövet
kezhetnek:

1. A versai'lesi békeszerződésnek a fegyver
kezésre vonatkozó szankciót életbelépnek;

2. a leszerelési konferenciát folytatják Német 
ország nélkül és leszerelési egyezményt kötnek;

3. a négyhatalmi egyezmény keretében érte
kezletre ülnek össze Franciaország, Anglia, 
Olaszország és Németország megbízottai;

4. a négyhatalmi egyezménytől függetlenül a 
leszerelési kérdésben érdekelt öt nagyhatalom: 
Anglia, Franciát,rszág, Németország, Olaszország 
és az Egyesült Államok kormányai közős fa 
nácskozást kezdenek;

5. Németország közvetlen tárgyalásokat kezd 

már ki is dolgoztak egy javaslatot a leszerelés 
továbbtárgpalására.

Elutazott (jeniből a német 
kiküldött

Mint késő éjszaka jelentik, az esti tanácskozás 
drámai, lefolyású volt. Este nyolc órakor az 
olasz megbízottnak kézbesítették a Stefani- 
ügynökség jelentését, amely szerint Olaszor
szág álláspontja az, hogy Németország vissza
vonulásával a leszerelési konferenciát félbe kell 
szakítani. Ezalatt az c; , es kormányok diplo
máciai utón .érintkezzenek egymással. A félhi
vatalos olasz jelentés hangsúlyozza azt is, hogy

Hitler rádióbeszéde a béke politikája mel
lett telt hitvallást.

Az olasz megbízóit felolvasta ezt a jelentést 
és kérte a megteendő lépéseknél vegyék tekin
tetbe ezt az olasz álláspontot.

Henderson ezután félbeszakította ezt a ta
nácskozást, 

hogy a delegátusok nyomban telefonon lép
jenek érintkezésbe kormányaikkal.

Népszövetségi körökben leírhatatlan izgalom
mal várják a további fejleményeket és ugyan
csak óriási izgalommal tárgyalják a Hender- 
sonnál folyt vasárnapi drámai, tanácskozást.

Vasárnap este elutazott Von Kcller követ, 
aki a német kormány állandó kiküldöttje volt 
a Népszövetségben.

a többi hatalommal kétoldalú megnemtámadási 
szerződések kötésére

NacDonatd utoísó kísérlete 
a konierencia megmentésére

Berlin, október 15.
(A Hétfői Napló tudósitójának te.lefonjelen- 

lése.) Német politikai körökben vasárnap az n 
vélemény alakult ki, hogy

Németország nélkül leszerelési egyezményt 
nem lehet létrehozni.

Németország — hangoztatják — továbbra is 
békében és barátságban kivan élni minden nép
pel és lemond minden fegyverkezésről, ha a 
többi nemzet is ezt teszi.

London, október ló.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése. \r. egész angol közv leinénv a német ese
mények hatása alalt áll. Az angol kiralv va
sárnap egész nap informáltalta magát a tör*  
ténlekről.

MacDnnald megszakította weekendjét, s 
visszatért a fővárosba.

Politikai körökben ugy vélik, hogy MacDonald 
teszi meg a: utolsó kétségbeesett kísérletet a 
leszerelési kunferenciu megmentésére és a kéz 
deményező lépest ő teszi meg egy nemzetközi 
értekezlet összehívására.
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FELHÍVÁS A miniszter elnök törökországi
és bulgáriai utazásaia magyar 

társadalomhoz l
Immár egy évtizeden át kértem min

ői n ősszel a magyar társadalom segít
ségét nyomorúságban és ínségben szen
vedő testvéreink támogatására. Tettem 
ezt azért, mert úgy éré. m, hogy ha
zánk nehéz sorsában és a gazdasági 
leromlottság súlyos megpróbáltatásai 
között senki sem mehet el közönnyel 
mások nyomora mellett, hanem a meg
értő szeretet erejével mindnyájunknak 
össze kell fogni, hogy azokat, akiket 
a sors csapásai a legerősebben sújtot
tak, segítőkézzcl felemeljük.

Örömmel tapasztaltam, hogy felhívá
somat a magyar társadalom önzetlen 
része egyre fokozottabb mértékben ka
rolta fel és a segélyakcióm iránt meg
nyilvánult bizalom évről évre több és 
több szenvedő -saIádnak nyújtott eny
hítő vigasztalást. Hálás szívvel mondok 
ezért őszinte köszönetét a sok ncmes- 
szívű, áldozatkész adakozónak.

A nehéz fél küszöbén ismét bizalom
mal fordulok mindenkihez és remélem, 
hogy segítőkezüket kinyújtják azok is, 
akik eddig közönnyel fordultak el a 
szenvedők nyomorától. Ha mindazok, 
akik bármily keveset is még áldozni 
képesek az Ínségesek szenvedéseinek 
enyhítésére, minden előítélet és el
fogultság nélkül áldozatos szívvel ele
get lesznek hívó szavamnak, úgy az 
egyenkénti kevés áldozattal is sokezer 
könnyező magyar anyát, árvát, bete
get, rokkantat és Ínségest tudunk mai 
elesettségükből az eljövendő szebb ma
gyar jövő felé keresztül segíteni.

Arra kérem tehát a magyar társadal
mat, vegye észre a körülötte szaporodó 
Ínségeseket és nyomorgókat s ne feled
kezzen meg róluk most, amidőn se
gélyakciómat újból megindítom. Adja 
újabb bizonyságát áldozatkészségének 
és támogassa anyagi erejéhez mérten 
akár pénzzel, akár természetbeni ado
mánnyal akciómat, amelyből személyes 
irányításom mellett és önfeláldozóan 
munkálkodó munkatársaim közreműkö
désével (minden adminisztrációs költ- , 
ség felmerülése nélkül) minden fillér a i 
leginkább rászorultakhoz fog jutni. ;

Budapest, 1933. évi október hó 14-én. I 
l 

Horthy Miklósné i

♦

Ez a tizedik felhívás, amellyel Horthy 
Miklósáé, a kormányzó felesége a magyar 
társadalomhoz fordul segítségért. Tíz eszten
deje, hogy a kormányzóné jószívének szeiz
mográfja megérezte a gazdasági földrengést, 
mely az emberek tízezreit, az élet nagy terü
leteit pusztította el. A kormányzóné azonban 
nem érte be a veszedelem jelzésével, hanem 
emberszerelő agilitásával maga állott a nagy 
mentőakció élére, hogy segítsen a bajbajutot
takon és új életerőt öntsön a csüggedő tel
kekbe.

Nem kétséges, hogy a magyar társadalom, 
mely kilencszer:.áldozatkészséggel és 
az adakozás köleleíségének időszerű felisme
résével csatlakozott a kormányzóné jótékony 
akciójához, tizedszer is teljesíteni fogja állam
polgári és egyben legemberibb kötelességét. 
Sajnos azonban ez ma már nem elég. A ma
gyar társadalomnak idén fokozottabb mér
tékben kell a jótékonyság oltárn elé járulnia, 
mert, mint a kormányzóné felhívása őszintén 
közli: körülöttünk ismét megszaporodott az 
Ínségesek és nyomorgók száma.

Ha szaporodtak az ínségesek és nyomor
gók, szaporodniuk kell azoknak is, akik se
gítsenek rajtuk.' Aa Aldozalhozalal mértékét 
évről ívre újra szabja az élet és újra kell 
megsrtibniok az embereknek is. S ha n kor 
mányzóné tizedik felhívása fokozottabb jóté
konyságra szólítja föl a magyar társadalmat . 
a iKŰkólködök megnövekedett tábora nyugod
tan nézhet n tél elé. A felhívás szívhangjai 
mindenhová eljutnak és az adakozás hadse
regébe soroznak mindenkit, akit jó sorsa 
ben n borús világban a napos oldalon 
gyűlt.

A Hétfőt .Napló sierény adományként 
nyújtja at 
Zeneakadémián rcndrcendA Knrngó kabaréjá
nak teljes jövedelmét a nyomorenyhltil akvtrt 
nemes céljaira.

eb- 
ha-

át
október 22 ín d. u. ,'í« órakor a

Gömbös Gyula miniszterelnök október 
17-én, kedden délután 1 óra 48 pedekor 
indul a Keleti pályaudvarról Ankarába, a 
török kormány látogatására. A miniszterel
nökkel együtt utazik Kánya Kálmán külügy
miniszter, báró Apor Gábor, a külügymi
nisztérium politikai osztályának vezetője, 
Máriássá Z< ''í.;?, a külügyminiszter kabinet
főnöke és vitéz Somogyi Endre őrnagy kísé
rik a miniszterelnököt és külügyminisztert 
mint hivatalos szakférílak.

A kíséret tagjai közül vitéz Somogyi őr
nagy tökéletesen bírja a török nyelvel és 
nagyobb tudományos munkája forog közké
zen — tanintézetekben is — a balkánról 
és Kisázsiáról, amelyet, mint ezen földré
szeknek alapos ismerője irt meg.

A török határon
a drinápolyi vall és a török külügymi
niszter képviselője fogadják a magyar

Kállay miniszter fontos bejelentései
az egri bortermelők vasárnapi gyűlésén
TlzezerWnyl közönsöo az egri kiállításon

bortörvényt. A pénzügyminiszterrel megállapo
dott a fogyasztási szett árának fölemelésére. 
Intézkedés történik ebben az évben még a 
törköly- és seprőfőzés szabaddá tétele érdeké
ben. Majd

• gazdiadősságokról
beszélt és bejelentette, hogy a kormány már e 
hót elején olyan intézkedéseket tesz, amelyek 
átsegítik a gazdákat a mai nehéz helyzeten s 
gondoskodik arról, hogy a gazdák kezéből ne 
csússzon ki a föld.

Ezután
Fablnyl Tihamér kereskedelmi miniszter 

beszélt.
A bortermelők gyűlése ezután határozati ja

vaslatot fogadott el, amelyben kérik, hogy az 
itaímérési engedélyek ellenőrzését a földmive- 
lésügyi miniszterre bízzák.

Leugrott az emeletről 
egy diáklány

A ruhája beakadt a rácsba és így nem történt 
semmi buj*t  a kistáíiyi.nk

leányt kiszabadítani életveszélyes helyzeté 
bői.

Percek múlva a helyszínen voltak a tele
fonon értesített mentők és a rendőri bízott 
ság. A mentőknek nem akadt dolguk, mert 
megállapították, hogy a kislány

semmiféle sérülést nem szenvedett.
Erős Magda sírva mondta el, hogy azért 
akart meghalni, mert szülei vele is és kis 
öccsével is nagyon rosszul bánnak.

Erős Józsefet és feleségét hétfőre beidéz
ték a rendőrségre és az ő vallomásuk, vala
mint a szomszédok kihallgatása fogja eldön
teni, hogy igaz-e, amit a kislány elmondott

HÉTFŐI NAPLÓ 
kacagó kabaréja
október 22-én, vasárnap d. u. fél hat órakor 
a Zeneművészeti Főiskola nagytermében

Eger október 15.
(A Hétfőt Napló tudósltólának telefonjelen

tése.) A Hevesmegyei Gazdasági Egyesület 
rendezésében vasárnap nyílt meg Egerben a 
ber és gyümölcstermelők kiállítása, amelyre 
négy filléren vonat mintegy

tízezer főnyi közönséget
hozott az ország különböző részeiből. A kiállí
tást Kállay Miklós földmiveléstigyl miniszter 
nyitotta meg, akinek társaságában vojt Fa- 
binyi Tihamér kereskedelmi miniszter, Petró 
Kálmán egri képviselő és Szmrccsányi Lajos 
egri érsek.

Báró Walboth Kelemen megnyitója után
Kállay Miklós földmlvelé.sügyl miniszter 

mondott nagy beszédet melyben bejelentette, 
hogy ez évben benyújtja a parlamentben a

A Mester-utca 39. számú ház második 
emeletén lakik Erdős József magántisztvi
selő feleségével és kél gyermekével, a tizen- 
háromóves Magdával és a tizenkétéves Jó
zseffel. A tizenháromé vés Erőt Magda diák
leány ma délután hirtelen kirohant szülei 
lakásából és átvetette magát a folyosó kor
látján. A szerencsés véletlen folytán azon 
bán

a ruhája megakadt az elsőemeleti fo
lyosó rácsán és Erős Magda sikoltozva, 
fejjel lefelé függve maradt a rácson.

A ház lakói azonnal észrevették az öngyil
kossági kísérletet és sikerült a kis diák-
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Ü S OM
AZ ASSZONY

Vígjáték. JAUzák:
Gólhnó Kertész Ella, 

Oóth Sándor 
Várnay László

BókeHy László
konferál

Somogyi Nusl 
Sziklay József 

♦neken-tnnnoR rtneUJe

Köváry Gyula
vidám jelenete

Bállá LIci
boszorkányon tAncproriukeló|n

MIHÁLY BÁCSIT 
KIHALLGATJÁK

Tréfa, — JAtizák:

Rózsahegyi Kálmán 
Gaál Dezső

HALLÓ! HALLÓ!
UJ r.dlölrétn. ~ ElöndjAk 

Gárdonyi Lajos ís 
Vértes Tibor Borosa Géza 

nk'uAlls knplAkat énekelVerböczy lla
sanzonjai Sólyom Janka «, 

Buday Dénes 
legújabb chansonjai

Szász lla 
külön reUvénvkabaréJa

Mocsányl-Lakosduó
Szenllványi Kálmán

mókát
Fann, a humoros ezermester

Az előudásru kerülő tréfák, jelenetek és inngánszámok kere 
lében mulatságos rejtvényverseny 100 rendkívül értékes 

nyereménnyel!
Művészeti vezető! Rendező;

Gaál Dezső Gál György
Jegyok: 80 llll..tö| ó P-lg Atban kaphatók a KONCERT-nél IV., Vhol utca 23.

30° o KetiuezmÉnyre looositú
UTALVÁNY

miniszterelnököt
és kíséretét és a határtól . együtt utaznak 
Ankaráig.

ünnepélyes fogadtatás lesz Sztanibulban, 
majd tovább Indulnak Ankarába, 

ahol a török miniszterelnök, a külügy
miniszter és a magyar kolónia tagjai 

fogadják.
A hivatalos látogatások, fogadások, disz- 

űbédek és vacsorák sora következik ezután.
Gömbös Gyula miniszterelnök visszauta

zásakor
Sztanibulból megy Rodostóba

a fíákóczi’kőz felavatására, ahol már ad
digra odaérkezett a magyar kiránduló vonat 
közönsége is.

A miniszterelnök visszafelé másfél napot 
tölt Szófiában és október 28-án érkezik haza 
Budapestre.

HÉTFŐI NAPLÓ 
kacagó kabaréjára 

okiöfier 22-en a »atMiiaii 
Jegyek kaphatók a K 0 N C E R T^nél, IV., 
Váci-utca 23, nyolcvan fillértől öt pengő 

árban.

Előkészületed
a Nemzeái ^unkahéíre

A TESz által rendezendő Nemzeti Munkahét 
előkészületei a leglelkesebb munkával folynak. 
A rcndezőbizotlság kéri, hogy az Otthon -és 
technikai kiállítás résztvevői, valamint a borá
szati és élelmiszercsoportok kiállítói, de

különösen a bútoriparotok sürgőién jelent
kezzenek

a TESz .székházában (V., Fáik Miksa-utca 1.). 
Rendkívül fontos, hogy a legrövidebb időn be
lül jelentsék be levelezőlapon az egyes cégek, 
ha részt akarnak venni

a Nemzeti Munkahét kirakatversenyén.
A munkahét ideje alatt a magyar ipar min

den propagandaeszközt felhasznál annak doku
mentálására, hogy h magyar ipar tökéletesen 
megállja helyét. Ezt a célt szolgálja a nagy 

látványos ipari felvonulás, 
amelyet november 12-én tartanak a főváros 
legnagyobb útvonalain. Már az eddigi jelentke
zések arra engednek következtetni, hogy a me
net

több kilométer hosszú lesz.
A Nemzeti Munkahét rendezősége kéri mind
azokat a vállalatokat, amelyek a jelentkezésre 
felhívást kapnak, hogy legkésőbb

csütörtökön déli 12 óráig 
küldjék be pontosan kitöltött jelentkezési ívű- 
két. A TESz székházában naponta délután 
5—7-ig külön művészeti és szakbizottság áll az 
érdeklődök rendelkezésére. Díszítési ötletek és 
kiviteli vázlatok bemutatása díjtalan.

Az ipar propagandáját szolgálják a gyár
látogatások Is, 

amelyeket a GyOSz szervezett meg.
A munkahéttel kapcsolatban megrendezendő 

első nagyszabású
Idegenforgalmi kongresszus 

alakuló ülésén ma megválasztották a vezetősé
get. Elnök lett: Pékár Gyula, társelnökök: dr. 
Huszár Aladár, dr Senn Olló és dr. Tor ina y 
Géza, főelőadó: dr Miklós Elénjér 

Elhatározták az alakuló ülésen, hogy
• TESz szervezetei segítségével szervezik 

meg nz idegenforgalmat.
A kongresszust november 14-én délután 7 óra
kor tartják az Uí -árosháza üléstermében.

Brutális merénylet 
egy kislány ellen
Vasárnap este Engler András vsepeli ipa*  

ros elküldte a vendéglőbeegy liter lmrért 
tlzenhároméves Margit nevű’ leányát. Mikor 
a leányka hazafelé tartott,

két sporlsapkás fiatalember rátániadt, 
elvették tőle a bort, majd erőszakoskodni 
kezdtek vele.

A kislány segítségért kiabált, mire a tá
madók belelökték a zárokba. Időközben 
Engler meghallotta leányának segélykiáltá
sait, kirohant az utcára, de akkor a két 
fiatalember késsel támadta meg az apát és 

kétszer hasbaszurták.
Engler András eszméletlenül esett össze, 

a merénylők pedig elmenekültek.
A mentők Englert a Szent Islván-kórházba 
vitték, n kisleánynak az ijedtségen kívül 
nem történt semmi baja.

Rémdráma Tapolca' 
fürdőn

A féltékeny férj 
lefejezte a feleségét 
azután öngyilkos lett

Borzalmas gyilkosság és öngyilkosság tör
tént vasárnap délelőtt Tapolca fürdőn, Mis
kolc közelében.

Nagy Lajos 38 éves süketnéma városi 
kertész a Lrnpye/ villában levő lakásán fél
tékenységből összeveszett feleségével. A fél
tékeny férj nst asszonyt az ágyra teperte, 

bicskát rántott és átvágta n felesége 
torkát.

A szerencsétlen asszony 
meghalt, piort a hatalmas 

majdnem Icstcll?
A borzalmas gyilkosság
Na1U Lajos felakasztotta magát és meghalt.

pi"anatok alatt 
Vágás 
a fejét, 
elkövetése után
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Frakkos zseUmetszfi 
garázdálkodott vasárnap 
a dohány-utcai templomban

meglopta az br&mapát As a násznépét
Vasárnap este megjelent a főkapitányság 

központi ügyeletén Friedmann Béla olaj 
nagykereskedő és följelentést tett, hogy Jó
zsef fiának a dohányutcai zsinagógában tar
tott esküvője után ismeretlen tettes kilopta 
Zsebéből aranyóráját és láncát.

Friedmann elmondta, hogy mikor a temp
lomból kifelé tartottak, észrevette, hogy 

egy frakkon fiatalember 
keveredik a násznép közé. Gyanús motosz- 
kálást is érzett a zsebe körül, megfogta a 
fiatalember kezét és nem akarva feltűnést 
kelteni, az udvaron felelősségre vonta. Az 
illető Strausz Béla magántisztviselőnek 
mondta magát és

kikérte a gyanúsítást.

Friedmann erre megtapogatta a zsebét és 
miután érezte, hogy a pénztárcája megvan. 
nyugodtan beült autójába. Az autóban vette 
aztán észre, hogy

aranyórája és lánca eltűnt.

Visszasietett a templomhoz, amelynek 
varán

még egy károsult embert talált, 
cgyjk jóbarátja, Biró József olajnagykeres- 
kedő éppen hangosan méltatlankodott, hogy 
kihúzták a zsebéből a pénztárcáját, amely
ben 500 pengő készpénz és egy 1400 pengő
ről szóló postatakrékpénztári csekk volt.

A zsebmetszés ügyében a rendőrség meg 
indította a vizsgálatot.

ud-

munkatársának:
— Túlzottak azok a hírek, mintha a sztrájk

mozgalom az egész építőipari szakmát fel
ölelné és mintha a fővárosban egyetlenegy épít
kezést se folytatnának tovább. Hivatalos érte
sülés szerint, 150 nagyobb építkezésnél szüne
tel a munka, de mint megállapítást nyert, ezek 
közül is 48 helyen szombaton délben nem 
azért szűnt meg a munka, mintha a munkások 
nem akartak volna dolgozni, hanem anyagi 
okok miatt ntftradt abba az építkezés. Ez nem 
a munkások bérdifTerenciájából keletkezett, 
hanem mert az építtetőnél merült fel pénzbeli 
zavar. Érdekes az is, — mint informátorunk 
mondotta, — hogy a sztrájkot nem is maguk 
az épilömunkások kezdeményezték, hanem

a közéjük keveredett bolsevLsta érzelmű 
más szakmabeli munkások.

így az eddig előállított sztrájkra izgató egyé
nek között

több pékipari munkás, vas- és fémipari 
munkás és egyéb szakmák voltak képvi-

sclve.-
Pénteken és főleg a szombati nap folyamán 
több helyen jelenlek meg a sztrájkra izgató 
egyének, hogy az építkezéseket megakadályoz
zák. Egy-két szórványon eseten kívül más he
lyen nein sikerült megakadályozni a munkát 
A rendőrség mindenütt helyén volt,

26 előállítás történt, de ezek közül 18 sze
mélyt Igazoltatás után elbocsátott a ható

ság.
Nyolc egyén ellen tovább folyik a vizsgálat.

— Az a vélemény, bár eddig nem történt kö
zeledés a munkáltatók és munkások között, 
hogy a sztrájk mégis békés le folyásit lesz. A 
munkásság vezetői arra az álláspontra helyez
kedtek, hogv a függő kérdéseket a legkisebb 
kilengés nőikül, közmegnyugvásra intézzék el. 
A rendőrség, cllérőleg a múltbeli szerepétől, 
nem folyik bele a békéltető tárgyalásokba, 
arra az álláspontra helyezkedik, hogy a mun
káltatók és munkások ügyéről vnn itt szó, 
amelyhez a rendőrségnek mindaddig, mig 
rendbontás nem történik, semmi köze sincs.

A sztrájkoló építőmunkások 
vasárnap memorandumba 
foglalták követeléseiket

A munkások közé keveredett gyanús 
egyének izgatják sztrájkra a tömeget

Az Aréna-ut és Dembinszky-utca környékén 
vasárnap már a kora reggeli órákban szokat
lan élénkség volt.

Ezrével gyülekeztek « MÉMOSZ háza 
körül a sztrájkoló épltőmunkások.

Zsúfolásig megleltek a szakszervezeti he
lyiségek, de sokan kiszorullak és a szemben- 
levő Városliget útjait lepték el.

A rendőrség nagy apparátussal vonult ki. A 
Dembinszky-u teában

gyalogos és lovas rendőrcsapatok állot
tak készenlétben.

Az ezrekre menő sztrájkoló azonban példá
san viselkedett. Meg az sem okozott zavart, 
hogy a naggyiilésen — amelyet az épület mozi
helyiségében tartottak —, csak közel kétezren 
vehettek részt, mert több ember nem fért be a 
terembe.

A gyűlésen a szakszervezet vezetői részéről 
Szakosíts Árpád, a sztrájkolók részéről Tolna 
Lajos, Szabó Károly, Cziegler Tamás, Prim 
István és Török János beszéllek az épitőmun-

kások követeléseiről.
Legfontosabb kívánságuk a kollektív szer

ződés, a túlórák eltörlése és
a szakmunkások órabérének 90—110 fil
lérre való felemelése az eddigi 40—50 fillé

res órabérek helyett.
Ragaszkodnak azonkívül az accord-munka 

eltörléséhez. A segédmunkások 22—26 filléres 
órabérét 40—50 fillérre kívánják felemeltetni, 
a tanultabb segédmunkások 
fillérre.

A legfőbb érvük az. hogy 
lalkozók keresete az utóbbi 
köbméterenként 28—31 pengőről csupán 24—26 
pengőre esett, addig

a munkások díjazását 35—40 százalékkal 
szállították le.

A nagygyűlés egyhangúlag elfogadta a követe
léseket összefoglaló memorandumot, amelyet

vezetetnek.
A memorandum alapján remélik a tárgyalá- 

?ok megindulását. Érdekes, hogy a bérkövete
léseken kivül

lakbérmoratóriumot és a kilakoltatások fel
függesztését is kérik a munkanélküli építő

munkások részére.
gyűlés után az óriási tömeg példás rend
oszlott széjjel.
nagyszámú rendőrségnek egyáltalán nem 

akadt dolga.
szakszervezet vezetői ma felkeresik Ke- 

resztes-Fischer belügyminisztert, hogy sztrájk
tanya engedélyezését és az őrizetbe vett épilö
munkások szabadonbocsátósál kérjék tőle.

Vasárnap megbeszéléseket tartottak a mun
kaadók szervezetei is: a Magyar Építőmesterek 
és Vállalkozók Országos Szövetsége, a Kőmű
vesmesterek Szövetsége, az Ácsmesterek Szövet
sége, a Kőfaragómcsterek Szövetsége és a 
Festőipartestület.

Bár a munkaadóknak még mindig az az ál
láspontja, hogy csak a sztrájk beszüntetése 
esetén tárgyalnak, valószínű, hogy a legköze
lebbi órákban közeledés történik.

A munkások elsősorban a kőművesmeste
rekkel való békés megállapodást remélik. 
Pontos kimutatás szerint egyébként most
200 épület van építés és renoválás alatt 

Budapesten.
170 épületen szünetel már

órabérét 60—70

mig az épitővál- 
három évben lég-

Góthné, Góth, Rózsahegyi, Bállá Lici, 
Békeffy, Somogyi Huss és még
12 elsőrangú művész szerepel 
a Hétfős Napló jövő vasárnapi 
kacagó kabaréján

Az előadás kere
tében nagy rejivényverseny 1OO értékes nyereménnyel

chansonjait adja előSólyom Janka a Ma 
Buday Dénes kíséretével.

Kőváry Gyula és 
káznak.

Mocsányl—Lakos 
lépnek fel.

Fann. a humoros 
vészprodukciókat mulat be.

És mindezeken felül páratlanul érdekes 
rejtvényverseny kapcsolódik az előadásba, 
melynek keretében 100 pompás ajándék, 

köztük rádió, gramofon, stb. nyerhető.
Az előadást Gál György, a Hétfői Napló or- 

szágoshirii rejtvényrovat-szerkeszlöje rendezi. 
Művészeti vezető: Gaál Dezső.

Az előadás tiszta jövedelmét a Hétfői Napló 
I öföméltósága Horthy Miklósné nyomorcnyhitő 

és akciójának javára ajánlja fel.
1 Jegyek még kaphatók a Koncert hangver
senyirodában nyolcvan fillértől öt pengő árak
ban. Olvasóink a 2. oldalon található utalvány 
ellenében két 30%-os kedvezményű jegyet

Jóleső érzéssel állapítjuk meg, hogy pla
kátjaink, újsághirdetéseink nyomán az egész 
fővárosban az a vélemény alakult ki, hogy 
ehhez hasonló és méreteiben nagyszabású 
kabaré-műsort még nem volt alkalma végig
nézni senkinek sem, mint amilyennek a Hétfői 
Napló kacagó-kaharéja Ígérkezik.

Vasárnap, október 22-én d. u. fél hatkor a 
Zeneművészeti Főiskola nagytermében rende
zendő előadásunkon a következő szenzációs 
és körülbelül 2 és félóráig tartó műsort adjuk:

Góthné Kertész Ella és Góth Sándor „Az 
asszony**  c. vígjátékban lépnek fel.

fíalla Lici boszorkányos láncprodukciókat 
mulat be.

Rózsahegyi Kálmán és Gaál Dezső „Mihály 
bácsit kihallgatják" c. kis tréfát adják elő.

Békeffy László konferál.
Somogyi Nusi és Sztklay József énekes 

láncosduettje ugyancsak nagy érdeklődésre 
tarthat számot.

Szász Ila külön rejtvénykabarét produkál.
Werbőczy Ila sanzont énekel. ... < . -
Gárdonyi Lajos és Vértes Tibor legújabb válthatnak.

rádiótrófájukban kacagtatják a közönséget. 1 Tehát a viszontlátásra október 22-én, vásár*  
boros Géza aktuális kupiékai énekei. inap délután fél hatkor a Zeneakadémiában.

Szentiványi Kálmán mő-

rojtvényesitctt slágerekkel

ezermester elképesztő bű-

HalálragázoEta a fforgaSmi" 
rendért egy misltaki autótaxi

hogy

a

az 
Az

a 
A

szakmában napok óla tartó 
illetékes helyen a

Bártfalvy János rendőrtörzsőr- 
mester, forgalmi rendőr, 

zuhogott, az úttest síkos volt, ugy- 
sofőr nem tudóit idejekorán fékezni

Ezek közül
munka.

Az- építőipari 
sztrájkmozgalom ügyében 
következő fölvilágositást adták a Hétfői Napló

Miskolc, október 15.
kocsi já- 
tizenkét

Tamássy Elemér autótaxisofőr 
val, amelyben két utas ült, éjjel 
óra tájban

teljes sebességgel robogott 
végig a Lichlenstein József-utcán, 
utasokat a személypályaudvarra vigye, 
autó éles kanyarral fordult ki a Lichten- 
stein-utcából és a Buza-tér felé tartott. Itt 
posztolt

vitéz

Az eső 
hogy a 
és a robogó autó magával ragadta a szeren
csétlen forgalmi rendőrt. A csúszós úttesten

körülbelül 16—17 méterre hurcolta ma
gával a kocsi vitéz Bártfalvy Jánosi.

Mialatt az autó a rendőrt magával von
szolta,

elsült a forgalmi rendőr pisztolytáská
jában levő revolver,

Az autószerencsétlenség áldozatát, a szo

premier!
Este 10 
(Meri

ők még 
nem 

tudják, 
mi azártoilüksüg

Ma este 
Ön is
meg
tudja, 
mi az

Az. amerikai Columbia-Iiimgyár kérjen története amelyet sz'goruan csakis 16 éven 
felülieknek mutat be ma este 10 órakor a

rcnosétlcn rendőrt a mentők a miskolci 
helyőrségi kórházba szállították, ahol va
sárnap reggel 7 órakor,

anélkül, hogy eszméletét visszanyerte 
volna, belehalt sulyos fejsebeibe.

Tamássy Elemért, a gázoló autótaxi 
sofőrjét bekísérték a miskolci rendőrségre 
és azonnal kihallgatták. A sofőr azzal vé
dekezett, hogy egész este zuhogott az eső, 
elhomályosította az autó üvegjét is, úgyhogy 
ő néni látott jól és

nem vette idejekorán észre 
rendőrt.
Lichlensiein József-utcából éles kanyar

ral fordult be és a síkos úttesten már nem 
tudott fékezni és kikerülni seni tudta a sze
rencsétlen embert. Azt hangoztatja, hogy 
ártatlan a katasztrófa előidézésében. Ta
mássy Elemért kihallgatása után őrizeibe 
vették.

VÁLASSZON EZEKBŐli 
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Zsarolási manővert sejtenek 
a Síumeíutí gyermekrablás 

hátterében
Hajsza a gyermekrabló szeplős asszony után

A rendőrség vasárnap is nagy apparátus 
Ml folytatta a nyomozást az 0T1 íiumeiuti 
rendelőjében történt gycrinekrublás titká
nak felderítésére.

Herceg Ferenc pestújhelyi boltiszolga fe
lesége kezelésre jár a rendelőbe. Csütörtö
kön magával vitte 19 napos Ferenc nevö 
kisgyermekét. Mikor a folyosón várakozó 
asszonyt a rendelőbe szólították,

átadta a csecsemőt megőrzésre

a mellette várakozó Somogyi Heginn háztar
tásbeli nőnek. Somogyi Reginát szintén be- 
■xólitolták a rendelőbe, erre odaadta a gyer
meket egy szeplősarcu, niunkásküUcjü asz- 
ssonynak, aki szintén a betegek között vára

kozott. Mire Hercegné éj Somogyi Regine 
kijöttek a rendelőből,

a szep'ősarcu asszony, akinek társasá
géban állítólag egy férfi Is volt, eltűnt 

a kis gyermekkel.
A rendőrség eleinte arra gondolt, az as

szony talán megunta a várakozást, azért 
vitte magával a gyermeket és abban bíztak, 
hogy majd visszaviszi a szüleihez, ha az új
ságokból megtudja a címüket. A szeplősarcu 
asszony azonban nem jelentkezett. Most 
már arra gondolnak, valószh.tileg

valamilyen rejtélyes zsarolási manőver
hez akarja fölhasználni a kisgyermeket

és nagy eréllyel kutatnak Utána.

angyalföldi 
elmegyógyintézetbe utalták 

bo megfigyelés végeit. Ott cellalársaival Össze
barátkozott, megtudta lakáscímükéi. hozzátar
tozóik anyagi körülményeit é» amikor néhány 
héttel ezelőtt mint gyógyultál elbocsátották, 
elhatározta, hogy tébolydái értesüléseit kama
toztatja. Felkereste az elmebetegek hozzátar
tozóit és azzal a mesével, hogy a tébolydában 
lévő csnládlag küldte, pénzt, ruhaneműt, élel
met csalt ki tőlük azzal, hogy a szerencsétlen 
hozzátartozóiknak viszi azt el. Külön jutalmat 
it kapott legtöbb helyen. A turpisság pár nap
pal ezelőtt kiderült és a tömeges feljelentések 
alapján

letartóztatták
Körlei Kiéin Lászlót, aki beismer le bűneit.

- ---------- IC—
Öregedő egyéneknél, 
Ha az erek meszesednek,

segíthetnek
S évekkel tovább élhetnek.

A szülők rabolni küldték 
gyerm®koiket

A fiatal betörőket Örkényben elfogták
Hévixy József dr. kecskeméti bíró három 

fintatkoru gyermeket, egy 15 éves, egy 14 
éves és egy 12 évi a fiút utalt javitóintézolbe 
szombaton. Ezek a gyermekek

szülőik biztatására szervezett betörő*  
bandát alakítottak.

Betörtek Lajosmizsén a tanítónő laká
sára, a MOVE helyiségébe és Bálint Ödön 
igazgató-tanítóhoz. Az utóbbi helyen 162 
pengőt és aranyórát zsákmányoltak.

A pénz jelentékeny részét odaadták

szülőiknek, aztán Budapestre szöktek.

Itt a Merán-szá/lóban szálltak meg, de 
félve a rendőrségtől, tovább szöktek Pi
lisre, majd Örkénybe, ahol elfogták őket. 
Érdekes, hogy

mindegyik már többször volt büntetve 
betörés éa lopás miatt.

A lelkilsmerotlen szülőket a közeli na
pokban orgazdaság miatt állítják a bíróság 
elé.

Amerikában most építik a világ leggyorsabb vonalját. A villannyal hajtott szerelvény 
átlagsebessége percenként két kilométer lesz.

Matuska Szilveszter karácsonyi amnesztiát 
kér az osztrákoktól

A hercegprimásvasárnap felszentelte 
a Lehel-téri templomot

Vasárnap délelőtt avatta fel Serédi Jusztinján 
bíboros hercegprímás a Lehel téri uj templo
mot, amelyet Árpádhdzl boldog Margitról ne
veztek el. Az egész tér lobogódlszhen várta a 
templQmszcntclés vendégeinek megérkezését. 
Tiz óra után pár perccel megérkezel: Sirauin 
István volt számszéki elnök, az egyházközség 
elnöke, azután Auguszta főhercegnő, József 
Ferenc főherceg, Anna főhercegnő, a srer.t sir 
lovagjai teljes díszben, Libcr Endre alpolgár
mester, majd megérkezett a hercegprímás is 
Esiy Miklós pápai kamarái kíséretében és 
mcgkeidődött a szertartás,

Díszes körmenetben, fényes főpapi kísérettel 
hdromaror kerülte meg a hercegprímás a 

templomot és szentelte meg a falukat.
Negyedszer nedig a templom ereklyéit vitték 
körül. Az újonnan felszentelt templomban 

a hercegprímás tartott hte®tisz|eletct
is, amelynek keretében sfentbeszédet mondott. 
A mai kort IV. Béla király korához hasonlí
totta.

Mint ahogyan Béla király Istennek ajánlotta 
leányát, boldog Margitot — mondotta —ugy 
hozzunk mi is most áldozatot az Urnák a jobb 
jövőért.

Letartóztatta a rendőrség az 
ötvenszeres öngyilkosjelöltet, 
aki a tébolydái ápoltak családját csapta be

Kalandos élctii fiatalembert tartóztatott le 
mi délelőtt a rendőrség csalás cimén.

Körlet Kiéin László éves volt cipészsegéd
■ tébolyda ucrcnc-sétlcn norau lakóinak 

hozzátartozóit
Járta sorra és raíTinált mesével pénzt, ruha- 
ftemúl és élelmiszert

csalt ki töltik,
A fiatalember Erdélyből került esztendőkkel 

ezelőtt Budapestre, ahol magával hozott pár 
szár, pengőjét rövid idő alatt elkártyázta és 
lóversenyen vesztette el. Kiéin !• ljesen tönkre
ment. Az elkeseredett állásnélküli fiatalember 
agyában ekkor született meg nz a gondolat, 
hegy

Öngyilkossági kísérletet követ cl ég Igy 
bkja fe| uz emberek figyelmét és főleg

MAGVAR SZÍNHÁZ
Ma este, 

szerdán és pénteken

Em csokis mis semmi
8 utolsó előadása.

Kedden, ostitörtökön. szombaton:

BON ÉS EÜHHÖDES
Felejthetetlen élmény I

szánalmát magára.
A Dunába ugrott, kimentették és ruhát, kö- 
nyöradományl kapott a rendőrségtől. Ettől 
kezdve sűrűn szerepelt az öngyilkosók listá
ján. Legtöbbször u Dunával kísérletezett, az
után az ereit vágta fel, de többször aszpirin
mérgezés. sőt a Turul is szerepelt öngyilkos
sági esetei között. Mindig gondosan vigyázott 
arra, hogy tervét nyomban észrevegyék és ko
molyabb baja na történjen.

A rendőrség eleinte sajnálkozott rajta, de 
amikor látták, hogy hiába kínálnak neki mun
kát, azt nem vállalja el, beszüntették a segé- 
Igezést. Elnevezték

notórius rtngyllkosjelőltnck, 
aki négy esztendő leforgása alatt közel 

ülvén üngyilkMsági kísérlettel 
elérte a rekordot anélkül, hogy egy-kél napos 
kórházi ápolásra is lett volna szüksége.

Pár hónappal ezelőtt olyan zavarosan visel-1 jegyet, 
Redett, hogy elmebajos benyomását tette. A*  I

Magyar börtönben akarja eltölteni hátralévő napjait — Leó 
szellem parancsára osztálysorsjegyet vásároltat magának — 
Óriási fakeresztet készített a felesége sírjára és megírta 
a vasúti merényletek hiteles történetét

(Bécsi szerkesztőségünktől.) Kt Ausztriát I Matuska tehát most azt kérte, hogy a pénzé*  
járó külföldi újságírók hacsak szerét ejthetik • bői rendeljenek neki egy sorsjegyet. Miután 
felkeresik a síelni fogházat, hogy olt szemtől fezt a kérését sem teljesíthették, leányát, a kis 
«,nml»a linríiljr-nnk a legkülönösebb idegenfor-. I Gahyt kérte fel levélben erre, 
gaimi attrakcióval, a biaiorbágyi rémmej, Ma-' 
tuska Szilveszter kétségtelen a legérdekesebb 
lakója ennek a Dúpára néző komor szürke 
épületnek és alig inuljk el nap, hogy valami 
fantasztikus bizarr ötlettel meg ne lepje kör
nyezetét. Egyébként nz úgynevezett Jóvíselelü 
foglyok közé tartozik, szorgalmasan dolgozik 
a fegyház nyomdájában, könyvkötészetében és 
aszlalosmüheiyében, ahová felváltva helyezik, 
továbbra is megmaradt bigott vallásos ember
nek, mindennap reggel és este buzgón imád
kozik s a vasárnapi istentiszteleteknek ő a 
legájtatosabb hallgatója.

Matuska a napokban terjedelmes kérvényt 
szerkesztett, amit Miklas köztársosÁpj elnök
höz intéz, akit arra kér,

részesítsék öt is a várható karácsonyi 
amnesztiában és engedjék el még hátra
lévő büntetését, hogy minél előbb Magyar

országra kerülhessen.
„Életem hátralévő napjait maggar börtönben 
szeretném eltölteni'1, — Írja Matuska, Az 
osztrák törvények értelmében minden fogoly 
amnesztíakérclmét továbbítani kell az illeté
kes helyre és igy a Matuskáét its, kétségtelen 
azonban, hogy az elutasításra fog találni.

Ismeretes, hogy mikor Magyarországból 
visszajőve! közölték vele felesége halálhírét, 
arra kérte a fogház igazgatóságát, engedjék 
meg neki, hogy szabad óráiban egy fakeresz
tet készíthessen az elhunyt sírjára. Ezt az en
gedélyt megkapta. Két hónapig dolgozott Ma
tuska a fogház asztalosmühelyébcn, mig most 
e.lkészü|t a hatalma*  három méter magas 
barna diófából való kereszt. Személyesen 
akarta elhelyezni a sírra, de ezt a kérést már 
nem engedélyezhette a fogház egyébként rend, 
kívül humánus igazgatósága, mert Matuská. 
nak a bécsi Zentralfriedhoftian való személyes 
megjelenését nyilván nem kívánatos inciden
sek követték volna a temetőt látogató publi
kum részéről.

A napokban Matuska nagy örömmel kftzölto 
őreivel, hogy álmában hosszú idő óla most 
újra megjelent Leó szellem, fontos dolgokat 
közölt vele, amiért sürgősen a rapportra való 
elővezetését kéri. Aj Igazgató előtti kihallga
táson aztán kiderült. hogy mi volt a szellem 
fontos üzenete.

Leó szigorúan 
hogy azonnal 

mert

Dacára annak, hogy összes művészi vállal*  
kozásai, filmszcenárium, operettszöveg, stb, 
nem sikerültek, nem hagyta fel az irodalmi 
működést és megírta a merényletek hitele*  
történetét, ötszáz tintával írott oldal terje
delmű Matuska müve, aminek fedőlapját maga 
készítette el a könyvkötészetben. A barna 
fedőlapon csak egy fekete tussal rajzolt kő
reszt van. Az első oldalon pedig a kővetkező 
felírás;

A BIATORBÁGYI, JÜTERBOGI ÉS ANNS- 
BACHI MERÉNYLETEK HITELES TÖR

TÉNETE
Irta:

Matuska Szilveszter, 
angyal és hivatásos merénylő.

1033, a steinl fogházban.
így tölti napjait Matuska a steinl fogházban, 

színlelt vagy tényleges őrültségekkel, mig 
végre bekövetkezik az idő, amire olyan nagyon 
vágyik és megnyílik előtte a magyar börtön 
kapuja...

— Divatos őezl szövetmaradékokból rendel
hető mérték utón remek szabású férfiöltöny 
vagy télikabét 85 pengőért. Ruhakereskedelmi 
vállalat, Fer^^-kÁrut 39, I. cm.

ŐSZ 
kint és bent

megparancsolta Matnskának, 
vásároljon egy nsztálysors- 

az rt száma megüti a fő
nyereményt.

Hullanak a levelek.,.

A SOLT GftLAMH
MEGNYÍLT
A HIDAS OYÖOlFtRDrt 
UJ BÁDIUBOS KAfSFTnn^-YSÍTÁLYA

A fürdőket a nemrég feltárt rádiumban gazdag Juventoe gyógv- 
forrás vize táplália. A gyógyvíz a forrásból közvetlenül — tárolás 
és szivattyúzás nélkül — ömiik a kádakba a ezáltal rádiumcmanntlO- 
jából semmit sem veszít. Az ul gyógvoazlAly berendezése kényelem 
é« kivitel szempontjából a lehető legtökéletesebb. A fürdőket bár
mely orvos rendelete szerint szolgáltatjuk ki.

a legnagyobb sikert

ASOLTOALAMB
Budapest szenzációja!

A SOLT GALAMB
« Király szinhíznan

RÖKK MARIKA
RÁTKAI, BEREGI, PATAKI JUCI, DÉNES, 

LATABAR, FODOR, HQRH
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Fantasztikus szélhámos
ság a Kerepesi-tometfiben 
hamis iratok segítségéve! kicsempészték és e op1 
egy 48-as szabadsághős drága márvány-obe fszkjél

A főkapitányság bűnügyi osztályán pár
ját ritkító, fantasztikus szélhámosság ügyé
ben indult nyomozás: a Kerepesi-temetőből 
szabálytalan iratok segítségével ismeretlen 
szélhámos kicsempészte és ellopta Reitter 
Nándor 48as honvédkapitány, a zombori 
szabadsághős drága mármú'.y-obeliszkjél.

Fratricsevics István dr. nyugalmazott fő
szolgabíró följelentésére indult meg a nyo
mozás. Fratricsevics dr. a főkapitányságon 
följelentést telt ismeretlen tettes ellen ma- 
gánokirathamisilás és lopás miatt.

A nyugalmazott főszolgabíró előadta, 
hogy felesége nagyapjának,

néhai Reitter Nándor zombori ügyvéd, 
48-as honvédkapitánynak síremlékét 

kicsempészték a Kerepesi-temetőből.
A székesfőváros tanácsa nemrégiben el

rendelte a kerepesi-uti temető többi régi 
parcellájának kiürítését. A többi között ki 
adták a rendeletet a 12-es számú parcella 
kiürítésére is. A rendelkezés úgy szólt, 
hogy

a hozzátartozóknak el kell szállítani 
ebből a parcellából régi halottjaik földi 

maradványait,
mert ha záros határidőn belül nem intéz 
lednek, akkor a temető igazgatósága gon
doskodik a kiürítésről. Ebben a 12-es pár 
cellában feküdt Reitter Nándor, a zombori 
szabadsághős koporsója, a sirl gyönyörű 
fekete gránit obeiiszk díszítette.

A rokonok tegnapelőtt megjelentek a te 
mető igazgatóságánál és gondoskodni akar 
tak a sir áthelyezéséről. Ekkor azután

legnagyobb megdöbbenésükre közölték 
velük, hogy az áthelyezés már 

történt.
Fratricsevicsék ámulva hallgatták a 
gondnok előadását és kijelentették, 
nüleg tévedés lesz a dologban,

■ rokonok közül senki sem tud az át
helyezésről.

A temető-irodában erre előszedték a kü
lönféle okiratokat és ebből furcsa dolog de
rült ki. Az iratok tanúsága szerint július 
31-én megjelent a temetőben egy férfi, aki 
Reaticr Rezső néver, szerepelt és lakáscí
mének Ranolder-utca 30. számot mondott

Az állítólagos Reutter Rezső fölmutatta 
a X. kerületi elöljáróság engedélyét. 

Valamint a községi temetkezési intézet ha
tározatát és ennek alapján kérte, 
közegészségügyi hatóságok ellenőrzése 
lett exhumálják Reitter Nándor földi 
radványait.

A szabályszerű iratok alapján 
megtörtént az exhumálás 

és a jelentkező férfi intézkedésére a szabad
sághős csontjait kis érckoporsóba zárták s 
elhelyezték a temető 3'28. számú csontfül
kéjében. Az állítólagos Reutter Rezső annak 
rendje és módja szerint megfizette az ille
tékeket:

500 pengőt fizetett a csontfülkéért és 28 
pengőt a hatósági eljárás dija fejében, 
azután társzekereket hozatott és elvitet

te a szabadsághős síremlékét.
Fratricsevics István dr. és a többi család

tagok, dr. Eördögh Árpád közigazgatási 
hiró felesége, dr. Nagy Géza főtörzsorvos 
felesége és a többi előkelő hozzátartozók

nagy megdöbbenéssel vették ezt tudomásul, 
hiszen

az ő rokonságukban Reutter Rezső 
nevű ember nincs, 

ennek semmi joga nem volt ahhoz,

meg-

temető- 
valószi

hogy a 
mcl-
ma-

tehát . .... _____ _
hogy az exhumálást elvégeztesse és a sir 
emléket elszállítsa.

A hozzátartozók dr. Pasztrovics István 
ügyvédhez fordultak, aki azután érintke
zésbe lépett a Ranoldcr-utcában lakó Reut
ter Rezsővel és magához kérette.

Reutter Rezső megjelent az ügyvédnél és 
mikor meghallotta, miről van szó,

maga is a legnagyobb fölháborodással 
mondotta: valaki visszaélt a nevével és 

szélhámosságot követett el.

Reutter Rezső előadta, hogy pár nappal ez
előtt Ranolder-utcfú lakásán hatósági ira
tot kézbesítettek számára, ebben az iratban 
a X. kerületi elöljáróság engedélyt ad neki 
Reitter Nándor földi maradványainak exhu- : 
múlására. ö Reitter ‘Nándort nem ismerte, ! 
nem tudta mire vélni a dolgot s természe- ' 
tesen nem is intézkedett az exhumálásról, 
sőt később elment az elöljáróságra és ott

saját kézzel Irt beadványában tiltako
zott az ellen, hogy a nevével valaki visz- 

szaélhessen.

Innen elment a községi temetkezési intézet 
Kígyó-utcai központjába. Itt beszélt egy 
tisztviselővel. Ennél a tisztviselőnél járt an
nakidején az állítólagos Reutter Rezső, aki 
az exhumálásra engedélyt kért. A tisztviselő 
nyomban kijelentette, hogy

Reutter Rezső nem azonos azzal az em
berrel, aki az exhumálás! engedélyt 

kérte és kapta.

Ezekután már nyilvánvaló lett, hogy vak
merő szélhámosság történt: valaki, aki is
merte Reiiter Nándor családi kapcsolatait. 
egy idegen név fölhasználásával vakmerő . 
csalást követett el, csak azért, hogy megka- | 
parinthassa a síremléket. i

A zombori szabadsághős sírja fölé még i 
1895-ben helyeztek obeliszket a család i 
tagok.

A legtisztább fekete svéd grammot ké
szült az emlékoszlop, 1

annakidején ezer forintot fizettek érte, a ‘ 
szakértők szerint pedig mai értéke jóval 
kétezer pengőn felül jár. A szélhámos any- 
nyira biztos volt a dolgában, hogy 

még befektetést is eszközölt, 
528 pengőt fizetett ki illeték fejében 
igy jutott hozzá a kétezer pengő értékű 
kőhöz.

Fratricsevics István dr. följelentésében 
közölte azt is, hogy tudomása szerint

nz á!-Reutter Rezső a gránit obeliszket 
egy kőbányai sirkőtelepre szállíttatta.

A főkapitányság detektivjei most kihall
gatásokat folytatnak és kutatják: hová ke
rült a síremlék, amelyet kegyeletsértö mó
don szélhámo csempészett ki a Kerepesi- 
temetőből. Igyekeznek megállapítani, tulaj
donképpen

kicsoda az ál-Reutter Rezső
és hogyan tudta szélhámos módon megsze
rezni az exhumáláshoz szükséges hatósági 
engedélyeket.

és 
sir-

Szélhámos bűnszövetkezetet
leplezett le a rendőrség

Letartóztattak öt szélhámost, akiket a kihallgatott 
kocsmai beszélgetés juttatott a rendőrség kezére

Néhány nappal ezelőtt egy Jőkai-téri ven
déglőben horozgatott öl fiatalember. A szom
széd asztalnál ülő társaság tagjai félfüllel hal
lották, hogy

• fiatalemberek nevetve beszélnek arról, 
hogyan sikerült becsapnlok az Ullrich-

céget.
A szomszéd asztalnál ülő vendégek között vé
letlenül egy bádogos is volt, aki tudta, bőgj’ 
az Ullrich B J.-cég bádogos- és szerelő-kel- 
lékek kereskedésével foglalkozik. Ez a vendég,

Hölgyen jelszava:
KLEM ADTAI

ul dlvatnagyáru házában
KlrAly-utca 40. Csányl-u. Karok, 

Szemben a Nagymező-utcával

Edessések fillérekért
az Em-Sé-Csé élaMszar-osztályán

kg. Étcsokoládé______ —.8E
7, kg. Csoko ades Dragee —.8E 
'/, kg. Vegyes cukorka____—.78
7, kg. Friss nápolyi____ —.88
7, kg. Csokoládés keksz _ —.88
7, kg. Konsum-keksz____ —.43
7, kg. Friss Lmser-sütemény —.78
7, kg. Kokusz-csok .......   —.88
7, kg. Tea sosperec _____—.78
7, kg. Friss gesztenye-püree —.78
7, kg. Csokoládés mignon... —.48
7, kg Mandula-dragee _ —.88
7. kg. Mogyoro-dragee _ —.68
77 kg. Csokoládé-pasztilla —.68
7, kg. Datolya-desszert _ —.68 
I Tálca piskóta, 18 drb _ —.44

'/, kg M.D.Cs. Kakaó ... _ —.88
77 kg. M D.Cs.Csokoládépor —.83
7, kg. különleg M.DCs.Kakaó —.58
77 kg. kQlöcleg. M. 0. Is. [jDkoládépor - .53 
cca 7, kg. Csemegemez —.58

I üveg finom Barackjain,“,—.83 
üveg Gyümölcsgelee —.83

I nagy üveg Szilvaiz;;—.83 
kis koszorú idei Füge _ —.20

'/, kg. Mazsola ..._______ —.44
7, kg. idei Dióbél_______ —.88
7, kg. Mogyorobel_______ —.83
lOdkgr. Mandula______ —.44

i

i

Vettünk 3 vagon rajalmát,
mellyel már most biztosítottuk 
vevőink téli szükségletét. Jelen- xfi I-lfl 
légi almaárák kilogrammonként: ww I IMI

Postai megrendeléseket bármily mennyiségben 
utánvétellel küldünk, a portó felszámításával

Rákóczi-ut 728-74-

Hajnalban hirdették ki a magyarok 
győzelmét a holland-magyar 
bridzsmérkőzésen
Nyolcvan ponttal kerülték el a döntetlen eredményt

Vasárnap, a kora hajnali órákban a Nem
zeti Szalón tárlat termeiben eldőlt a hol
land-magyar nemzetközi bridzsmérkőzés. A 
holland bridzs professzorai, a világhírű 
Goudsmit-ílvérek teamjével mérték össze 
erejüket a legjobb magyar játékosok. Két
százhal van.leosztásos volt a verseny. Eleinte 
fölényesen vezettek a magyarok. Az utolsó 
napon azonban, az utolsó nyolc leosztás 
előtt már

mindössze 410 ponttal vezetett a Leit- 
ncr—dr. Szerviczky, Klór—Keleti együt

tes.
Fullasztó, pattanásig feszült izgalomban ke
rült sor a verseny sorsát eldöntő nyolc játsz
ma leosztására. Több száz kibic halálos

csendben drukkolta végig az idegtépő küz
delmet . . .

Hajnali fél három órakor kihirdették az 
eredményt:

győztek a magyarok 1080 ponttal.
Ha 1000 pont a különbség, úgy döntetlen^ 
lelt volna az eredmény. A játék sorsát ide
gek döntötték el, mert a holland világklasz- 
szis, a Goudsmil-team, az utolsó partikban 
elfogultan játszott. A magyarok közül Klór 
játszott a legjobban, Keletinek volt néhány 
nagyszerű licitje, Leitner biztosan dolgozott, 
Szervitzkynek és Ujj Györgynek diszponált 
pillanatai rontottak az eredményen. A hol
land Goudsmith, Caland és Auerbach a ver
seny után revansot kértek Amsterdámban.

A gyulai törvényszékhez tették 
át váratlanul a csökmői 
gyilkos kisgazdák bűnügyét

amikor n fiatalemberek eltávozlak, elment r 
Ullrich céghez és figyelmeztette őket.

vigyázzanak, úgy látszik valami szélhámos
ság történt.

A cégnél házivizsgálat indult, majd a rendőr
séghez fordultak és rövidesen leleplezték a 
szélhámosokat. Kiderült, hogy öt fiatalember: 
Rónai Gyula mázoló, Blau Miklós és Wirtmann 
Sándor szerelők, valamint Gutfreund József és 
Kertész Sándor bádogosok a Zimmer-féle má- 
zolóüzemböl megrendelő jegy eket loptak, ezt ki
állították,

• hamis megrendelőlapok segítségével ká
dat, csöveket <s más holmikat vásároltak 

az Ullrich B. J. cégnél,
ahol a Zimmtr cégnek hitele van A 
árut eladták és a pénzen megosztoztak.

A rendőrség egymásután elfogta a fiatalembe
reket, valamennyit letartóztatta

nz

kicsalt

Debrecen, október 15.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az egész 

Tiszántúlon nagy szenzációt keltett a deb
receni vizsgálóbiróság vezetőjének, dr. Prei- 
neszberger Jenőnek az az intézkedése, mely
ben elrendelte, hogy Papp István és Papp 
Károly csökmői kisgazdákat el kell fogni, 
mert

9 évvel ezelőtt megölték nagyapjukat, 
a dúsgazdag, 78 éves l’app Istvánt.

A nagy gyilkossági bünpert egy névtelen 
levél indította meg és a siker a debreceni 
vizsgálóbíró személyes kutatásainak ered
ménye. A gyulai ügyészség hatáskörében 
ugyanis 9 évvel ezelőtt már vizsgálatot tar
tottak az ügyben, boncolást is foganatosí
tottak, mert már akkor gyanússá vált a 
haláleset, de úgy a vizsgálat, mint a bon
colás azt állapította meg, hogy nincs bűn
cselekmény, mire az öreg Papp Istvánt, 
mint aki szivbénulásban halt meg, el is 
temették. Az újabb, nagyon súlyos terhelő 
adatok alapján exhumáltatta a gazda holt
testét és

a másodszori boncolás megdöntötte a 
g; ulai ügyészség utasítására itörtént 

boncolás adatait, 
mert kétségtelenül megállapították, hogy az 
öreg Papp Istvánnak össze voltak törve a 
bordái és a gégéje is, ami bizonyítja, hogy 
megfojtották.

Érdekes azonban, hogy a debreceni tör 
vényszék vizsgálóbírójának sikeres vizsgá
lata ellenére nem a debreceni törvényszék

ad ki vádiratot ebben a borzalmas gyilkos 
sági ügyben, mert vasárnap megállapítot
ták, hogy az a tanya, melyen a gyilkosság 
történt, már a gyulai ügyészség területéhez 
tartozik, ezért a gyilkosokat a gyulai ügyész
ségre viszik.

Gigantikus 
harc az Ősvilág 

és modern 
technika 

között

A

jK *
ál

Fantaszti
kus dráma a 
képzelet és 

valóság 
határán

IlMÖ amerikai rendszerű 
folyíonégő kályhák

Gyártja: OETL HAThL vaxiintiítie ás oáppytín p. t. Ok
Eladás és mintnraktár: Budapest VI, Andránsy út 0. Telefon: 16-1-OS XÍÍr*  W

£
(CITY FILM)

A női főszerepben: FAY WRAY

Premier kedden
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New York, október hó.
(A Hétfői Napló külön tudósit óját ól.) A 

rendőri krónika egyik legérdekesebb fejezetére 
lettek pontot n híres newyorkl detektívek, 
amikor kétévi szakadatlan megfigyelés után 

beismerő vallomásra kényszeritették Ed-, 
ward Saphard tőmeggyllkoat.

A páratlan vakmerőséggel és agyafúrtsággal 
dolgozó fiatalember öt nőt telt el láb alól anél
kül. hogy a legcsekélyebb nyomot is hátra 
hagyta volna.

A gyilkolásnak egészen uj módjával 
ismerkedett meg az eset kapcsán a sok tapasz
talattal rendelkező rendőrség

A Snphard-ügy különös részletei nagy fel
tűnést kelletlek nemcsak a közönség, hanem a 
szakértők körében is s kétségtelen, bogy a 
ncwyorki detektívek, különösen pedig a nyo
mozást irányító Scth Stirling felügyelő derekas 
munkát végzett, amikor leleplezte az elvele 
műit fiatalembert.

A különc Saphard 
titokzatos regénye

Egyik napról a másikra, hirtelen tűnt fel 
New York alvilágában. Edwurd Saphard, vagy 
ahogy a kikötők világában nevezték:

kéthangu.
Sem előéletét, sem előbbcnl foglalkozásút nem 
ismerték. Mint annyi más, ő is a nagy ismeret
lenségből lépett a szereplés színpadára és fur
csa szokásaival egyhamar ismertté vált a hír
hedt mulatók szedet t-vedett népsége közölt. Az 
egyik különös tulajdonsága az voll, hogy

bámulatos ügyességgel tudta utánozni a 
női hangot és beszédet.

Erről nyerte a kéthangu melléknevet is. Fel
tűnő sajátsága volt az is, hogy nem szeretett 
zárt helyiségben aludni. Pénze volt bőven 
mégsem hóit rendes helyén, hanem rendszerint 
a kikötőnegyed valamelyik zugában a szabad ég 
alatt. Azokkal, akikkel ugy-ahogy bizalmas lá
bon állóit, csak annyit közöli, hogy vegyész 
volt Angliában. Ezt viszont lerontotta az «• 
tény, bogy Saphard kiejtésén még nyomokban 
sem lehetett az angol lájszólást felfedezni. Fel
tűnő és mindmáig megmagyarázatlan tulajdon
sága volt még ennek a fiatal különcködő em
bernek az, hogy

engeaitclhetetlen elvakuitsággal gyűlölte a 
Bőket.

A halálkamra első 
áldozata

Edward Saphard zavartalanul élte n maga • 
különös életét, amikor New York kikötőnegye
dére

lecsapott nz első szenzáció. '
Nóra Monk, egv ismert táncosnő kiderithetcl 
len kísérő körülmények között hirtelen meg 
halt A szorgos orvosi vizsgálat s később r 
boncolás űr csuk annyit tudott megállapítani, 
hogv fulladás okozta a halált. Tekintve, hogy 
• körülmények nagyon gyanúsak voltak, meg
indították a nyomozást. A legfeltűnőbb tény 
az volt, hogy

Nóra Monkot egy kis kamrában találták I 
meg I

A SZIGET
M.ARAI SÁNDOR UJ REGEN YE 

AZ ÚJSÁGBAN
Az Újság jubileumi esztendejében tovább folytatja az 
eredeti magyar regények közlését, s Kóbor Tamás és 
Pünkösti Andor nagy éideklődéssel fogadott regénye 
után vasárnap, e hó 22-ikén

MÁRAI SÁNDOR
uj regénye közlését kezdi meg naponkénti folytatásokban. 
A „Bébi, vagy az első szerelem", „Zendülők", „Idegen 
emberek" és a „Csutora" írójának pályafutásában to
vábbi emelkedés, nagy irodalmi meglepetés lesz az uj 
regény, amely a modern társadalom egyik legérdekesebb 
és legtöbbet emlegetett problémáját veszi a bonckés alá. 
Az uj Márai-regény címe:

A SZIGET
s bizonyos, hogy a kiváló iró uj müve, a magyar irodalom 
nagy szenzációja lesz.
Mutatványszámot kívánatra díjmentesen küld az Újság 
kiadóhivatala, VI., Aradi-utca 10.

kolálkos^rálnok titkát
A kéthangú Saphard öt ragyogó szépségű nőt 
csalt a halálba —■ A női ruhába bujt tenevadat 
különc szokásai juttatták rendőrkézre

i maga ellen a rendőrséget. Mert a kettős halul 
• ügyében indított nyomozás még be sem fejező

dött, amikor
ujabb haláleset

zavarta meg a rendőrség munkáját. A halott 
ebben az esetben is nő volt s pontról pontra 
egyezett az eset az előzőekkel.

Stirling felügyelő bizonyos volt a harma
dik eset után abban, hogy a gyilkosságokat 

egyáltalában nem nő követte cl.
Az voll a feltevése, hogy egy szerelmében csa*  
lódott én valószínűen tébolyodon férfi üldözi 
halálra az útjába kerülő nőket és igy akar 
bosszul állni egy régi csalódáson Ez volt a 
nyomozás egyik legfontosabb eredménye. A 
másik még ennél Is figyelemreméltóbb adatot 
tárt a szakértő szeme elé A harmadik nő fel
boncolásakor kiderült, hogy a halált ugyan 
fulladás okozta, de ezt megelőzően

tekintélyes mennyiségű széngáz is jutott a 
szervezetbe.

Kutatás a tengeró- 
szeti minisztériumban

Sebt Stirling felügyelő még egyszer alaposan 
átvizsgálta az összes azonos halálesetek aktáit 
És ekkor egy

meglepő felfedezésre bukkant,
ami eddig minden esetben elkerülte a hatósá
gok figyelmét. Ez röviden az volt, hogy mind
egyik halálesetben közös volt az, hogy

a nők kis hajó-kamrákban haltak meg, 
amelyek egyformán tiszták voltak s amelyeket 

a rejtélyes kéz gondosan kifestett.
Megvizsgáltatta a falak festését is, de semmi 
gyanús nyom nem kínálkozott. Mégis bizonyos 
volt benne, hogy helyes nyomon jár. Itt kell 
keresni a sorozatos rejtélyek nyitját. Két hétig 
egyebet sem tett, mint a tengerészeti minisz
térium könyvtárát és régi aktáit vizsgálta. Lan
kadatlan szorgalmát siker koronázta. Több 
jegyzőkönyvet talált, amelyben minden kétsé
get kizáróan megállapították, hogy

a titokzatos halálozások tenger! hajókon 
is előfordultak.

Ezek a személyforgalomra be nem rendezett 
tengerjárókon ismétlődtek meg rendszerint 
olyan alkalmakkor, amikor hajótörésből, vagy 
más véletlen fordulat következtében került a 
hajókra ember. A jegyzőkönyvekből az is ki
derült, bogy a legszorgosabb vizsgálat sem tu
dott ezekben ű rejtélyt! liülutvAÚóükl/un bíirtőn 
motívumokat felfedezni s a hajók kapitányai 
minden esetben megadták a temetésre az en
gedélyt. Stirling felügyelő ezzel döntő nyomot 
kapott a kezébe. Kétségtelennek látszott, hogy 
a meggyilkolt nőket azórt találták meg a kü
lönös kis hajókabinokban, mert a gyilkos 
szörnyű munkáját nyom nélkül csak igy tudta 
elvégezni. A hajók szerencsétlen áldozatai és 
a meggyilkolt szépségek halálát ugyanaz az ok 
idézte elő. S ezt az okot csak és egyedül a kn- 
I inók falai közölt kellett keresnie. Amig Stir- 
ling felügyelő éjt nappallá téve kutatott az 
agyafúrt gyilkos után, addig

egymásután kétszer is lecsapott a halói 
és mindkétszer hasonlóan fiatal és szép áldo
zatokat követelt, mint amilyen Nóra Monk és 
két társnője volt. A gyilkos szörnyeteg ellen 
valósággal tajtékzoU a közönség is, a rendőr
ség is. Elkeseredett hajtóvadászatot tartottak 
— hasztalan.

A harmadfokú val
latás megoldja a 
rejtélyt

Stirling felügyelő sorbavelte az alvilág ösz- 
lakjait. Egymásután vitette be a gyanús

a ki kőlőnegyed legsötétebb részében. Ezen n 
tájon régi és másra már nem használható 
hajórészekből építettek a társadalom nyomo
rultjai kis viskókat. Nóra Monk is egy ilyen 
kamrácskában halt meg. A rendőrség nagy kö
rültekintéssel folytatta le a nyomozási és ap
róra megvizsgált minden talpalatnyi helyet. A 
szép és fiatal táncosnő halálának rejtélyét 
azonban nem tudták megoldani.

Rejtély volt az, hogy miként jutott u szűk 
kis kamra ’alal közé.

Rejtély volt, hogy kinek a tulajdonát képezte 
a kis hajókabin. Csak annyit derítettek ki a 
detektívek, hogy mintegy két hónappal előbb 
egy toprongyos nő bérelte ki az egyedülálló 
viskót. Nagy gonddal kifestette és aztan hirte
len eltűnt. Akadt ugyan tanú, aki azt vallotta, 
hogy Nóra Monk a gyilkosság elölt való éjje- 
ieh nem j J............  "
sérelében jött a kamrácskába, 
sem 
sem 
együtt .
rendje és módja szerint megfeneklett. Hivata
losan azért ejtették el a további kutatást, mert 
a '

egyedül, hanem egy jólöltözött nő ki- 
J"“ * de ez a tanú

tudott közelebbi leírást adni a kísérőről, 
arról, mennyi ideig tartózkodott

kit Szóval a nyomozás annak

boncolás szerint
a táncosnő közvetlenül a halála előtt nagy
mennyiségű erős szeszt fogyasztott s az 
volt a feltevés, bogy részegségében arccal a 
kis kamra egyetlen ágyára zuhant és 

ágynemű között megfulladt.

Egészen más véleménye volt azonban a 
gokról a nyomozás irányítójának, a fiatal 
'itirlingnck ö tudta a legjobban, hogy a 
cosnő semmieselre sem fulladhatott az ógyne- 
műkbe, mert hiszen amikor rátaláltak, a hátán 
feküdt és az arcán semmi sem voll, ami a lé
legzésben gátolhatta 
hónap 
tette.

az

dob 
Seth 
tán*  

volna. A gyanúját kct
múlva egy újabb esel csak megerősi-

A halálkamra 
ujabb nőt követel

Pontosan két hónap múlt el Nóra Monk rej
télyes halála után, amikor nz előző helytől 
mintegy kilométernyi távolságban ismét egy 
női holttestre bukkanlak. Ezúttal az áldozat

a Gerllch ruhaszalón legszebb próbakisasz- 
szonya volt.

A rendőri bizottság megállapította, hogy a ha
láleset körülményei teljesen azonosak Nóra 
Monk halálának körülményeivel. Itt is kis, 
frísöcn fcáíi'U ázubácska fogadta « nyomozás 
embereit. A szép próbakisasszony szintén egy 
hölgy társaságában ment nz utolsó, halálos ut
ján s ez a hölgy most nyomtalanul eltűnt. 
Az orvosi vizsgálat eredménye hajszálra egye
zett az előzővel:

a halál oka fulladás.
Most már az egész hivatalos gépezet belefeküdt 
i munkába. Elő kell teremteni a föld alól Is a 
rejtélyes kisérő nőt. aki a halálba kíséri az ál- 
iozatait! — ez volt a jelszó.

Az. 
folytatott nyomozás c 
bűnös mesterkedései'

Nyílt hadüzenet a 
rendőrségnek 

elvetemült gyilkos a hihetetlen eréllvcl 
dlenére sem hagyott fel 
fel. Egyenesen kihívta

kis viskót, 
bedobták ■ 
az ajtók 
majd rlmán- 
mitsem törőd- 

Minden

alakokat é» kereste a maga emberét. Végre el 
egyik razzia sikert hozott. Kiderült, hogy

„a kéthangu**  engesztelhetetlenül gyűlöli • 
nőket,

tehát pontosan az az ember, akit olyan régen 
keresnek. Egész raj detektív vetette magát 
utána és minden lépését ügyelni kezdték. A 
megfigyelésnek két hét múlva szenzációs ered
ménye lett. A kéthangu Saphard nyomában 
futó detektívek észrevették hogy a furcsaéletü 
embernek többfelé van lakása s azt is sikerült 
felfedezniük, hogy

ez egyik lakásán női ruhába öltözik ét é> 
ugy indul sétára.

Már maga ez a nyom elegendő lelt volna ah
hoz, hogy a rendőrség rátegye a kezét, de S/ír- 
ling felügyelő teljes értékű munkát akart vé
gezni és Saphard rendőrségi „lestőrségéf*  meg
kettőzve, még szorosabb megfigyelés alá vé
tette. Nem sokáig kellett várni a döntő fordu
latra. Az egyik nőiruhás séta alkalmával

Saphard találkozott egy csinos flatal leány
nyal.

Hosszas séta után egy kis külvórosi kis 
viskó előtt álltak meg. A női ruhába bujt 
Saphard kulcsot vett elő a rldiküljéből. Ebben 
a pillanatban lecsaptak rá a detektívek. A tár
saságában levő nőt azonnal a rendőrségre vit- 
ték. míg Sapharddal a felügyelő kísérletezett. 
3ár tilos dolog, mégis

alkalmazzák Amerikában a detektívek a 
kínvallatás módszereit.

A legerősebb ilyen vallatást harmadfokúnak 
nevezték el. Stirling felügyelő biztos volt a 
dolgában és ezért nem rettent vissza a harmad
fokú vallatás alkalmazásától.

A gyilkossággal gyanúsított Saphardot rö
vid keresztkérdések után ugy összekötöz
ték, hogy mozdulni sem hírt és a zsebében 
talált kulccsal kinyitották a ’ 
majd hirtelen mozdulattal 

kamrácskába és rázárták
Saphard tajlékzott és hörgött, 
kedni kezdett, de a detektívek 
tek vele: rázárták az ajtót. Minden szavát 
figyelték a lezárt ajtón keresztül is és ekkor 
lehullt a lepel a gyilkosságok rejtélyéről

Saphard halálfélelmében magánkívül, ön
maga rántotta le a leplet

és igazolta Stirling felügyelő összes feltevéseit 
A gyilkos fiatalembert addig hagyták bent, 
amig el nem csitult. Ekkor kinyitották az aj
tót és

ott találták eszméletlenül, habzó szájjal, 
félig megfulladva.

A saját gyilkossági módszerét próbálták Id 
rafta. Ezután szabad levegőre vitték és rendőr
orvos segítségével eszméletre térítették. Ami
kor magához tért, mindent bevallott a terhelő 
bizonyítékok súlya alatt.

at a___ ---------------- --------ffw»M»aurrirMH sfinu
Saphard nem tagadta, hogy a gyilkosságokat 

előre megfontolt szándékkal, tervszerűen haj
totta végre. Elmondotta, hogy valóban vegyék 
szí vizsgát tett, de később elzüllött és teher- 
hajókra szegődött. Egy alkalommal a hajó 
fedélzetén dolgozott, amikor felfedezték, hogy 

halott van a hajón.
Teljesen ismeretlen fiatalember volt, aki való
színűen ugy szökött a hajóra. Az alsó emeleten 
elbújt egy sohasem hasznúit kabinba és itt 
érte utói a halál. Saphardot közelről érdekelte 
a rejtély és nyomozol kez-dte a flatal potya
utas halálának a titkát. Végül la kiderítette, 
bogy

a halált a kabin klfestédéhez használt fes
ték okozta.

Később több kísérletet végzett s ekkor ponto
san megállapította, hogy a festékbe kevert len- 
magolaj a tulajdonképpeni tettes. A szűk kabi
nok levegőjét ugyanis a lenmagolaj száradás 
közben teljesen átalakítja. A levegő oxigénjét 
elvonja és leköti s helyette széngázt fejleszt.

A rendőrség remek munkájáról természete
sen értesítették a vegyészeti laboratóriumot, 
ahol rövid kísérlet után mindenben igazolták 
Saphard állításait.

hogy
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A szép Alexandernél, 
vasárnap kihallgatták 
az ügyészségen® Feltárul a pesti
zugbankárok, beugrató-iigynökök és zálogeédula- 
hiénák bíinlajstroma a nyomozó hatóságok előtt

2
Vasárnap délelőtt az ügyészség folyosó

ján feltűnt egy jólöltözötl, középkorú asz- 
szony, aki maga mögött old:alfegyveres fog- 
házőrrel. gyors léptekkel sietett végig, majd 
becsukódott mögötte egyik szoba ajtaja:

a szép Alexander Albérlőét kísérték fel 
a fogházból kihallgatásra.

Az elmúlt napok egyik legérdekesebb bűn
ügyi fCtárgyalásán még mint panaszos sze
repelt Alexanderné ,aki hamis vád és rá
galmazás cimén jelenteit fel két ügynököt 
Azt állították róla az ügynökök, hogy gya
nús üzelmeket követ el, a bíróság azonban 
felmentette a vádlottakat, Alexandernél 
pedig 48 óra nuilva letartóztatta a rendőr*  
sóg.

A pesti alvilág egyik legismertebb sze
replője a 41 esztendős, csinos Alexander 
Albertné, aki

állandó összeköttetést tartott fenn a zá- 
iogcédula-hiénákkal, zugbankárokkal s 
legutóbb orgazdaság miatt indult el

lene eljárás.
Tekintve, hogy Alexanderné idegen állam
polgár, elrendelték letartóztatását és teg
nap átszállították az ügyészség Markó-utcai 
fogházába.

Alexanderné vasárnapi kihallgatása során 
tagadta, hogy lopott holmikat vásárolt volna 
és azokat értékesítette. Azt adta elő, hogy 
igen sok rosszakarója van, akik öt

bosszúból jelentették fel.
A kihallgatás után Alexanderné további 
fogvatartóra mellett történt döntés. Alexan
derné azonban szabadlábrahelyezését kérte 
s így a hét elején a vizsgálóbíró fog hatá
rozni: továbbra is fogságban marad, vagy 
szabadlábra kerül a pesti alvilág bankár
nője.

A hatóságok nagy eréllyel folytatják a 
vizsgálatot, hogy végre

teljes világosságot derítsenek a pesti 
alvilág „bankári**  tevékenységére.

Már az eddigi nyomozás során jórészt sike
rült feltárni a pesti „nepperek'*,  zálog- 
cédulahiénák és egyéb szélhámosok özei
méit. Ezeknek volt állandó bankárnőjük 
Alexanderné, aki minden ..felhajtott" érték
tárgyat megvett tőlük, vagy kölcsönöket fo
lyósított és igy

egész sereg értéktárgy került birtokába.
Az eddigi nyomozás eredményeként a hé
ten számos újabb letartóztató.; várható a 
pesti alvilág pénzmanipulációi ügyében.

Női meleg kihajlás házi 
cipő valódi varrott bőrt*)  ppal - - 

Férfi sárcipő—__ — —
Női fekete

Antilop divaícipő 
Női troftőrcipő

pántot vagy félfüzős — — —— —

•b

-je

2.48
3.90
7.90
7.50

-.§8
1.48
2.48
3.18
5.98

Dlátíuerós a Rottenblller-utcal 
polgáriban

Bepanaszolták a rendőrségen Alexics György tanárt, mert 
felpofozott egy diákot — Gyormektenyárnyi duzzanatról 

bőszei a rendbroruosi látlelet

Szövetáruk 
Pamatszövct 

tweed és mintás — — — — i 
Félgyapju-azövet

aljra es ruhára — — — i
Gyapjú ondamusa

szövet nagy színválasztékban —

Angora gyapjúszövet
, fcíl ‘“v"--------------’*
Gyapjú kabátszövet
14) cm azéles. zöld ée sötétszlnekben m-J«

FEanelEek, bársonyok stb. 
Tennis-Hanelt

nagy választékban- - — — 
IPongyola-flanetl 

virágos és mintás — - — —
Cord-bársony

divatos mintákban — — —
Crepe de Chine

müs. megbízható minőség— —
Marocain, műs.

zöld, barna, v. bordó --------------

Kötött áru
Női gyapjasát és sapka 
Bolyhos női nadrág 

csikós, komplett eezémok - — —
Gyapjú divalpulloiver

rövid ujjal — —— — — — —
Női divatpullower 
kW*  női ruha 

jersey dísszel

■>

-.58
-.78
2.78
2.48
3.98

A főkapitányság sérülési osztályán egy 
kisdiák bántalmazása miatt folytatnak nyo
mozást.

A főkapitányságon megjelent Rakovszky 
Miklós szabómester felesége, született Ka*  
cur Margit, aki a Podmaniczky-utca 69. sz. 
házban lakik. Az asszony magával hozta a 
rendőrségre fiát, a tizenegy esztendős Ka

200Vénusz
1 dühös bika

társaságában, hogy meg
növeltessem és elkápráz
tassam egész Budapestet.

EDDIE 
CANTOR

ASPANYOL
KÖLYÖK

C0RS0-6APIT0L
UB ■ CITY

cur Ervint Is.
Izgatott hangon elmondotta, hogy 
fia egyik tanára ellen akar feljelentést 

tenni.
Ezütaü téaZicícacii kiiiüÜKaiiúk az asszonyt, 
majd a gyermekét is a panasz felől és jegy
zőkönyvet vettek fel mindkettőjük vallomá
sáról.

Rakovszky Miklósné előadta, hogy fia a 
Rottenbiller-utcai polgári iskola Il/b. osz
tályának tanulója. A kisdiák egy napon 
sírva jött haza az iskolából és

a bal halántéka táján daganatot fedez
tek föl a szülők, körülötte véraláfutá- 

sok, karmolások nyomai látszottak.
Először azt hitték, hogy a flu valamelyik 
osztálytársával verekedhetett össze, később 
azután megtudták a valót. A kis polgárista 
zokogástól elfúló hangon adta elő a történ
teket.

Az utolsó óra aznap száintanóra volt — 
mondotta. — Alexics György tanár tanítja a 
II/b-ben a számtant. Óra végén a diákok 
imádkoztak, imádkozás után a tanár maga 
elé rendelte Kacur Ervint és megkérdezte 
tőle, hogy

miért öltözködött imádkozás közben, 
mikor jól tudja, hogy ezt nem szabad.

A diák azt válaszolta, hogy bizonyára a ta
nár ur tévedett, mert ö márelőzőleg fölvette 
kabátját és esetleg csak az történhetett, hogy 
a kabátot egy kicsit összehúzta magán. A 
tanár egyre jobban dühbe gurult, nem fo
gadta el a kisfiú magyarázatát, ellenben

a gyermek előadása szerint, öklével a 
bal halántékára sújtott. Kacur Ervin az 
üléstől megszédült és közben a nyel

vébe is beleharapott.
Az inzultus a tanteremben történt, úgyhogy 
az osztálytársai is látták. A szülők másnap 
felkeresték az jskola igazgatóját és panaszt 
teltek Alexics tanár ellen. Az igazgató meg
ígérte a szabómesternek, hogy megindítja az 
ügyben a fegyelmi vizsgálatot és amennyi- 
ben a tanár tényleg bűnös, a megtorló lépé
seket folyamatba teszi.

Rakopszkyék azonban későbben ugy ha
tároztak, hogy

nem elégszenek meg az Iskolai fegyelmi 
eljárással,

hanem a rendőrségen megteszik a lépése
ket. A rendőrorvos megvizsgálta a fiút és a 
következő látleletet adta:

— Kacur Ervin bal halántéka táján 
gyermektenyérnyl duzzanat található, fe
lette körömkarnwlás nyomai. Ez « sérü
lés nyolc napon túl, de busz napon belli! 
gyógyul. A gyermek nyebhegyén len- 
csenugyságu bánibláuyt találni. Ez a sé
rülés nyolc napon belül gyógyul.
A szülők az orvos, látlelet alapján testi 

sértés elmén tettek följelentést
A Hétfői Napló munkatársa beszélt a 

megvert diák mostohaapjával. Rakovszky 
Miklós elmondotta, hogv a fin u kérdéses 
napon, kedden jóval az iskolaidő befejezése 
után, délután félháromkor jött haza. Há-

Tempó Araitól
RAkóczi-uÉ 3S. sz

1.28
1.98
2.98
3.48
4.98

T -

Keztyük
Gyermek kötött kezty ti l.sz. _ (|Q

számonként 10 fiit, emelkedései
Teli gyermckkezlyü

b-lüt bolyhozva, m'nden nagyságban

Női mosóbőrkezíyü
lölcséres v. gombos — - — — —

Mosó nappaheztyü
divatos fazonok — — — — —

Férfi és női betett bőrkeztyii
csatlós, kötött béléssel - — — -

NŐI konfekció:
Flanellruha

divatos fazonokban — — — 6.08
Szövetruha

pamut weeaből. Jersey dísszel — —
őszi divatalj

félgyapjuszövetből —- — — — —
Téli babát '

-.98
2.48
4.98
5.98

4.98
6.48
5.48

30 Oij
M.le v. Wlílkík. du.nn U.OV

Téli kabát, '• 80
gyönyörűen szőimézve — - — -WVsUV

un
Zsebkendő

négy választékban —
Kemény gallér

divatos fazonokban —
Fresco ira

_-.19
_-.48

2.98

rom osztálytársa kisérte, hatalmas daganat 
volt a fején, alig állt a lábán, az osztálytár
sai támogatták. Sírva mondotta, hogy 
Alexics tanár pofonütötte, mert imádkozás 
közben mozgolódott.

Azt se tudtam, mi történt, — mondotta a 
fiú, —

elsötétült körülöttem minden, a fiuk 
mondották, hogy elájultam, a tanár ur 

térített eszméletre.
Rakovszky Miklós másnap elment dr. .Si

mon Lajos iskolaigazgatóhoz. Az igazgató 
magához hivatta a tanárt. Alexics György 
tanár azt mondotta, hogy

a fiú ima közben szemérmetlen jelet mu
tatott a kezeivel,

ö ugyan pofonütötte, de nem az ütéstől 
ájult el, hanem megbotlott, a katedrára esett 
és Igy ütötte meg magát.

Magához rendelte az igazgató Kacur Er
vin két osztálytársát is. Ezek azl mondották, 
a fiú ima közben a kezével azt mutatta, 
hogy „elússz'' — vége az órának és valami 
ilyesmit súgott is.

A súlyos váddal Illetett Aterics György ta

nárt nem találtuk a lakásán, vasárnap távol 
volt a fővárosból s ezért az iskola igazgató
ságánál érdeklődtünk.

Az intézet egyik régi tanára elmondotta 
munkatársunknak, hogy ismeri az esetet, de 
nem ítéli el oly súlyosan a tanár magatar
tását. Közölte velünk, hogy

Alexics György ellen soha semmiféle 
panasz nem merült fel, egyike az iskola 

legképzettebb tanárainak.
Édesapja egyetemi tanár és ö maga is hiva
talos működésén kívül tevékeny részt vesz 
a társadalmi életben és a sportból is kive*  
szí részét. Többek között intenziven foglal
kozik a bokszolással is.

A tanár információja szerint
Kacur Ervin az imádkozás alatt megbot
ránkoztató magatartást tanúsított, nem 
csodálható, ha Alexics fel volt hábo- 

rodva
és közben talán kissé meg feledkezett ma
gáról.

Az ügyben különben fegyelmi vizsgálat 
folyik és annak befejeztéig érdemleges nyis 
latkozatot az igazgató sem tehet.

23rendbeli csalással vádolják 
K, Huczik Elemér 
ismert pesti ügyvédet

Holnapután áll a bünfefőíörvényszék Krayzell-tanácsa 
elé tíz bünrészességgel vádolt ügynökkel együtt

Mindenütt nagy feltűnést és meglepetést 
keltett K. Huczik Elemér dr. ismert buda
pesti ügyvéd letartóztatása. Huczik ellen 
több feljelentés érkezett, amelyek eleinte 
apróbb csalásokkal gyanúsították.

Az ügyészség nyomozása néhány nappal 
ezelőtt fejeződött be egészen meglepő for
dulattal. Nem kevesebb, mint

23 rendbeli csalás miatt emelt váda| 
az Ügyészség Huczik dr. ellen.

A vád szerint az ügyvéd amerikai útlevelek 
megszerzésére vett fel kisebb-nagyobb ősz- 
szegeket, amelyekkel azonban nem számolt 
el és nz útlevelekből sem lelt semmi. Ezen
felül házmesteri állásokat Ígért s összesen 

húsz embertől 500—1000 pengőt vett át, 
de sem a pénzt nem adta vissza, sem az

Ígért állásokat nem szerezte meg.
Huczik a vádakkal szemben ártatlanságát 

hangoztatta, de védekezését nem fogadták 
cl, vád alá helyezték s kitűzték a főtárgya*  
lást bünperében:

holnapután, szerdán tárgyalja a bün
tetőtörvényszék Kravzell tanácsa az ér

dekes bűnügyet.
Huczik Eleméren kívül tíz ügynököt is 

csalással vádol az ügyészség. Az ügynökök 
azért kerülnek a vádlottak padjára, mert 
segítségére voltak az. ügyvédnek n házmes
teri állásokra jelentkezők felhajtásában s 
igy

bűnrészesei lettek
Huczik Elemérnek^
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Elfogták 
rémét

HÍREK
az inasok

Hajsza a Király-
uccában a szélhámos után

Hetek óta tömegével érkeztek a följelentések 
• rendőrségre, egy furfangos szélhámos ellen. 
A följelentések szerint,

egy elegánsan öltözött fiatalember az utcán 
megszólította az Inasgyerckeket,

■kik az üzletekből és műhelyekből csomagot 
vittek a megrendelők lakására. A fiatalember 
álnévre címzett levéllel fölkftldötte a fiukat egy 
házba, azzal, hogy a kézbesítésért egy pengőt 
kapnak, de

zálogul magénál tartotta a csomagokat.
A fiuk, mikor kijöttek a házból, a fiatalembert 
már nem találták meg: megszökött a csomaggal.

Vasárnap délben az egyik meglopott inas
gyérek

a Klrály-nteában megpillantotta a szélhá
most, aki egy elegáns nő társaságában 

sétált.
A fin lármát csapolt, mire a szélhámos futás
nak eredt. A lármára odaérkezett egy rendőr, 
utána futott, a közönség segítségével elfogta és 
előállította a főkapitányságra.

Kiderült, hogy Csízek Bertalan a neve, 22 
éves kertészsegéd. A rendőrség letartóztatta.

—Felhőé, hűvös Idő. Egy hétig tarló eső 
után vasárnap végre jó idő volt, egész nap 
gütött a nap, csak délben borult be pár 
percre. A Meteorológiai Intézet jelentése 
szerint: változatlan felhős és hűvös idő vár
ható. helyenként talajmenti fagyokkal.

Ixgyen az Idő napfényes vagy zord. 
Takarékos hölgy Ileillg-harlsnyát hord.

__ Evangélikus hősi halottak emlékműve. 
Nagykanizsáról jelentik: A nagykanizsai evan
gélikus egyházközség hősi halottainak emlék
művét vasárnap délelőtt leplezték le. Az isten
tiszteleten Horváth Olivér lelkész mondott be
szédet. Krátky István polgármester, azonkívül 
a hatóságok, egyesületek és intézmények kép
viselői koszoruz.ták meg az emlékművet.

év, VD. kerület, DohAny-utra 84. Telefon 424—47

— Irodalmi est. Budapest székesfőváros nép
művelési bizottsága a Zeneművészeti Főiskola 
nagytermében tartotta VII. irodalmi estjét, me
lyen Bárd Miklós, a Kisfaludy Társaság tagjá
nak, valamint Kiss Menyhért és Vályi Nagy 
Géza, a Petőfi Társaság tagjainak költői müvei 
kerültek előadásra. Szász Károly, a Tud. Aka- 

Kazatsay-né és Vargha Imre előadóművészek 
interpretálásában.

SZAKORVOS 
vér-, bőr- és nemibeteRek 

nek rendel egész nap
I. Hőknssal szemben.

Dr, FEHVES
Rákörzl-ot 32, I. em.

— Marhatenyésztők közgyűlése. Debrecenből 
jelentik: A Magyar Marhatenyésztők Egyesülete 
most tartotta évi rendes közgyűlését Debrecen
ben Jármy Menyhért elnöklete mellett. A köz
gyűlésen dr. Wellmann Oszkár és dr. Rácz Mi
hály érdekes előadásokat tartottak a magyar 
marhatenyésztés fejlődéséről, majd a közgyű
lés résztvevői a Hortobágyra rándultak ki.

— Ham's ötpengősök Debrecenben. Debrecen
ből jelentik: Néhány hónap óta Debrecent való
sággal elárasztották jólsikerült hamis ötpen- 
fcösökkel. A szombati napon négy darabot ad
tak be a rendőrségre, valamennyi kitűnő hami
sítvány és ugylátszik, egy műhelyből kerültek 
forgalomba. A rendőrség megindította a vizs
gálatot.

— Menyasszonyi kép Horgonyból, .1 darab
A P.____________________________________

Fővárosi tanár
felelősséggel legotcertbbsn előkészít egyénileg mngán- 
vtzagAkm CrettsóBlrr. Vidékieknek, hölgyeknek 
•peclAlle módszer. Vili., Józaet-utca 20,1. em. 2.

— Vasutasok a nagykanizsai országzászlónál. 
Nagykanizsáról jelentik: Vasárnap Nagykani
zsára érkeztek a Vasutasok Országos Gazdasági 
Egyesületének islvántelki tagjai és resztvettek 
a nagykanizsai országzászlónál tartott őrség
váltáson. Ez voll az első eset Magyarországon- 
hogy munkáscsapnt állt Őrt az országzászlónál. 
A vasutasokat Róbert Emil országos elnök ve- 
z<llc. A város zászlódiszbe öltözve várta ■ vas
utasokat, akiket a pályaudvaron Krátky István 
polgármester üdvözölt. Az országzászlótartó 
őlött a nagyszabású hazafias ünnepélyen szá
mos beszéd hangzott cl.

— A müncheni nuncius feltűnő szaval 
Hitlerhez. Münchenből jelentik: Vasárnap 
folyt le n bajor fővárosban a Német Művé
szet Házának alapkőletétele. Ebből az alka- 
Jómból nagy ünnepségeket rendezlek Mün
chenben, amelyeken résztvett Hitler kancel
lár Is. A nap legkiemelkedőbb eseményévé a 
müncheni pápai nunciusnnk Hitler Adolf
hoz intézett üdvözlő szavai leltek, amelyek 
nek n nini világpolitikai helyzetben messze 
menő jelentőséget tulajdonítanak. Vasalta 
dl Tottegrossa nuncius a hivatalos kölesek 
szerint azószerint a következőképpen üdvö- 
fölte a birodalmi kancellárt: „Sokáig nem 
értettem meg önt. de soká igyekeztem arra 
é» ma megértem önt"*

— öregedő egyéneknél, ha az erek mcAzcsed- 
|nek, 

lgmándhal segíthetnek • évekkel tovább 
{élhetnek.

Clankálluai megölte magát 
Ifi dr. Deutsch Dezső oruos 

n tragédia oka oruosngomor: a 30 eues 
fiatal oruos nem akart szülei terhére lenni

Vasárnap délután ismét egy fiatal orvos 
követett cl tragikus körülmények között ön
gyilkosságot. A Vilmos császár-ut 15. számú 
ház félemeletén lakik évek óta id. Deulsch 
Dezső dr. egyetemi tanársegéd, az ismert 
belgyógyász feleségével és fiával, ifjabb dr. 
Deutsch Dezső harmincéves orvossal. Ifjabb 
dr. Deutsch az utóbbi időben sokat panasz
kodott barátainak, hogy

nem bírja elviselni, hogy a nehéz gaz
dasági viszonyok miatt nem tud saját 

lábára állni
és kénytelen elfogadni szülei támogatását. 
A fiatal orvos emiatt valósággal buskomor 
lett.

Vasárnap délután, mialatt édesapja lement 
a közeli kávéházba, ifjabb dr. Deutsch 
Dezső

clankálival megmérgezte magát.
Édesapja este hét órakor fedezte fel az ön
gyilkosságot, a fiatal orvos ekkor már ha

Flóris Frigyesné gázbalesete 
a fürdőszobában

Véletlenül megmérgezte magát
Súlyos baleset érte Flóris Frigyes ismert 

budapsti csokoládégyárosnak fiatal felesé
gét. Flóris nemrég külföldre utazott üzleti 
tárgyalások ügyében s felesége egyedül ma
radt a Taksony-utca 6. szám alatt lévő la
kásukon.

Vasárnap reggel a gyáros felesége a háló
szobából

a fürdőszobába ment, ahol fürdőt kés- 
szittetett magának.

Fürdőkészités közben ugylátszik nyitva- 
hagyta a gázcsapot s pár perc alatt olyan 
gázszag terjengett a fürdőszobában, hogy az

— Titokzatos félmeztelen férflholtiest nz 
országúton. Miskolcról jelentik: Görömböly 
és Hejőcsaba között az országúton 45—50 
éves, ismeretlen félmeztelen férfi holttestét 
találták. Nem volt más ruha rajta, qiint egy 
lovaglónadrág. Halántékán tisztán ki lehe
tett venni orry sebhelyet .auieiy vaiósziniííeg 
ütéstől származik. A rendőrorvosi vizsgálat 
megállapította, hogy az ismeretlen ember 
legalább négy-öt napja halott. Ezzel szem
ben több tanú igazolta, hogy tegnap este 
még nem feküdt az országúton a holttest. A 
csendőrségnek az a gyanúja, hogy valamely 
távoli községben elkövetett bűncselekmény 
áldozata a halott és a holttestet az éjszaka 
folyamán csempészék az országútra. A nyo
mozás folyik.

— A Petőfi Társaság felolvasó ülése. A Petőfi 
Társaság vasárnap délelőtt tartotta második 
idei felolvasó üléséi. Pékár Gyula elnöki meg
nyitója után Hamvas István beszámolt Herczeg 
Ferenc hetvenedik születési évfordulójával kap
csolatos ünnepségekről. Ezután Pékár Gyula 
felolvasta Torkos László Lux és Fides cimü 
allcgórikus költeményét, végül Kiss Menyhért 
Zádor Tamás Római ballada cimü elbeszélését 
mutatta be.

— A Saskör gyűlése. Vasárnap tartotta a 
Saskör első idői gyűlését, Nagy Ferenc ügyve
zető elnök nyitotta meg az ülést, utána Altorjay 
Sándor szólalt fel. Beszédében azt hangoztatta, 
hogy a ekintélyen alapuló államforma alapja 
csak a keresztény gondolat lehel.

Remekszabásu 
őszi férfiöltönyt, 

Aimonoii iolöftöt vagy télikabálot rende
lést® készít mérték után rendkívül mélyen 
leszállított érakon, 40 és 50 pengőért, 
szabótermemben összegyűlt szövetma
radékokból. Csak amíg a készlet tart. 
„Divat Urlszsbóség**  Erzsébet-körut 1. sz. 
I. em. Cégem 40 éves múltja garancia. 

— Budapest székesfőváros Elektromos Művel 
figyelmezteti n novemberi negyedben lakást- 
váilozlató fogyasztóit, hogy a költözések nagy 
tömegére való tekintettel a folytatólagos áram
szolgáltatást csak az cselben t.idja biztosítani, 
ha a fogyasztók a költözködést legalább 2 hét
tel előbb személyesen jelentik be az Elektro
mos Müvek bejelentési osztályánál: V., Honvéd
utca 22. sz. alatt.

— Lehet mindenkinek jó rádiója. Az Orion 
rádiókészülékek nagy választéka — kezdve az 
olcsó kéllámpás készülékektől a modem rádió
technika minden újításával fölszerelt luxus 
super gépekig — minden igényt kielégítenek.

Szerelem-sötét verem
c. keresztrejtvényversenyünk megfejtéseit okt 23-án, a klr. 
közjegyzői sorsolás eredményét pedig okt. 30-án közöljük.

lott volt. Az apa végső erejével telefonált a 
rendőrségnek, azután elájult.

A rendőri bizottság az öngyilkos orvos 
sezlonja mellett papirszelet talált, amely
ben ifjabb dr. Deutsch kéri, hogy

édesanyját egyelőre ne értesítsék halá
láról.

Szüleinek, barátainak és a rendőrségnek 
búcsúlevelet irt. A rendőrséghez írott leve- 
lében elmondja, hogy izlelő-érzékét bertain- 
nal érzéstelenítette s azután ciankálival 
megmérgezte magát. A méreg kísérleti, cé
lokra már régebben birtokában volt. Kérte, 
hogy csupán

kórbonctanllag boncolják fel
és mellőzzék a törvényszéki boncolást. Az
zal fejezte be levelét, hogy a sulyos gazda
sági viszonyok miatt követett el öngyilkos
ságot.

A tragikus sorsú tehetséges fiatal orvos 
tragédiája nagy megdöbbenést és mély rész
vétet keltett.

uriasszony
rosszul lett

A személyzet eszméletlenül talált rá Flóris 
Frigyesnére, akihez azonnal egy közelben 
lakó orvost hívtak. Miután az orvos meg
vizsgálta Flórisnét, nyomban beszállították 
a Park-szanatóriumba. Az uriasszony a 
gázmérgezés következtében elvesztette esz
méletét és

nem sikerült még eszméletre téríteni.
Az orvosok véleménye szerint Flórisné szív
verése normális s minden remény meg van 
arra, hogy felépül.

— Egy pénzintézeti főtisztviselő agyon
lőtte magát szüleinek sírján. Nagykanizsáról 
jelentik: Ma délelőtt a nagykanizsai izraelita 
temetőben, szüleinek sírján öngyilkosságot 
követett el Berger Lipót 53 éves pénzintézeti 
cégvezető. A cégvezető harctéri revolverével 
először mellbelőtte magát és miután ez a 
lövés nem volt halálos, még egyszer elsü
tötte a pisztolyt, de keze annyira reszketett, 
hogy a levegőbe lőtt. Végre egy harmadik 
lövéssel főbelőtte magát. Ez a golyó szét
roncsolta halántékát és a szerencsétlen em
ber azonnal meghalt. Valószínűnek tartják, 
hogy anyagi okok miatt követte el az ön
gyilkosságot. Négy búcsúlevelet hagyott 
hátra: feleségének, a nagykanizsai rabbi
nak, a rendőrségnek és fivérének. A tragiku
san elhunyt főtisztviselőt kedden délután 
temetik.

— Rablótámadás a debreceni erdőben. Deb
recenből jelentik: Gergely Miklós debreceni 
hentesnjpster az abafái erdő szélén haladt gya
logosan, amikor reátámadt két ismeretlen em
ber. Lefogták, majd saját zsebkendőjével be
tömték a száját. Elvették a pénzét, utána be
hurcolták az erdőbe, ahol levetkőztették, majd 
egy fához kötötték s utána össze-visszaverték. 
Órák múlva találtak reá a szerencsétlen em
berre, aki hiányos személyieirást tudott csak 
adni támadóiról.

■CHIMELLER, Dohány-utca 77. II. em. IS.

— Orvosi hír. Dr. Glück István v. fogklinikai 
orvos, rendelőjét V., Lipót-körut 11. számú 
házba (a Vígszínházzal szemben) I. emelet he
lyezte át. Uj telcfonszám: Aut. 19—1—32.

— Drogulsták ünneplése. A Budapesti Dro- 
guista Ipartestület Róna Nándor és Fischer Vil
mos droguistákat, pályáralépésiik negyedszáza
dos évfordulója alkalmából meleg ünneplésben 
részesítette.' Dr. Lányi Lajos, dr. Krüge- Ala
dár országgyűlési képviselő méltatták az ünne
peltek munkásságát. Majthényi Béla, a TESz 
állal nlapitolt „Nemzeti Munka" érdemkeresztet 
nyújtotta ál. Kosztclitz Kálmán a Magyar Illat- 
szerkereskedők Országos Egyesülete üdvözletét 
tolmácsolta.

— Budapest világvárosi nívójához méltó fé
nyes és elegáns cipőüzlet nyílott az Erzsébet- 
körut 64. szám alatt. Az uj cipöüzlet tulajdo
nosa a megbízhatóságáról és jó hírnevéről elő
nyösen ismert Ormos Mór, kinek a Baross utca 
66/68. szám alatt immár 25 éve van virágzó 
clpökereskedése. Az Ormos cég ezen uj vál
lalkozásában is arra fog törekedni, hogy az 
Erzsébet-körut 54. alatt levő üzletében is a 
legjobb minőségű cipőt elsőrendű kidolgozás
ban, divatos formákban és jutányos árakon 
juttassa igen tiszteli vevőközönségénck.

 Képviselőbeszámoló Adonyban. Székesfe
hérvárról jelentik: Vasárnap tartotta gróf
Zichv János beszámolóját Adonyban. A beszá
molón Ernszt Sándor volt népjóléti miniszter. 
Tobler János és Müller Antal országgyűlési kép- 
viselők, gróf Széchenyi György és gróf Zichy 
Aladár jelentek meg. Gróf Zichy János kifej- 
tette, azért ment ellenzékbe, mert a jogfolyto
nosság alapján áll és a kormánytól még nem 
látlak komoly cselekedeteket az ország érde
kében

— KI építette a visegrádi kilátótornyot? Fel
kérésre közöljük, hogy a Magyar Turista Szö
vetség által Visegrádon a Nagyvillám-hegyen 
felállított impozáns kilátótornyot nem a múlt
beli híradásunkban említett építész, hanem 
Hannig és vitéz Uzvőlgyi építőmesterek tervez
ték és építették.

— Tiszteletbeli tag választás a Közművelő
dési Tanácsban. Az Országos Közművelődési 
Tanács vasárnap délelőtt gyűlést tartott. Né
metiig Károly elnöki megnyitója után Szilágyi 
Sándor számolt be a tanács működéséről. Ez
után a tanács tiszteletbeli tagjává választották 
id. báró Wlassics Gyulát. Berzevlczy Albérlet 
és Herczeg Ferencet. Végül egyhangúlag elhatá
rozták, hogv az Országos Közművelődési Tanács 
eredményesebb munkásságának elősegítésére uj 
szakosztályokat létesítenek.

— Hubay Jenő ünneplése. Debrecenből je- 
lentik: Vasárnapra Debrecen városa díszhang
versenyt készített elő Hubay Jenő 75 éves szü
letésnapja alkalmából. Hubay vasárnap délben 
érkezett meg felesége és dr. Meszlényi Róbert 
kíséretében Debrecenbe. A vasútnál nagy kül
döttség várta és dr. Vásáry Ferenc, polgár
mester üdvözölte. Ezután a város ötös disz- 
fogatán behajtatott a városházára. Az útvona
lon tízezer főnyi tömeg üdvözölte az ősz mes
tert. Délben két órakor a polgármester szü- 
kebbkörü ebédet adott tiszteletére. Este a Bika- 
száiió nagytermében mintegy 1500 főnyi közön
ség jelenlétében tartották meg a díszhangver
senyt, amelyen Huszka Rózsi, Zathureczky Ede 
és dr. Hercz Ottó Hubay-műveket ndtak elő a 
közönség lelkes tapsai közepette. Vásáry pol
gármester a város nevében hatalmas babérko
szorút nyújtott át az ünnepeltnek.

__ Palamas görög költő a Nobel-dlj jelöltje. 
Stockholmból jelentik: Az ez évi irodalmi No- 
bel-dünak ujabb komoly jelölje: Palamas gö
rög költő.

Kertes házban
4 szoba hall, minden komforttal, I
magas földszfmen, nagy terrasFMl ' O1CSO
5 szoba hall, minden komforttal, í bérért
dupla mellékhelyiségekkel I

kiadók
Bővebbet: VII., Francla-út 41. sz. Házfelügyelőnél, vsgy 

telefon: 38—4—78.

Budapesti lóversenyek 
Csak ádáz küzdelem után 
tudta megverni Arjaman 

Vulkánt a Lovaregyleti díjban
Vasárnapi versenyeivel befejezte Idei szezón- 

ját a Magyar Lovaregylet. A zárónap esemé. 
nye hagyományosan a Lovaregyleti dij volt*  
Arjaman startja a magyar lovak nagyrészét el
riasztotta az indulástól s legjobbjaink közül 
egyedül Vulkán kísérelte meg revánsot venni a 
Legerben vnló legyőzéséért. Ez ugyan nem si
került, de a két ló küzdelme a szezón legna
gyobb eseménye volt. A két lő négyszáz méte
ren át ádáz finist vívott, melyből nyakhosszal 
Arjaman került ki győztesen. Harmadik nyolc 
hosszal Kiszombor lett. A nap egyébként a fa- 
voriiok jegyében folyt le. Részletes eredmény 
a következő:

I. FUTAM. 1. Szabó J. Kitáblázás (4) 
Grabsch. 2. Cabochon. F. m.: Thank you. Tol.: 
10:42. Befutó: 5:68. — IL FUTAM. 1. Szigeti 
M. Subcontra (1X) Esch. 2. Kontra (IX) Gu
tái. F. m.: Mignonne, Csirkefogó, Csalogány. 
Tol.: 10:26. 13, 13. Befutó: 5:23.50. — ID. FU
TAM. 1. Graditzi ménes Arjeman (3 reá) 
Grabsch. 2. Vulkán (2X) Sejbál. F. m.: Kis- 
zombor, Lord Nelson, Jogar. Tót: 10:13. 10, 
10. Befutó: 5:13.50. — IV. FUTAM. 1. Mr.
Comer Vlndobona (IX) Sejbál. 2. Tiro (3) 
Wolbert. 3. Dorna (6) Teltschik. F. m.: Musset, 
Csnk előre, Benvenuto, Bakézer, Puskapor, 
Babieka II. Tót. :10:34. 14, 15, 18. Befutó: 
5:61.--------V. FUTAM. 1. Reeves H.-né Bravó
(4 Teltschik. 2. Léhütő (10) Wolbert. 3. Pengő 
(4) Klimscha F. m.: Pamacs Léva, Sirdar, 
Kellemes, Vajk, Favorina. Tót.: 10:52. 21, 30, 
16. Befutó: 5:236.50. — VI. FUTAM. 1. Mélik 
A. Suhanc (10) Tóth A. 2. Múramaros (6) Tuss. 
3. Legves (4) Klimscha. F. m.: Ibikus, Kolchis, 
Bonyodalom, Kobenzl, Búd ár, Pipiske, Sylva, 
Martinsberg, Hetty, Lenke Tol.: 10:71. 23, 26, 
20. Befutó: 5:255.

Bécsi lóversenyek
A vasárnapi bécsi versenyek részletes ered

ménye a következő:
I. FUTAM. 1 Donna Elvira (6) Bosko. 2. 

Light Fellow (5) Weckermann. 3. Delphin (2) 
Kollár. F. m.: Niobe, Sacherbar, Editb, Glflck- 
stern. Tol.: 10:65. 20, 18, 13. — II. FUTAM. 
1. Michele (1 */<)  Kollár. F. in.: Cascade, Herba. 
Tol.: 10:17. - III. FUTAM. 1. S’mplon (1«4) 
Tausz 2. Nergal (5) Kollár. F. m.: Georgsriltcr, 
Metropolis. Tót.: 26. 14, 13. — IV. FUTAM. 
1 Roxane (7:10) Szilágyi. 2. Judith (4) Kollár. 
F. m.: Végrehajtó, Suntime, Salambo, Mágnás. 
Tol.: 10:17. 12, 16. — V. FUTAM. 1. Flrst Start 
(3) Gulyás B. 2. Cseteparé (4) Balog. 3. Pás
sal (10) Szilágyi. F. m.: Csatlós. Carcvlc, 
Rumba, San Marlino, Beaurivage, Szeles III. 
Tol.: 10:32. 22. 28, 53. — VI FUTAM. 1. Nor<'- 
wlnt (1X) Holler. 2. Bellator (4) Wecker
mann. F. m.: Sovrana, Türelem, Maximum II-. 
Rózsalak. Töt.: 10:29. 23, 21.
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Hadászaton lelőtték 
a felsőgallai bírót ős a lovát

Végzetes kaland a tartani erdőben
Ferenc József császár-királyt, a pár excel- 

lenee katonauralkodót eddig Ismeretlen és 
érdekes oldaláról mutatja be egy bécsi kép- 
kiállítás, amely most nyílt meg. Az egyik 
aukciós teremben eredeti Ferenc József" 
festményeket és rajzokat állítottak ki. Ki
derült, hogy a magyar-osztrák monarchia 
ura egész fiatalon, gyermekkorában tehetsé
ges festő volt. Képeket látunk itt, amelyeket 
Ferenc József .9—14 esztendős kora között 
festett és rajzolt. Látszik azonban, hogy 
katonaember volt, a legtöbb kép a katona
élet jeleneteit ábrázolja. Van egy album, 
amelyet a Burg egyik katonai nevelőjének, 
I^edochoivsky grófnak dedikált;

— Kedves Ledochomsky gróf, — igy szól 
az ajánlás —■ kérem fogadja el e néhány 
lapot, amelyeknek elkészltéso nagy örömet 
szerzett nekem. Ferenc József főherceg, ez
redes.

A dátumból kiderül, hogy festőművész
ezredes ekkor tizenhárom éves volt. A bé
csiek nagy érdeklődéssel látogatják az érde
kes kiállítást.

H.
A hét legelőkelőbb esküvője. Degcnfeld- 

Schomburg Hanna grófnő és Piret-Bihain 
Sándor báró földbirtokos házasságot kötöt
tek. A menyasszony szülei: Degenfeld- 
Schomburg Miklós gróf és Harkányi Hona 
bárónő, a vőlegényé: Piret-Bihain Gyula 
báró és Lipthay Vera bárónő.

HL
Vasárnapra elállt a kétnapos ólmos, őszi 

eső, a sűrű szürke felhők szélfutottak és 
délre ragyogva, szikrázva tűzött az őszi nap 
a budai Várra. A királyi Vár előtt a zenés 
déli őrségváltásban sokan gyönyörködtek. A 
miniszterelnöki palota erkélyéről végignézte 
az őrségváltást Gömbös Gyula miniszterel
nök is. őrségváltás után Gömbös Gyula 
gyermekeivel sétára indult a Várbástyán. 
Felöltő nélkül, szürke zakkóban indult sé
tájára a miniszterelnök, három gyermeké
vel. Belckarolt a leányába, Dórába, mellet
tük sétált a két fiú: Ernő és Gyula, akik lá
togatóba jöttek haza a kőszegi reáliskolá
ból. A miniszterelnök Ankarába készül, uta
zása előtt pár napra bucsuzásra vakációt 
kért a fiainak, hogy együtt lehessen velük. 
Csupa derű és csupa mosoly volt ez a séta 
<?s- rr’VcirbsMwH ^kiröniég^ méghatotwtn^gyö- 

m ■'•v/' wuhiui /eíentrcutUi,
zy.

De Vienne gróf, Franciaország budapesti 
követe hatheti szabadságra utazott. Szabad
ságát feleségének a Saar-vidéki birtokán 
tölti. Távollétében Beuverge báró első titkár 
helyettesíti ügyvivői minőségben.

V.
Hivatalosan is megkezdődött a téli szezón. 

November 6-án rendezik az első MAC-teát a 
Hungáriában. Azontúl minden hétfőn MAC- 
tea iesz.

vz.
Stefánia főhercegnő és az ura, Lónyay 

Elemér herceg látogatóba érkeztek Szeged
re. A hercegi pár szegedi tartózkodása alatt 
Qiattfclder Gyula püspöknél vendégeskedik.

VII.
Eszterházy Tamás grófról, — akinek min

den lépését árgusszemmel kiséri a pletyka
forrás, — párbajügye óta mostanában nem 
hallatszott hir. Tamás gróf — ezennel köz
hírét adjak — önkéntes száműzetésben él. 
Vadkerten, Pápa közelében dolgozik szor
galmasan a birtokán. Sehová nejn megy, 
hajnaltól késő estig dolgozik a gazdaság kö
rül. Ismerősei azt mond iák, a minap hívták, 
menjen velük Pápára moziba. Eszterházy 
Tamás nem ment.

— A gazdálkodás töhber ér színháznál, 
mozinál. Pestnél, — mondotta.

Azt mondják a jóbarátai. Tamás gróf ki- 
jelentette, nem mozdul el Vadkertről és még 
q kastélyba sem megy, amíg mindent rendbe 
nem hozott. A háromszázholdas híres Vár
kertet megnyitották a nyilvánosság előtt, tíz 
fillér a belépődíj, a pénzt, amit a belépődí
jak fejében összeszednek, a szegényeknek 
adja a gróf, aki különben kijelentette azt Is, 
hogy az iáén amennyire csak teheti, támo
gatni fogja a ’ddék szegényeit és védi Őket 
a téli ínség elől.

Vili.
A bécsi Scholtenrlng templomában most 

tartotta esküvőjét gróf Caliee Ferofif volt 
budapesti osztrák követ fia, gróf Caliee Hen
rik, Falta egyetemi tanár lányával, Falta 
Edittel. A Callce-csalddnak Caliee Ferenc 
budapesti követeskedése óta igen sok ma
gyar barátja van. A Pécsben időző magyar 
arisztokraták közül sokan ott voltak az et-. 
küvőn.

T

Csak ezen a héten!
Divatos szövetmaradékokból

remek szabású mértékutáni férfiöltöny, átmeneti felöltő v. 
télikabát rendelhető kétszeri próbával f. hó 21-lg bezárólag 
35 P. Ruhakereskedelmi Vállalat, Ferenc-körut 39. I. em

Felsőgulla, október 15.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Súlyos 

szerencsétlenség érte vitéz Varga János 
felsőgallai bírót, aki a postamester társasá
gában kocsin vadászni ment a tar jani er
dőbe. Amint qz erdei utón haladtak,

hirtelen lövés dördült el és az egyik ló 
élettelenül összerogyott.

Ugyanakkor Varga fájdalmas kemény ütést 
érzett a karjában és
a következő pillámban elborította a vér.

— Liftet építenek az ügyvédek a törvény
szék palotájában. A törvényszék épületének 
Koháry-utcai frontján vasárnap délelőtt épí
tési és műszaki szakemberek sürÖgtek-fo- 
j-ogtak. A harmadik emelet mennyezetéről 
vastag drótkötél csüngött alá, amelyneg vé
ge a keresztül fúrt mennyezeten át a pad
lásig vezetett. Ma, hétfőn pedig már meg
indul és heteken keresztül majd serényen 
folyik a munka, hogy mielőbb megépüljön 
a törvényszéki palota llftber mdezése. A bí
róság, ügyészség de főleg az ügyvédség régi 
kívánsága vált valóra ezzel a liftépltéssel. 
Legutóbb az Országos Ügyvéd Szövetség 
vette kezébe a lift megépítésének ügyét s 
a törvényszék elnökségével történt tárgya
lások után a Szövetség vállalkozott arra, 
hogy az építkezést elvégezteti. Ilyen előz
mények után kezdődik meg most a lift fel- 
állítása. Gyorsjáratú, modern liftet építenek 
ii törvényszék Koháry-utcai lépcsöházában. 
A törvényszék öreg palotája méltó külső
vel várja a technika „modern" vívmányát: 
hetek óta tataroznak, festenek, mázolnak 
az egész épületben. A törvényszék falait vaj
színűre festik, a folyosók oszlopai, stukkói 
pedig csillogó fehér szint kapnak.

— Autógázolás. A Szondy utca 704. számú 
ház előtt Knekl István gépkocsivezető a BA 
117. rendiséin u gépkocsival elütötte Komán 
Ferencné hadirokkant feleségét, aki arcán_ és 
fején szenvedett sérüléseket. A mentők kötözés 
után lakására szállították.

OH
Diana fogkrémet hasz
nálnak. 1 tubus 48 fillér

— Hirtelen meghalt az orvos. A József-körut 
38. alatti lakásán szombaton éjszaka hirtelen 
rosszul lett és meghalt dr. Lobi Simon 62 esz
tendős orvos, A rendőrség elrendelte a holttest 
felboncolását. Az orvost valószínűleg szivaréi, 
hüdés ölte meg, A hplál pontos okát a bonco
lás fogja megállapítani.

Japán háború Pesten

— No hallja, ki verte igy össze magát? 
Ismerj azt az asszonyt, akinek Japán

ban vgn a férje?
— Ismerem.

— Felaaentellék a VJ. kerületi frontharcosok 
wáazlóját. Az Országos Frontharcos Szövetség 
VJ. kerületi csoportja vasárnap délelőtt tar
tóiig tásilöszcnlelési ünnepélyét. A llungária- 
könjÜ Winkler-mozgóban folyt le a záozioszen- 
lelós, amelyen megjelent Huszár Aladár főpol
gármester is. A zászlóanyai méltóságot 0 fő 
polgármester felesége töltötte be. Vojctek Ká
roly nyitotta meg az ünnepélyt, amelyen Ker
tész tílejnér, Benedikly Ferenc és Hegedős 
Bertalan mondottak még beszédei. Az ünnepély 
után megkoszorúzták a hősók emlékművét.

Az eszméletét vesztett, súlyos állapotban 
levő birót

a tatabányai kórházba vitték.

Kiderült, hogy a lövést az erdőben vadászó 
Schneider János tarjáni bérlő adta le. A 
bérlő, aki süket is, rövidlátó is,

a lovakat szarvasnak nézte és azért lőtt 
a vadászok kocsijára.

Gondatlanságból okozott súlyos tcslisér- 
tés miatt megindítják ellene az eljárást

— Elfogtál; a DcMewffy-iitcai url betörőt. 
ül mán n Sándorné magánzónő Dessctvffy- 
utea 24. alatti lakásán néhány hónappal ez
előtt betörők jártak. A rendőrség a múlt hé
ten elfogta az egyik betörőt, Koreis Gyula 
órást. Koreis elárulta, hogy a társa Kovács 
József 30 éves magántisztviselő volt. A de
tektívek most mór Kovácsot keresték. Szom
baton éjszaka megtalálták és elfogták. A’o- 
vács József jó családból származik, már 
régen nincs állása, rossz társaságba kevere- 
dettt és igv jutott odáig, hogy betör. A 
rendőrség letartóztatta és átada az ügyész
ségnek.

I

73 í

W »4Í
— Mióta szolgál itt János bácsit
— Hát bizony végigszaladnom Itt vagy 

három degenerációt!

— Megszökött elmebeteget keres a rend
őrség. A szekszárdi rendőrség értesítette a 
főkapitányságot, hogy az ottani kórház el
meosztályáról tiz nappal ezelőtt megszökött 
Lengyel Mihály 29 éves kereskedösegéd, 
aki mint ön- és közveszélyes elmebeteg ál
lott ápolás alatt. Lengyel kórházi ruhában 
szökött meg és az a gyanú, hogy Buda
pestre szökött. A rendőrség az eltűnt elme
bajos embert keresi.

— Tömeges eltűnések ügyében nyomoz a 
rendőrség. A főkapitányság bűnügyi osztályún 
tömeges eltűnések ügyében folyik a nyomozás. 
Hosszú József MÁV altiszt 15 éves polgárista 
flu szüleinek Mirtusutca 57. számú lakásáról 
tűnt el. — Ugyancsak oltünt Mészáros Artúr 
13 éves polgárist# a Tlsra Kálmán-tir 93. sr. 
házból. — Lipták Sándor 9 éves kisfiú a Babér
utcából két nappal ezelőtt az iskolába indult 
s azóta nem látták, — Hivatal József újpesti 
házmester elment hazulról és a felesége levelet 
kapott tőle, amelyben bejelentette, hogy ön
gyilkos lesz. —- Bach András állványozó a 
Lovag-utca 5. sziámu házból tűnt el. — puskás 
Dénesné pestújhelyi magántisztviselönő tegnap 
azzal ment el hazulról, hogy a hivatalába In- 
dúl, de ott nőm jelentkezett és nem adott élet- 
jelt magáról. —- Jávor József jegyző Pápáról 
a minap látogatóba jött Budapestre és a Sip- 
utca 17. számú házban szállt meg. Három nap
pal ezelőtt elment a házból és azóta nem hal
lottak hirt róla.

— Zsebmetszők a villamoson. Vasárnap dél
előtt zsebtolvaj garázdálkodott a 46-os villa
moson. A nyugati pályaudvartól a Sztnyei 
Merse-utcálg terjedő szakaszon félóra leforgása 
alatt két zsebtolvajlás történt. Mind a keltő 
a kisszakaszos perionon. Krausz Jenő dr. or
vosnak briliánssal díszített tiszlHáncát emel
ték Cl. Farkas Ferenc kereskedöicgédtőj pedig 
a pénztárcáját.

Bemutató pénteken a Belvárosi Színházban 
A „Lysistrata" utolsó esti előadásai

Pénteken, október 20-án mulatja be a Bei- 
városi Színház Bikefft Istvánnak, sok nagy
sikert! színdarab szerzőjének Kozmetika című 
áj vígjátékét. A rendkívül szellemes és mulat
tató vígjáték hőse egy divatos kozmetikus
orvos, aki beleszeret „élete főmdvébe" és fe
leségül veszi legszebb páclcnsnójét. Ennek a 
házasságnak furcsa és kalandos történetét 
viszi színpadra a Kozmetika, tele új ötlettől, 
mulatsággal.

A hősnőt, egy túlságosan „mai**  mondain 
asszonyt

Titkos Ilona
játssza, pcrszlfláló jókedvvel, színjátszó mű
vészetét egészen új oldalról mutatva be. A 
kozmetikus tanár szerepéig .

a

Felakasztotta magát 
egy állásnélküli 
gazdatiszt

Vasárnap reggel az uj lóversenylér közelé
ben elterülő kiserdőben az egyik fán akasztott 
ember holttestére bukkant az erdőör. Rendőri 
bizottság szállott ki a helyszínre és megáll#- 
pitolták, hogy a halott már pár napja lehetett 
az erdőben. Átkutatták az öngyilkos ember 
zsebeit és több iratot találtak. Megállapították, 
hogy

Z. Szalay Lajos Ernő 50 éves állásnélküli 
gazdatiszt az öngyilkos

Szalay az Auguszta telep XXI. épület 4. számú 
lakásában lakott és tettét valószínűleg anyagi 
okokból kővette el

Bucsulevelet ugyan nem találtak nála, de 
írásaiból következtetnek az öngyilkosság okára.

Tíz darab kérvényt, előkelő emberekbe*  
szóló leveleket találtak ntála

és ezek valamennyijében állás utón esedez a 
szerencsétlen ember, arra való hivatkozással, 
hogy családjával együtt a legnagyobb nyomor
ban tengődik és betevő falatja sincs,

A mindennapi kenyérért folyó harcok visel
hették meg idegzetét és még mielőtt elküld- 
hette volna a kérvényeket és leveleket, elkese
redésében eldobta magától az életet.

Holttestét a törvényszék orvostani Intézetbe 
szállították.

Ne feledje el

^KEDDEN IS'
van húzás!

SzerenceesorHjeg.vok még kaphatók 
telefonon 1« rendelhetők.

— A „minősített tej“ premierje. A kiikun- 
lacházai országul mellett fekvő Szentkirály
pusztán Ujrendszerü minta-tehenészetet rende
zett bo a földmivelésügyl minisztérium azon a 
birtokon, amit néhai Kégl János az áljamr*  
hagyományozott. Ma délelőtt mutatták be a 
sajtó képviselőinek a teljesen elkészült tehe
nészetet, amelyen 70 tehénnek körülbelül napi 
600 liter tejét minden baktériumtól megtisz
títva palackozzák, úgyhogy ez a tej — amely 
literenként 50 filléres áron kerül forgalomba — 
felforralás nélkül élvezhető. A szenlkirálypusz- 
tai úgynevezett „minősített lej"-et a modorn 
higiénia minden követelményének megfelelően 
kezelik. A tehenészeten katonai fegyelmet tar
tanak a száz százalékos tisztaság érdekében. 
Dr, Scitovszky Aladár miniszteri osztálytaná
csos és dr. (irenzer Béla fövegyész mutatták 
be a „premier" közönségének a teljesen szag
talan és íztelen minősített tejet előállító minta
gazdaságot.

— Miért nem akar ön 20—30 fillért meg
takarítani egy tubus fogkrémnél? Miért nem 
használ 48 filléres Dlana-fogkrémet, melynek 
minősége és ára két szembenálló véglet.

KOZMETIKA
Páger Antal

ebben az évadban először lép fel tavalyi nagy 
sikerei színhelyén. A kozmetikus asszisztens, 
nőjét

Túréig Ida 
játssza, a többi — jobbnál-jobb — szerepbe^ 
László Miklós, Lázáf Tihamér, Boray Lajos, 
Nagy György, Ladomcrszky Margit, Soltész 
Annié, Vidor Feri, Baróthy József, Kemény 
Olly lép fel. ,

Rendező! Hermán Richárd. Díszlettervező: 
Gtira Zoltán.

Szerda estig bezárólag esténként n Lysistrata, 
ex nz igazi művészi élményt jelentő produkció 
kerül színre: a nagysikerű darab utolsó esti, 
előadásai.
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fflfáről 
beszéínefc

Sok minden derüli ki Írókról és embe
rekről. E héten példóu kisüli, hogy a To- 
rockói menyasszony című vígjátékot, amely 
Indjg Olló nevél a pesti közönség előli 
szinte trónra ültette, Grandpierre Emil, 
voll erdélyi kormánybiztos álmodta meg. 
A kitűnő erdélyi Író, aki Nagypál János 
néven Írja gyönyörű novelláit, „Istók kéz
fogója" rímmel megírta a Torockói meny
asszony sziizsójót, amelynek pesti kereszt
apja viszont licitál Jenő volt. Azl, amit 
tehát Grandpierre kigondolt és nrnit szin- 
p.ldképessé Holtai Jenő lett, azért Indig 
Oltó inkasszálta a tapsokai, frakkban, sá
padtan, elegánsan.

Kiderült továbbá az Is, hogy az „Ember 
a híd alatt" című legújabb darabját, — 
ami: közlünk legyen mondva, elég szép 
•iker >i Vígszínházban — gzabolt áron 
szintén egy erdélyi régiségkereskedőtől, 
bizonyos Holitscher úrtól vásárolta, aki 
ugyláiszik régiségekkel és darabtémákkal 
kereskedik.

Mindezek után kérdezzük: minek ez? 
Minek vélt trónjához hozzákölözni Indig 
Ollót, akiről eszembe jut Szulejmán pél
dája. A mngyarverő szultánt halála után 
lóra kötözték és hét napig körülhordozták 
a táborban, hogy sereget ne tudják meg a 
demoralizáló halálhírt.

Indig Ottóval Is igy csinálnak a pesti 
kiadók és színigazgatók. Pedig az a sike
res iró meghall, de a színpadi kiadók, akik 
ugyláiszik sok pénzt invesztáltak n hírne
vébe, magas lóra kötözik és körülhordoz
zák a közönség között. Lám: él még Indig, 
a szerző, lehet tapsolni, lehet lelkesedni... 
Hát ezért csinálnak mindenképpen irót a 
különben rendkívül kedves, jómodoru 
flnjalcmhcrből, hál ezért vesznek témát 
neki, ezért Írják meg darabját, amelyet 
megrendeznek és elő is adnak. Számára 
jóformán csak az izgalom és a taps jut. 
Talán meg a magas 16 is.

Mert furcsa, hogy a „Tűz a Monostoron" 
cimü darabjáról nem derült ki semmi, leg
följebb az, hogy rossz. Ezt ugyláiszik tény
leg egyedül irta.

Hát erről beszélnek ma Budapesten...
8. Z.

(«)■

• Színházak héttői műsora:
NEMZET! SZÍNHÁZ: fekete tavas (*48).  
KAMARA SZÍNHÁZ; Nem válók el (8). 
VÍGSZÍNHÁZ; Ember ■ híd nlntt (8). 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ l.xslstrata <8). 
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ; Dubarry (8). 
MAGYAR SZÍNHÁZ; I c»ók (, mát témáit 
PESTI SZÍNHÁZ: Anrllkt vőlegény (8) 
ANDRÁSSYUTI SZÍNHÁZ; l'ént l e.tél O), 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Süli galamb (8) 
TEREZ KÖRÚTI SZÍNPAD; Menyorwág a fBIdfln (») 
KOMÉDIA ORFEUM: Snlnmon-SlefnhnrHt (9) 
ROYAI ORFEUM; C»ókol|a|ok l>ée«l nőket ('AR). 
BETHLEN TERI SZÍNPAD; Előre megfontolt aián- 

dékkei (Vi6. WO).

a mi mozink:
CÁRITÓL (Rsross-tér 32. Tel.: 34-3-37): Egy orvos val

lomása. Doi.dhy Joidnn. Timpl h knlőiliajón 
VarÍMsiőnyegen a világ körül. — Híradó. — (Hélk.: 
*/v4. ’/46. 448, 4410.)

CORSO (Vóci-ti. 9. Te!.: 87-4-02): Egy orva*  vallomása.
1 -ilrnregénv. Fősz.: Dorolhy Jordán. — Pekingi pago
dák Riport. -- A knlózbajó. TrOkkfllm. — Híradó. - 
(Mindennap: \l. *Í6,  %8. %10. - A hétköznapi első 
előadás féihclyáru.)

CITY (Vilmos császár ul 36 38 Tel.: 11-1-40): Egy or
vos vnllomásu. Fősz.: Dorolhy Jordán és Alexander 
Kirkland. - Kalóihajó. Rnlzburleszk. - Kinn! pago
dák. - Vllághlrndók. (Hélk.: 4 6. 8. 10. - Az 
első előadás mindennap félhelyárakkal.)

CORVIN (József-kömt és t'llói-ul sarok. Tel.: 38-9-88 és 
39-5-84): A tllokialos (íren. Fősz.: Hans Albers, Al
bert Rasscnnann, Olga frehova. — Kisérő mflsor. — 
(Kezdete hélk.: *4'1,  448, *410.)

KAMARA (VII., Dohány-utca és Nyár-utca sarok. Tel.: 
44-0 27): llaway rónája. Eggerth Márta. — Híradó. 
Hélk.: 4, 6. 8, 10. — Az cisö előadás mindennap fél- 
hclyárakkal.)

OMNIA (Kölcsey-utca 2. Tel.: 30-1-25): Dorolhy Jordán. 
Alexander Kirkland: Egy orvos valomása. — Holland- 
India. - Kidózhnjék. - Hitadó. - (Hélk.: 4. 6. 8 és 
10. — Az első előadás mindennap mérsékelt helyáru. 
Hővé!, d. e. 11-1 lg.)

(VI.. Nagymcrő-utea 
22—24. Tel : 22-0-98 és 
29-2-50): Frn Dlavolo. 
Stan és Pan remek- 
mOvc. — A xenelft

mesekftn, v. T.-ükkfllm. -- Aa osztrák magyar váloga
tott mérkőzés Riportfllm. - Vllághlradó. — (Hélk.:
2-16! 6-ig folytatólagosan, azután 6, 8, 10.)

UFA (Teríz-körut 60. Tel.: 19-7-67 és 19-7 68): Valter, 
háború, lösz.: Ken a te MOller, Willy Fritgch. Bár
sony Rózsii Velencei sterenád. — Híradó. (Kei 
Hl: adó, (Hétk.: 446. 448, htO. - Prolongálva!

URÁNIA (Rákóczi-tit 21. Tel: 46-0-45 és 46 0-46 >; 
Valcerháliorú. (Renate Möller. Wi.lv Fritsch, Bár
sony Rózsi Velenrel szerenád. Híradó. (.Kei
déit hélk.; *•»«.  )-jS. *J10.) Prolongálva!

ROYAI. APOLLÓ (Erzsébet körút 45. Tel.: 42-9-R 
41-9-02): S. O. S. Jéghegy! Fősz ; Izni Rlefenstahl, 
Gustav Dicssl. 1 n st I dei - Híradók. - Az előadá
sok kezdete hétköznap: 4. 6. 8 és 10 órakor. — Az 
első előadáson mindennap félhclyárak

FORl'M (Kossuth Lajos ntfn ír Tel 89-707 és 89-5-43): 
Sxfvrk melódiáin. J-5v Eűgcrth Márta. Magvar dal
betét. - Híradók. illáik ■ 4. 6 8 e, in órakor. - 
Ar első előadáson mindennap félhclyárak).

DF.CS1 (Teréz körút 28. Tel 25-9 52 és 21-3 43) 
Asszony R kinpndun. írták 10 iró élén: Ursula Pár 
rótt. Zene Gny. \.kv Bantu. Fősz Nancv C.arrell. 
Carry Grant, Híradók, ill.'ti ; 4, 6, 8. 10. — Az 
első előadáson mit dennap fálhelyárak!)

CASINO lEskO dt 6 Tel 83-140): Prolongálva Dalol 
a mámor. Fó>z J.r K,-;.:- » Híradók. (Hóik 4 
,. 8. io. - Ar első előadáson mindennap félhelv 
árak!)

FALAIÉ (Erűéi I) rul « Tel.: 383-13): Jesslen, 
a gelló Iránja I írem ......... .• él Rlcardo Coi
jer. - A vtli.n. • Szavalja Fehér
Artúr. - Híradók I' I. 1 r s 10. _ Al elsó c!6 
•dóson mindennap küzdjá;aki)

MOZI
Diplomáciai beavatkozás Berlinben 

az „Epy csók és más semmi 
vígjáték engedélyezéséért

A berlini Thcater am Kurfürslendamm nagy 
sikerrel mutatta be Halász Imre és Eisemann 
Mihály vígja tékát, az Egy csók és más semmi-f, 
amelyet a Berlinben divatos előzetes cenzúra 
több változtatással engedélyezett. A negyedik 
előadás után azonban a rendőrfőnökség 

letiltotta a darabot, 
mert ez szerintük erkölcstelen. A színház, 
amelynek létét jelentette a darab előadása, 
kétségbeesve a belügyminisztériumhoz fellebbe
zett ,de lépéseket tett a darab előadása érde
kében a darab egyik Berlinben tartózkodó 
szerzője, Eisemann Mihály is, aki vasárnap 
Pestre érkezett és ezeket mondotta:

— Berlinben általában igen rosszak a szín
házi viszonyok és szerénytelenség nélkül mond
hatom, hogy darabunk törte át a gyenge szín
házi frontot. Éppen azért a legnagyobb meg
döbbenéssel fogadták a színházban is a rendőr
főnökség intézkedéséi. Én azonnal

a magyar követséghez fordultain támoga
tásért.

A követség rendkívül előzékenyen a segítsé
gemre sietett. A belügyminisztérium méltú-

nyolta is indokainkat, bizottság szállt ki, amely 
újabb változtatásokat

követeli a szövegen, amelyek azonban egyál
talán nem olyan veszélyesek, mint egyik ma
gyar lapban olvasom.

Halász Imre, a darab szerzője, ezeket mon
dotta:

— Budapesten szinte egyhangú volt a kri
tika, hogy a darab témája bár kényes, feldol
gozása mégis igen Ízléses. Ezt azért említem 
meg, mert azokat a változtatásokat, amelyeket 
Berlinben követellek, inkább a durab vidám
ságnak, mint lényegének ártanak. Meg kell 
jegyeznem, igen méltányos volt darabommal 
szemben a berlini cenzúra. Ezt azért bocsátom 
előre, mert amennyiben, mint hírül vettem, 

harmadszor is megcenzurázzák a dara
bomat,

ehhez semmiképpen sem adom hozzájáruláso
mat és máris táviratoztam berlini megbízot
tamnak, hogy újabb változtatásokhoz nem já
rulok hozzá. Inkább letiltom a darabot, mint 
hogy egy lényegében megcsonkított 
szerzőségét vállaljam.A PRIMADONNA LEMOND

Pénteken este nagy ríbillió támadt az 
egyik operettszinházunkban, ahol a bűbá
jos fiatal csillag ragyog. A csillagnak épp 
akkor kellett volna feljönnie a szinház 
egére, háromnegyed nyolc lévén, tehát este, 
amikor a csillagok általában ragyogni szok
tál?. A csillag azonban megüzente a szín
háznak, hogy:

— Rendkívül 
este játszani és 
kagylót.

rosszul vagyok, nem tudok 
— ezzel leejtette kezéből a

1.
A kétségbecseit főrendező, a vonal másik 

végét ordított, toporzékolt a süket tele
fonba, a primadonna pedig tényleg annak 
rendje-módja szerint

elvágódott és elájult szállóbeli lakásán.
— Miért ájult el a primadonna? — kér- 

dezné akárki és kérdezte a szinház orvosa 
i&._aki öt perc mulva a primadonna laká
sán volt és az injekciós tűvel életre kellette 
a bűbájos és drága teremtést.

A primadonna sirt, de néni válaszolt, he- 
” a

a 
szerző, 
prima-

Ivetté azonban kinyitotta a száját 
akit nz utóbbi időben állandóan 
donnával együtt emlegetnek.

2.
Mondjuk ki nyíltan és bátran: 

donna és a szerző szerelmesek.
prima-

a
a ,
Mind 

kettő egyformán fiatal, kedves, szimpatikus 
és ráadásul szerelmesek is. Hol itt a baj?

Igen, igen, a p:«pánál és mamánál, akik 
nemcsak

agj’onncvellk és agyonrendszabályoz-

noha _____
nyérkereső nő lett. Bármit mond a papa és 
a mama, a csillagra ugy néz a szinház fér
fiközönsége, mint a fiatalabb és öregebb 
korosztály sexappelkirálynőjére.

3.
A primadonnát szülei eltiltották a 

relmétől, mint egy kis bakfist. Nem 
bad érintkeznie azzal a korrekt és kellemes 
úrral, akit talán

nem tartanak elég jó partinak 
a grófot-herceget váró szülök. A kisleány 
emiatt sirt egész délután s mire elérkezett 
az ideje, hogy a színházba készülődjön, 
ahol szerelmes kislányként kell nevetnie és 
láncolnia, elájult. Még nem egy női bajazzo 
— még nem tud komédiázni.

4.
Az injekciós tű azonban megtette a ma

gáét, a bájos primadonna, ha halványab
ban és sápadtabban is, de táncolt és 
kelt. Egy lépését azonban elvétette:

ismét megrándult a táncos lába.
Majdnem ismét eltört. A szegény kis príma- 
(ionná, akit ezrek és ezrek irigyelnek, a 
fájdalomtól majdnem összeesett, nagy hő
siesen azonban bírta a ’ ’ 
szünetig, amikor kitört 
Ugy kiabált segítségért, 
rek. Sirt és sirt...

♦
Vájjon miért? Mi fájt jobban: az apai ti

lalom, vagy a megrándult boka?

SZÍNHÁZI napló
Az elsők között, akik a kormányzőné nc- 

mesftzlvii felhívásának eleget tettek, olt sze
repel Alpár Gitta neve, a Dubarry tündöklő 
primadonnájáé. Gyönyörű, meleg és Intim 
ünnep játszódott le vasárnap délután a Fő
városi Operettszinház próbatermében, ahol 
terített asztal várt huszonöt rongyos kis 
budai gyereket, leányt, fiút vegyesen, akik 
a kormányzónál képviselő budai Erzsébet- 
árvaház gondnoknőjének felügyelete mellett 
jöltek ebbe a terembe, amelynek falai ed
dig csak dalt, muzsikát hallottak, most a 
legszebb és legnemesebb jótétemények tanul 
lehettek. A huszonöt gyermeket szépen asz
talhoz ültették, remekül megebédcltették, 
majd előkerültek Alpár Gitta csomagjai, 
amelyeket a színház öltöztetönől kibontot
tak és gyorsan felöltöztették, cipőtől kezdve 
a lélikabátig és meleg sapkáig azt a huszonöt 
apróságot, akik néhány perccel előbb ron
gyosan és dideregve jöttek Ide, De hogy a 
mese továbbfolytatódjon, beültették a szín
ház kis vendégeit a páholyokba Is, ahol 
„Mese a zölddlsrnóról" című gyermekda
rabot kacaghatták és mulathatták végig.

♦
Egyébként Alpár Gitta körűi forr az operett

front. Megkeresés érkezett hozzá Marton Síin- 
dor színpadi kiadó, illetve a Magyar Szinház 
részéről, hogy játssza el januárban vagy feb
ruárban a „Ball im Savoy" főszerepét, de Alpár 
Gitta kereken visszautasította Marton Sándort. 
Alpár Gitta tegnap irta alá a szerződését a bé
csi Scala-Theater igazgatójával, Rudolf Reer- 
rcl. Ott fogja játszani februárban a Dnbarryt, 
ha addig ugyan kiengedi kötelezettségéből L. 
Randow, a bázeli opera igazgatója, aki vasár
nap este Pestre jött, hogy Álpár Gittával tár
gyaljon. A Fővárosi Operettszinház ugyanis 
hajlandó minden pönálét megfizetni, csakhogy 
Alpár Gittának ne kelljen teljesíteni november 
5-ikl bázeli szerződését.

* rnlliiy Anni, nr Opera v. primaball-rináin. a 7»nc- 
művévrti Főiskola i>n'n, !6nr»kadénú(tjíín (IV.. Wé<”i 
1 5.) h bciraikoiósok folynak A táncművészet min
den stílusát I'allay Anna személyesen tanítja.

darab

zák a leányukat,
kinőtt a gyerekszobából és önálló ke-

sze- 
sza-

éne-

dolgot egészen a 
belőle a fájdalom, 
mint egy kis gye-

Hollywoodban a „Spanyol kölyök című film 
felvételéhez kezdtek, Eddie Cantor, a ^Ulá' 
sós vígjáték főszereplője a hollywoodi akadé
mia 500 főnyi növendéke közül a leff^b 
hetvennyolcat választotta ki fi,r^le ré8.zé.r/‘: 
Harminchat nemzet leggyönyörűbb lányai ját
szanak Eddie Cantorral együtt.

♦
Szomorú prózai esemény színhelyévé 

ma délután egy szigorú hatósági aktus Vaály 
Hona Zsiginond-utca 0. szám alatti laaását. Mig 
a kitűnő operettszlnésznő Olaszországban 
aratja sikereit, addig megperdül a dob budai 
lakása felett. Vaály Ilona évekkel ezelőtt egy 
szliszklnbundát vásárolt 1500 pengő értékben. 
Több hónapon keresztül szorgalmasan fizette a 
szücsszámla részleteit, ugy hogy az eredeti vé
telár 8Ú0 pengőre olvadt le. A múlt évben 
Vaálv Ilona kifogást emelt Rózsin József szűcs
nél a bunda minősége ellen és kérte, hogy a 
bundát vagy cserélje ki, vagy pedig mondjon 
le a további hátralékos összeg követeléséről. 
Perre került a dolog. A bíróság a színésznőt 
elmarasztalta n vételárban és a perköltségben, 
nmely összesen most már 1170 pengőre rúgott. 
Közben Vaóly Ilonát Olaszországba szólította 
a szerződése/ de távollétébcn megtartották a 
végrehajtást, a lakás egész berendezését zár 
alá vették. Ma délután ügynökök, árverési hié
nák turkálnak a színpadi trófeák, a primadon
na! múlt emlékei küziitt. Szlnészsors 1933.

♦
Budapest kedves és finom esti szórakozó

hellyel gyarapodott, megnyílt a Miami-kávé- 
ház Bonbonniére-je, amelynek direktrisze a bű
bájos szőke színésznő, Czuppon Sári. Személye
sen, mosolyogva fogadja vendégeit.

*
Szombathelyről kapunk egy hihetetlennek 

hangzó hirt: meghosszabbították a színházi 
szezont, mert jól megy a szinház és a~ közön
ség rendkívül meg van elégedve az előadások
kal. A helyi lapok különösen Szécsi Böskét, a 
színház prózai és operettprimadonnáját dicsé
rik.

*
* A Sült galamb a legnagyobb közönség

sikere az idei színházi évadnak. A Király 
Szinház fénykorára emlékeztet a nap nap után 
zsúfolásig megtelt nézőtér, melynek publikuma 
valóságos tapsviharral honorálja a szinház 
grandiózus munkáját, Rökk Marika tünemé
nyes produkcióját; Rátkai, Beregi, Pataki Juci, 
Dénes, Latabár, Fodor, Horli pompás játékát. 
A páratlan kiállítás és száznál több zsebbnél- 
szebb lány káprázatos ruhákban Londont és 
Párisi varázsolja a Király Szinház színpadára.

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

Elégtétellel állapítjuk meg, hogy mozi
jaink. hnllgatlgk a í/él/óí, Aaflí.,.tanácsára 

S premierjeiket a hét kUllínbözfi napjaira 

osztották szét,
nem csoda tehát, ha premierjeik sikerültek 
és közönség mindenüvé jutott Elsüllek a 
keddi premiert dicsérjük a Décsi-ben. Érde
kes és megkapó „Asszony a kinpadon című 
amerikai film. Rangban utána a Kamara 
„Hatvai rózsája" cimü filmopercttje követ
kezik. De lessék megnézni, ma még lehet: 
a Corso, Omnia, Capitol és Cityben „Egy 
orvos vallomásá"-l.

A világ legfiaíalahb 
sztárja: egyéves

A világ legfiatalabb sztárja kétségtelenül az 
egyéves Baby Leroy, akit a világon mindenütt 
ismernek. Igaz az, hogy ahhoz, hogy esztendős 
korában ilyen szokatlanul népszerűvé váljék 

’ egy gyerek, ahhoz legalább egy
Chevalier

I kell. A kis Babyl mindenütt, mint 
1 partnerét emlegetik, „A kölyök és 

film külföldi premierjei óta. Az uj

A hangversenyszezon megnyitójául mind
járt egy sztárt kaptunk: Kleiber Erichet, ezt 
a hallatlanul temperamentumos berlini ze
nekarvirtuózt, aki vasárnap délelőtt Beetho
ven kilencedik szimfóniáját vezényelte a 
Zeneakadémián. Kleiber tökéletes művésze
tet nyújtott. A szólóquartettből sajnos, csak 
Basilides Mária állt igazán feladata magas
latán. A IX. szimfónia előtt egy fiatal 
francia zongoraművész: Francois Láng ját
szotta el Beethoven V. zongoraversenyét ko
moly készültséggel.

♦
Olaszország a magyar szinész-export leg

újabb és legjobb felvevőhelye. Valóságos 
olasz láz uralkodik a pesti színészek között, 
akik körül többen már leszerződtek nagy 
olasz turnékra. D'Arrigo Kornél, ez az olasz 
származású kitűnő magyar színész hihetet
len fáradsággal tanította meg olaszul szere
peikre Kosáry Emmyt, Sziklay Józsefet. 
Delly Ferencet, akiket már régebbi szerző
dés köt. Most uj tanítványa akadt: Verbőczy 
Ha, a Király Szinház fiatal tagja személyé
ben, akit a Miss Amerika turné primadon
nájául hívtak meg Olaszországba.

♦
Jubilált nz idei színházi szezon egyik leg

nagyobb sikerű darabja: huszonötször játszot
ták a Bethleniért Színpadon Szirmai Rezső 
„Előre megfontolt szándékkal" című drámá
ját. A táblás házak előre jelzik a darab ötve
nes jubileumát is. — Magyar Tamás Ismert 
hegeutimíivész koncertet nd szerdán a rádió- 
bán. Corelli: La Folia-ját és Paganini: IV. 
Capricc-át adja elő. — Liliom a cime Erdős 
Renée „Hajnali hegedflszó" című regényében 
szereplő fangószerenádnak, nmely a napokban 
jelent meg Rozsos György megzenésítésében. 
A fiatal muzsikus több Erdős-verset zenésitett 
meg. — Szombaton este egy műsoros estélyen 
nagyon sokat tapsoltak Hegyi Rózsinak, a; 
Ady-versek utolérhetetlen szavalónőjenek, Szász 
llánnk és Bojár Lilinek.

♦
Amióta Ziegficld, a ncwyorki színpadok ko

ronázatlan revükirálpa meghalt. Hollywoodban 
görlakadémia vette ál azt a szerepet, amit 
eddig a Ziegfleld szinpad töltött be. Amikor

Chevalier 
én" cimü 

...... >............ ,...........   . Chevalier-
film igen vonzó specialitása, hogy Párisban 
játszódik le, Chevalier imádott városában, 
ahová megérkezve, a pályaudvari kofferek kö
zölt egy cseppnyi gyermeket talál. Innen indul 
meg a cselekmény, amelyet már a világ közön
sége végig tapsolt és végig kacagott.

Nézze meg
a legújabb találmányt!

Csodálatos élményben lesz része, ha 

magaesKopoii Kérésziül 
látja meg a világ nyolcadik csodájátimii 1011
llllllllllllllilllllllllllllllllllllllllffillllllllllilliillHIIIilllü

EDGÁR WALLACE 
tan laszti Kus óriását az

ÍZ URAHIIBHN
Kedd ól naponta 4 előadásban (M4.
Mj6, és V-10 ólakor.) — Az első 
előadás mérsékelt helyárakkal I
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‘IJÍJrOllPODTNiPltí^
A FERENCVÁROS 

hatalmas küzdelemmel 
végleg az élre került, 

mig a Hungária küzdelem nélkül az utolsó 
helyre zuhant — A III. kér. FC nagy formában 
— Szegeden nem győzték számolni a gólokat - 
Az Attila és a Budai 11 osztozkodott a gólokon

Lezajlott az első őszi komoly derbi. A 
Ferencváros meggyőző határozottsággal,

■ bajnokjelölt feltétlen biztonságával 
győzött Újpest ellen és detronizálta a szom
baton ismét első helyre felugrott Kispestet, 
amely ugyanannyi pontot szedett össze, 
mint a Fradi, viszont két meccsel többet 
játszott edtjig. Az Újpest ezzel a vereségével 
és rosszabb gólaránnyal a 3. helyezett Bocs
kai mögé jutott, miután a debreceniek

szombaton 2:l-re intézték el a Phöbust, 
pmely azonban eddigi jó szereplésével lát
szólag biztosan tartja ötödik helyét. A Sze
ged óriási gólarányu győzelmével 
helyről a 6-ra „tolakodott előre11. 
Jen a Somogy minden múlt heti 
kicsufoló gyászos szereplése is. 
ismerni, hogy egészséges, ötletes, 
ballt játszott a III. kér., de a 7:0-ra még
sem szabad kikapni. Ebben a tényben 
tulajdonképpen az a szomorú, hogy

az eredmény lehetett volna akár a dup
lája is.

a 8-ik 
Érthetet- 

kritikát 
El kell 
jó fut-

A Budai pontszerzésével az utolsó helyről 
a 10-re rukkolt,

példátlan tragikus helyzetbe sodorva a 
Hungáriát, amely szombaton a 
pesttől is elszenvedte most már 

szokottá vált vereségéi.
Arra még nem volt példa, hogy 
együttes öt forduló után mindössze két pon
tot tudjon összeszedni. Pedig a kék-fehérek 
mai siralmas helyzete nem valami kecseg
tető, mert a következő mérkőzésüket Deb
recenben a Bocskai ellen, azután pedig a 
nagy formára felfutott Ferencvárossal 
szemben, majd a kézlegyintéssel szintén el 
nem intézhető

A csapatok

Kis- 
meg-

vezető

III. kér. ellen kell játszaniok. 
eddigi pontvesztesége a 
következő:

0 pont, Kispest 4 pont, Bocs-Ferencváros
kay 4 pont, Újpest 4 pont, Phöbus fi pont, 
Szeged 8 pont, Somogy 10 pont, III. kér. 
3 pont, Attila 9 pont, Budai 9 pont, Nem
zeti 7 pont és végül a Hungária 8 por'.

Kemény küzdelem után Újpest csak a második félidőben 
kerül kétvállra

Ferencváros—Uipest 4:2 (1:0)

egymásután zúdítja támadásait a Fradi-kapu 
ellen. Ezek azonban a belső csatárok feltűnően 
gyenge játéka miatt elsikkadnak. A 25. perc
ben Auer öt méterről lő fölé, majd rögtön ez
után Táncos iveit beadása esik le a vonalon és 
szerez meleg pillanatokat, hogy nem sokkal 
később Jakube gyenge lövését Háda kiejtve, 
csak nagynehezen tudja ellensúlyozni a véde
lem. Tumultus, korner, amiben Móré megsérül. 
Kisántikál s közben a közönség ütemesen, do 
közel sem lovagiasan kiáltozza:

— Csűr be! Csűr het
Ar ujpesti csatársor most tiz ember ellen küzd 
csak perceken keresztül s a játéknak e szaka
szában domborodik ki leginkább, hogy valami 
hiba van a lilafehérek támadó kvintettjében. 
Nincs összjáték, kevés a szélre adott labda, 
hibásak a passzok Ezzel szemben a Ferenc
város nyugodtan állja a harcot s a kezdeti 
hibákat mindjobban javítja ki: vitathatatlan a 
fölénye. A félidő utolsó részében még fellángol 
az Újpest makacs küzdeniakarása, kornercket 
is elér, csak éppen azl nem, ami a legfonto
sabb: gólokat, vagy talán csak gólt

Szünet után a kiporoszkáló lilafehér csapa
tot az ujpesti szavalókórus ismét uj dallammal 
lepi meg s vidáman zeng az uj harci mottó:

— Csak-a-zért-ist
Amikor felállnak, kiderül, hogy a Ferenc

város taktikát változtat, mert Móré és Sárosi 
helyétcserél. Az Újpest sem áll a starthoz 
ugyanazzal az összeállítással, mert a megsérült 
Auer Pusztaival cserél helyet. Megindul 8 harc 
s rögtön hatalmas ferencvárosi nyomás neheze
dik az újpestiek megkínzott kapujára. Az 5. 
percben óriás: tumultus, a labda ide-oda pat
tog, Sárosi háromszor egymásután dobja előre 
csatársorát, mig végül is

Móré ballal lestoppolja ■ labdát, rögtön 
utána jobbal erős, védhetetlen lövést küld 
■ „vinklibe**,  amely onnan a hálóba pat

tan. 2:0
Nagy gól v'oltf A fregoli-centert csókolják

JULES LADOUMÉGUE

a diszkvalifikált világrekorder, aki mint pro
fesszionista, világrekordot javított Párisban, 

a Jean Bouin stadionban.

tudja bokszolni. Ebből nagy „rumli" támad és 
három korner egymásután, amiből csak nagy- 
nehezen szabadulnak. Most már puskaportól 
terhes a levegő s a robbanás nem várat sokáig

„„ „ . .. . , a
társai, a zöldfehér közönség mámorosán csó- 
kolódzik, majd rögtön után felharsan a régi 
ujpesti melódia, csak módositott szöveggel:

— Ég-az-Uj-pestl
A Ferencvárost most mintha kicserélték 

volna, roppant eleven és veszélyes húzásokkal 
zavarja meg ar ainugyis nyugalmát vesztett 
ellenfelét. Különösen a jobbszárny mozog für
gén és

Egv átmeneti időre az Újpest most összeszedi 
magát, de . sem a szerencse, sem a véletlen, 
de még csak a saját tudomány sem elegendő 
ahhoz, hogy a zöldfehérek egyre fokozódó ira
mát és taktikai fölényét ellensúlyozza. A 20. 
percben P. Szabó Hádát üldözi, majd közben 
elterül s már-már komolyabb esettől tartanak, 
amikor fölpattan és elnyargal Két korner esik 
a ferencvárosi kapu elölt, hogy a 25. percben 
megpecsételődjék a mérkőzés sorsa. Amint az a 
rajzunkon pompásan látható,

Kemény iaccsdobósából Móré Táncost 
szökteti, aki véglgkLsértetl magát Kissel, 
majd középre tol, ahonnan Toldi habozás 

nélkül a léc alá vágja a labdát. 3:0.
Ujabb mámor, ujabb csókolódzás és ujabb fe
rencvárosi rohamok, egészen a 28. percig, ami
kor

FTC Sporttelepe. IX. ttllftbut lw9

Takács II. agilitása
hatalmas tapsokat kap. Szöktetései minta 
szérűét, játékkedvére pedig jellemző, hogy

Parázs derbihangulat közben fut ki a két 
nagycsapat közönsége elé. Ezúttal szemmel- 
látható, hogy

ellenére a kétségtelenül érdekes és sors
döntő mérkőzésnek, a közönség száma Jó
val alatta marad "innak, amit a ferenc
városi pálya a derbik létszámában meg

szokott.
Mindössze 13—14.000 ember üli 
azikus csata színhelyét. A két 
drukkertábor, a Fradi B-közép
Bumavár zászlók alatt áll testőrséget s amint 
megjelenik a csapatuk, egetverő biztatással 
tüzelik harcra őket. Nap ellen az Újpest kezd. 
Percekig csapkodó a játék s csak egy esemény 
adódik: Sárosi hendszel s utána nyomban 
gólt lő. Persze érvénytelen. Az állóhelyek kö
zönsége szinte tűrhetetlen hangorkánnal kavarja 
még idegesebbre a hangulatot. A nagy zsivaj 
láthatóan idegesíti az Újpestet, mig a Ferenc
város egyre sűrűbben s egyre veszélyesebben 
hajtja végre, ha nem is túlságosan tartalmas, de 
annál gólszagubb támadásait. Előbb Sárosi, az
tán Toldi labdája fut emberbe, mig a túlolda
lon P. Szabó egeilyukasztó lövése nyomán 
Szisszen fel a közönség. Erőteljes a játék, de 
egyelőre minden szépség nélküli. Már egy ne
gyedóra elmúlt s még mindig nincs számszerű 
eredmény. Kemény már beállíthatna valamit a 
számlára, ue jó helyzetben rontja el a tiszta 
labdát. Toldi egyelőre még darabos, Móré a 
centerhalf posztján viszont jobb a szokottnál. 
A 18. perc erőteljes ferencvárosi támadást hoz. 
Táncos pompásan íveli középre a labdát, Horn 
kifut, Sárosi feje kinyúlik a tömegből s a labda 
csak hajszálnyira kerüli el a kaput, úgyhogy 
a közönség nagyrésze már a gól mámorától 
hangos. Szép akció volt s meg is érdemelte 
volna a sikert. Rögtön ezután Takács támadása 
fenyeget, mert a szélről olvan hatalmas bom
bát küld a kapura, hogy Horn csak kornerre

TANCKB.

TÁNClttt

körül a klasz- 
inegszervezelt 

és a lilafehér
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19 4. október 22-én, vnaArnHD délután 3 órakor . 
labdarugó mérkőzés

Olaszország—Magyarország
labdarugó csapatai között

az Európai Kupáért
1 órakor:

Ausztria—Magyarország
amatőr válogatott csapatainak mérkőzése.

TOLDI, b 3. goi aiftriojn KIMtMy TACC&OT

VILLÁMGYORS FRADI-AKCIÓ ÉS TOLDI 
MEGNYUGTATJA A

A NÉPES DRUKKERHADAT VÉGLEG 
GYŐZELEM FELÖL. 3:0.

magára. A 23. percben
Táncos középre Iveit labdáját Sároal Horn 
keze elől a mezőnybe fejeli, ahol a kis Ta
kács már lövésre készen ...........................
nyomban az Lrea kapu 

1:0.
Az Újpest zavarodottan és

várja a labdát s 
mélyébe sugatja.

tanácstalanul áll.............. ____________  __  a 
gyors Fradi sikerrel szemben, de aztán dicsé
retes akarattal igyekszik helytállni a nevéért s

a rossztol külseje után nehéz megkülönböztetni. 
A fogyasztó csak használat közben jön rá, hogy 
míg a tökéletes lámpa kis áramköltséggel egyen
letes, erős fényt ad, addig a silány lámpa nagy 
áramfogyasztás mellett folytonosan csökkenő 
fénnyel ég.

Az izzólámpa vásárlás tehát bizalom dolga.
Bizalmat csak ismert név kelthet.

A TUNGSRAM NÉV
5ű év ót a b i_z álmát nyerte

minden egyes ujpesti támadóinál a saját tizen
hatosán belül tartózkodik és küzd. Ez nem aka
dályozza meg Rbban sem, hogy olykor-olykor 
zugó lövést zúdítson Horn felé, aki egymásután 
teszi ártalmatlanná a ravasz és nehéz labdákat.

Toldi—Kemény—Takács akció következik
é.s olyan parázs tömeg- és közelharc Horn 
kapuja előtt, hogy az emberektől a labdát 
nem Is látni, csak azt, hogy egyszerre a 
kis Takács lába lendül és ■ háló kidagad. 

4:0.
A sportszerűtlen dallam Ismét fölcsendül; ez
úttal azonban néhány kellemetlen perc követke
zik, ami az éneket csakhamar eloltja. Mert 
hiába éli

másod virágzását n Takács—Tánco«-«zárny, 
a nagy győzelem mámorától a hátsó formációk 
lelassítanak s a 38. percben egy korner után 
támadt tumultusból a csatársorba küldött

Kiss Gábor eléri ■ becsületgólt. 4:1.
Az Újpest elásott harci készségét újra előka
parja és nagy hajrával zudul a zöldfehér kapu 
felé. Közvetlenül lefújás előtt

még egy utolsó kétségbeesett lendület kö
vetkezik, amit n héroszként küzdő Kiss 
Gábor végül Is ujabb góllal pecsétel meg. 

4:2.
Ezzel azután megenyhül nz n keserű hangulat, 
ami a megkínzott lilafehér drukkerek táborá
ban lassan-lassan bontogatta a szárnyait.

Az óbudaiak gólarány/avifó délutánt rendeztek
III. kér. FC—Somogy 7:0 (3:0)

után nyárias verőfény, remek 
nem utolsó — ötezres publi- 
esapatot. Derbielöétel. A ke-

A kétnapos eső 
pálya, no — ami 
kuni várta a két 
rületiekel a saját közönsége sem látta hetek óta. 
Somogy érdekességét fokozta a Hungária elleni 
győzelmük. Az állóhely a Scmogyot látja szíve
sebben, mert amikor elindítja a labdát, azon
nal zug. biztat a tömeg:

— Tempó magyarok ...
Óbuda mosolyog a vicces bemondáson és ko

molyan hozzáfog a gólgyártáshoz. A 8-ik 
ben
Fenyvesi beadása Sós lábáról lccsusrik, a 

pus kifut, de hiába. 141.
Három perc múlva

Kármán mellel fog el egy előreadást 
máris bent van a második. 2:0.

18-ik perc, hozza meg
Fenyvesi gólját, amely a kapufát érintve 

perdül a somogyi hálóba. 3:0.
Szünet után ugyanaz a monoton nóta járja.
III. kerület futballozik, 1 Somogy szemléli. 

Elvégre e». is egy módja a tanulásnak.
— Hogy verhették el ezek a Hungáriát?
Hát bizony, a papírforma alapján nem is 

igen lehet ezt megérteni. Az állóhely csak nem 
akar belenyugodni Somogy gyenge játékába és 
egyre fel felharsan a biztatás:

— Tempó Somogy' Hajrá Kaposvár!
Azonh: n n biztatást, ugylátszik, p kerületiek 

veszik magukra, mert mindent elsöprően hozzá
fognak a további gólok öntéséhez. Egy jobb- 
széli láuia^ást

pcrc-

ka-

éfi

A

Blasko értékesít. 4:0.
Ezután a Somogynak is lenne végre egy hely
zete, azonban balszélsőjének rossz beadása el
hessegeti a gólt. A III. kerület nyomása mind 
aggasztóbb tünetekben nyilvánul meg.

A 81. percben Ismét Rlusko a szülőapja a 
szépen kidolgozott gólnak. 5:0.

Néhány perc múlva
Egry fejesgólja jelenti a féltucatot. 0:0.

Óbuda nem lankad, ujabb és ujabb helyzete! 
nűnd mind gólszaguak. Egy éles lövést Vclcz 
kézzel hárít cl.

■ megítélt 11-est Fenyvesi juttatta a jól 
megterhelt kaposvári hálóba. 7:0.

A Somogyba a további biztatás sem tud lel
ket önteni. A Kerületnek jó gólarányjavitó és 
pontszerző délutánja volt ez ..

ELKÉPESZTŐ ELTOLÓDÁS A 
TABELLÁN!

BAJNOKI

1. FERENCVÁROS
Játék

5 10:8
Pont
10

2. KISPEST 7 18:9 10
X BOCSKAI 6 14:7 8
4. ÚJPEST fl 13:0 8
5. PHÖBUS 0 10:11 «
8. SZEGED 7 17:18 6
7. SOMOGY 8 10:24 6
X III. KÉR. FC 4 12:8 n
9. ATTILA 7 15:16 3

10. BUDAI „11" 8 12:18 3
11. NEMZETI 5 9:20 8
12. HUNGÁRIA A 8:11 2
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A Szeged FC rekordgyőzelme
Szeged—Nemzeti 8:2 (4: 0)

Szeged, okt. 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjeíen 

lése.) A szegedi csapat kitűnő jdtékkel leple 
meg közönségét és ellenfelét, különösen csatárai 
bizonyultak gólképeseknek, úgyhogy az. együt
tes már az első tíz percben 3 góllal vezetett. A 
Nemzetit a váratlan eredmény kissé megza
varta.

Szünet után a budapesti csapat taazMaedte 
magát, 2 gólt la rágott, de azután teljesen 
ösazeroppant, nem tudta megakadályozni a 

további gólokat.
A győztes csapatból különösen a csatársor 

emelkedett ki, azonkívül Pálinkát, Schmidt és 
Somodul is jól dolgozott. A Nemzeti igen gyen
gén játszott, különösen védelme mondott cső
döt. Egyedül Szendrő dolgozott társai helyett 
is, azonkívül még Szecsei és Blhámi mutatott 
elfogadhatót.

Szegedi támadások után n 2-ik percben 
fírott beadásából Bognár a kifutó kaput mel

lett lőtte az eltő gólt. A 6-ik percben Gyurcsó 
élet szabadrúgása Bognár lábáról pattant a há
lóba. 1 perreel később Havas lefutott s beadá
sát Korányt II. fejelte a Nemzeti kapujába- 
Majd a Nemzeti Is több támadást vezetett, s 
Odri lövése kapufáról pattant vissza. A 25-ik 
pereljen Gross átadásából Kalmár a negyedik 
gólt lőtte. A félidő hátralevő részében inkább 
a Szeged támadott, de további eredményt nem 
ért cl.

Szünet után még 1 perc sem telt el, mikor 
Kalmár lövése már a hálóba került. A 14-ik 
percben Kalmár a fekvő kapus felett a kapu 
felé lőtte a labdát, a befutó Flóra kézzel ütötte 
le. A megítélt 11-ett Havat értékesítette. A 19-ik 
percben Nemzett ellentámadásból Szecsei gólt 
rúgott. A 22-ik percben pedig Pál ágy l beadását 
Bihámi juttatta a hálóba. Ezzel a Nemzeti ki 
is adta erejét és a 38 -ik percben Bognár 25 
méteres lövése jutott a hálóba, majd a 43-ik 
percben Gross lefutott és az utolsó gólt lőtte.

Miskolc és Buda megosztozott a bajnoki pontokon
Attila—Budai „11“ 1:1 (1:0)

Miskolc, október 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelem 

lése-) Rendkívül heves, izgalmas mérkőzésben 
volt része a miskolci közönségnek. Különösen 
az első félidőben vált izzóvá a hangulat, ami
kor a közönség sokszor nem érlelt egyet Vast 
Ernő bíró ítélkezéseivel.

Az ügyeletes rendőrtlazlvlselő három alka
tommal be la ment a pályára éa figyelmez
tette VaMt, hogy vigyázzon, mrrt különben 

a botrány el nem kerülhető.
A II. félidőben viszont a játék izgalmas volta 

vitt érdekességet a küzdelembe, miután a bu
daiak váratlanul annyira összeszedték magukat, 
hogy a kiegyenlítő góljuk sokáig levegőben 
lógott. Páratlan érdekességfl volt ezután a küz
delem. Az Attila két kapufa-lövése esetleg a 
hálóba is mehetett volna s igy

a játék képe alapján egy kisgóloa miskolci

győzelem Jobban megfelelt volna az erővi
szonyoknak.

Az első gólt az Attila lőtte a 15. percben, ami
kor

.Magyar lövését Fláblán kiütötte Balogh elé, 
ak| vlflzon! a hálóba juttatta a labdát. 1:0. 

Az Attila ezután fölényben volt szünetig. A II. 
félidőben a budaiak lelkes, jó játékkal

a 30. percben Sztancalk révén kiegyenlítet
tek. 1:1.

Az Attila csatársora váratlanul jól funkcio
nált, feltétlenül Jobb volt, mint a budaiaké. A 
két fedezetsor és a védelem körülbelül egyfor
mának bizonyult. Fábián sok hrnvuros góltól 
mentette meg csapatát. Polgár úgy is mint cen
ter, s úgyis, mint a második félidőben a gyen
gén játszó Kárpátit felváltó centerhalf, kivált a 
mezőnyből. Az Attilánál Magyar volt a legjobb, 
a fedezetsor lelke Buzássy, a védelemé pedig 
Bán volt.

KTK—Menekültek 2:1 (1:0). Góllövők: Lohn, 
Biczó, áll- Erisen

IV. OSZTÁLY. 
Déli csoport.

Nagy meglepetés az ETC pontvesztesége. Ve
zet az ETSC (18 pont), az ETC (0 pont). SAC 
és P. Jutagyár (8—8 pont) előtt.

ETSC—SzNSE 0:2 (8:0). Góllövők: Szakács 
(4), Tarnovszky (2), ill. Abai és Szebehelyj.

Kispesti VI. kér.—ETC 1:1 (1:0). Góllövök: 
Bálint, ill. Klimúr.

P. Juta—Szondy 4:2 (2:1). Góllövök: Kopper 
(11-esből), Scheiring, Kiéin, Fegyvernek! III,; 
111.Wagner és Tóth.

Valéria—DGSE 5:2 (lil). Góllövök: Kiss (3), 
Varga I. (2) és Krainarcsik (2).

MPSE—K. Húsos 3:3 (2:2). Góllövők: Ta
más, Maurer, Kulcsár, ül. Hauser (2) és 
Sztaircza.

SAC—SzTE 4:0 (4:0). Góllövők: Gruber (2), 
Stumpf és Mizl.

Északi csoport
A RÁC vereség váratlan volt. Vezet az 

Autótaxi (12 pont) az T’VASC (10 pont) és a 
P. Remény (9 pont) előtt.

Autótaxi—LTK 4:1 (2:1). Góllövők: Sefcsik 
(2), Római III. és Hajdú, ill. Siipula. A 89. 
percben botrány tört kf, a bírót is megverték. 
Kardlapozás vetett véget a csetepaténak.

Az Est—Rp. Egyetértés 3:0 (1:0). Góllövők: 
Szigeti (2) és Bán.

UVASC—T. Előre 2:1 (0:1). Góllövők: Gár
donyi és Szabó, ill. Bokor.

RMTE— MTC 3:2 (1:0). Góllövök: Sörös, Vra- 
novits, Doma, ill. Kiéin és Maurer.

P. Remény—RAG 1:0 (1:0). Góllövő: Bartkó. 
Zsolnay—UFC 0:0.

Keleti-csoport
Az NSC súlyos vereséget mért a Fér. Ka

szinóra. Vezet a MÉMOSz (12 pont) az MFOE 
(11 pont) és az NSC (10 pont) előtt.

X. kér. FC—VÁC 3:0 (1:0). Góllövők: Vörös 
(2) és Szántó.

MÉMOSz—Drogulsták 8:1 (2:0). Góllövök:
Moldovány, Pollák és Kicsák ,ill. Patasics.

MFOE—Siketek 12:0 (4:0). Góllövők: Poh- 
ner (4), Steigerwald (2), Molnár (2), Kal- 
tenecker (2), Schneeweisz (2.

PATE—VII. kér. Amatőr 2:1 (1:1). Góllövök: 
Szaniszló és Pető, ill. Hriberszky.

NSC—Fér. Kaszinó 0:2 (1:0). Góllövők: Stahl 
(3), Gergits I. (3), ill. Mester é» Schütz.

Cukrász X. kér. Remény 5:0 (2:0). Gól
lövők: Pető (2) és Farkas (3).

Nyugati csoport
A derbit a GSE nyerte. Vezet a GSE (10 pont) 

a Sz. Juventus (8 pont) és a Kelenvölgy (7 
pont) elölt. ..

Sz. Juventus—OMSC 5:2 (2:1). Gollovők:
Sumi III. (3) és Gigler (2), ill. Straub I. és II.

GSE—B. Magyarság 2:0 (2:0). Góllövök: Mé
száros és Takáts (öngól).

Kelenvölgy—Lapterjesztők 
lövők: Rápity, Karikó II. 
Stieder.

3:1 (1:0). Gól-
és Horváth, ill.

Soroksár a Váci
Reménységet 

is legyőzte
A II. liga tegnapi fordulójában a Soroksár—1 

Váci Reménység-meccs felé fordult. A Sorok
sár biztos győzelmet aratott. A többi meccs 
kiegyensúlyozott erőket dobott harcba.

Etc FC—Budafok 1:0 (0:0). Góllövök: Létay 
(11-esből). A győztes gól az utolsóelőtti perc
ben esett. Egyenrangú ellenfelek küzdelme.

Vác FC—Nagytétény 2:1 (0:1). Góllövők: 
Mélesz, Krausz, ill. Kludák. A Vác FC csak 
szerencsével győzött.

Soroksár—Váci Remény 4:1 (2:0). Góllövők: 
Szeder (2), Zimonyi, Horváth, ill. Köbl II. Iz
galmas, heves küzdelem.

Rak TK—B.MSE 2:2 (2:0). Góllövök: Kólón- 
tár, Slreicher, ill. IIossó (11-esből) és Czétényi. 
A BMSE szünet után fölénybe került, de már 
késő volt.

Csepel—Szürketaxi 0:0. Nívós, szép játék a 
csepeliek fölényével.

Vasas—Budatétény 1:0 (0:0). Góllövö: Stanzl 
I. A budatétényiek szünet után erősen szó- 
rongatták a Vasaokat.

SzNFC—Drogulsták 3:0 (1:0). Góllövők: Páli, 
Paksy és Reisner. Gyenge nívójú küzdelem.

Biróverésekkel élénkített 
amatőrdéliitán, 

amelynek legnagyobb eseménye, hogy a MÁVAG 
legyőzte a Törekvést

A tegnapi forduló hatalmas meglepetést I Sch5fTer. Kuna, ill. Jung. Galambos és 
hozott. kas.

A Törekvés vesztesként hagyta el a pályát. NyTE—BVSC 3:2 (2:0).. Góllövök:
A Biró-csoportban mindkét éllovas kikapott: j zsinszky (2), May, ill. Jerzsabek (2).
>nég hozzá a Turul 9,-0-ra!

A Juta-gyár pályáján az egyik játékos
megverte a bírót.

l'gyancsak bír áverés történt a Szőnyi-ition, a
Lipótváros—Autótari-mérkőzésen.

I. OSZTÁLY.
Bíró-csoport.

A BSzKRT ragyogó játékban legvőzle a ve
red UTE-t, a Postás lelépte a Turult. Vezet az 
1 TE (9 pont) a Turul TE (8 pont), a Postás 
BSzKRT és BSE (7-7 pont) előtt

HAC—TLK 3:0 (1:0). Góllövők: Savanyó (2)
és Jákob. A HAC csatársora remekül játszott.
Savanyó a mezőny legjobbja volt.

Postás—TTE 9:0 (4:0). Góllövők: MátóíTy
(4) , Kertész (2), Bobrik (2) és Bokor. A Pos
tás lelépte a Turult, pedig a 46. perctől a kiál
lított Gombos nélkül 10 emberrel játszott.

BSE -Testvériség 8:2 (6:1). Góllövők: Kozma
(5) , Ardai (3), BÍ. Keresztes (2). A BSE csa
társora pompásan játszott.

BSzKRT—UTE 2:1 (1:1). Góllövők: Gergely
'(2), ill Unger. Változatos, szép játék.

URAK—BEAC 2:Q (1:0). Góllövők: Nagy és
Vida. Szép játék, megérdemelt győzelem-
mcl.

IIL kér. TVE—VI. kér. FC 3:2 (1:0)
vők: Sugár, Boskovics, Tratina, ill. Schön
Stílustalan, csapkodó játék.

Pártoscsoport.
A MÁVAG legyőzte a Törekvést, ami a 

legnagyobb meglepetése. Az FTC megint kika
pott. Vezet a MÁVAG (11 pont) nz Elektromos 
(7 pont). Törekvés, EMTK és „33“ FC elölt.

Kelenföld—FTC 3:1 (2:1). Góllövők: Görög
(2). Laki, ill. Barna. Az FTC-re rá sem lehetett 
ismerni.

Elektromoa—h83m FC 8:2 (1:2). Góllövők:
Buzássy (2), Tritz, ill. Varga (2). A budaiak
nagyon jól tartották magukat. Különösen He
rendi kapus játszott jól.

BMTE—Ca. MOVE 5:1 (1:1). Góllövök: Kar
dos (21, Varga, Li.idrnaycr, Posznik, ill. Fa
ragó. Fölényes biztos győzelem.

MÁVAG—Törekvés 2:1 (0:0). Góllövök: Plá-
vics és Pintér, ill. Magó. A MÁVAG lelkes já
tékával szerencsés győzelmet aratott.

MTK—FVSK 2:1 '*  '*  .. ....... "
Pesti, ill. Szoják.
halfsora.

EMTK—WSC 1:1

Góllő-
(2).

nap

(1:1). Góllövök: Bihari, 
Az MTK-nak jobb volt a

_____  ___  . (1:0). Góllövők: Terényi, 
ill. Ziimpk. A II. félidő 14. percében a bíró 2 
EMTK-jáfékost kiállítóit, azok nem hagyták el 
a pályát, mire a játék félbeszakadt

n. OSZTÁLY.
Stobbe-csoport.

A Föv. T Kör súlyos veresége meglepetés. 
Vezet nz UTSE (13 pont) nz. RTK és n Nyom
dász (10—10 pont, előtt.

ZSE-MFTR 5:2 (2:1). Góllövők: Fckecs (2), 
Tóth (3), III. Czieghr é5 Miillcr

UTSE—ZAC 5:1 (1:1). Góllövök: Szán-
dalszky I. (2), Valcsicsák, I.titikó 111. és Blum, 
ill Menyász.

M. Pamnl—Föv. T. Kör 5:2 (1 0\ 
Mc ríva (2), Kernen GoIUkcz, l.rksa. 
(»»■

Vasas-Hl.K 2:2 (0:0). Góllövök; 
és Benda, ill, Viola és Zuber.

RTK-BTK 4:8 (2:1). Góllövök: Varga (2),

Góllövök: 
ill. Miksa

Hermann

Far-

Bri-

PSC-TSC 1:0‘(0:0). Góllövö: Brezsányi. 
Kárpáti-csoport

A KTC és a Köb, AC veresége folytán az 
SzFC-vel már csak a BBSC tart lépési. Vezet 
az SzFC (11 pont) a BRSC (8 pont) és a Ganz 
(7 pont) előtt.

BRSC—OTE 
Kovács.

2:0 (1:0). Góllövő: Brunner és

Kárpáti-csoport.
AC 2:1 (0:1). Góllövők: Sár
iik Énoch.

:1 (1:1). Góllövök: Muntner

SzFC—Köb. 
közi, Szloboda,

CsTK—Felien 3:1 . .... _ __ _____________
Szőke, Tóth, ill. Gudra (11-esből).

KSC—FSE 3:2 (1:1). Góllövők: Petrusa, Vale- 
cek (11-esből), Bohn I., ill. Weiland és Gilice.

MAFC— BTC 4:1 (2:0). Góllövők: Benedek 
(4), ill. Gruber.

Ganz—SzAC 2:2 (2:0). Góllövők: Domsitz és 
Grimm, ill. Kovács és Llnczinger.

Hungária—KTC 3:2 (1:1). Góllövők:
(2), Kosaras, ill. Lendvai és üveges.

III. OSZTÁLY.
Oprée-csoport.

Kikapott az MSC, de a RAFC 
pontot. Vezet a P. Törekvés (10 
és a RAFC (9—9 pont) előtt.

P. Törekvés—MTC 14 (0:0). 
lyás.

RAFC—VI. kér. SC 8:8 (2:1). 
drisch. Szobonvai és Lintner 
(1 Lesből). Péleri és Ádl-r.

Compaetor—MSC 3:2 (2:0). Góllövök:
Schmolkó (3), ill. Varga és Valent.

UMTE—Jutagyár 1:0 (1:0). Góllövő: Sebő 
(11-esből). A II. félidő 32. percében Hulter (Ju- 
lagyár) megverte Fischer bírót, mire a játék 
félbeszakadt.

MÁV Előre—Törökőr 2:1 (2:0). 
Csapó, Dcmecs, 111. Welner.

Sprlnger-esoport
Végig győzlek az éllovasok. Vezet 

vériség, a KASC (11—11 pont) és 
SC (0 pont) előtt.

KASC—UFC 3:1 (0:0). Góllövők: 
Lcdényi és Kornfeld, ill, Vilcsck II.

PTBSC—ÉMOSz 3:0 (2:0). Góllövök: Rajnai, 
Tápai és Schubcr.

BBFC-LTE 2:1 (1:1). Góllövök: Krusovszkl 
éR Bajos, ill. Nagy. A meccs után verekedés 
tört ki.

I. kér. SC—Spdrta 2:2 (1:1). Góllövök: Gahlr 
(11-esből), Keresztes, ill. Braun és Gevccscri.

B. Testvériség—BIK 5:0 (2:0). Góllövők: Wó- 
ber (4) és Csápori.

Vérhalom—BSC 2:0 (1:0). Góllövök: Kucsera 
és Jávorszki.

Malakycsoport.
Nagv meglepetés a Húsos — súlyos — vere

sége. Vezet az SzRTC (11 pont) a Hálókocsi 
(9 ponti, NJTC és KSSE (8—8 pont) előtt.

SzllTC—Gránit 3:2 (1:1). Góllövők:.............
Varga I. (2), ill. Weisz és "

KAC— Húsos 3:0 (2:0). 
Kárpáti és Fricdvalszki.

KSSF-KAOE 7:1 (3:1). 
(21, Korzó (2), Spacziercr 
(11 évből).

NJTC- Drasrhe 2:1 (1:0). Góllövők: Varga, 
Wlndkr, ill. Rotorba.

Kalapos—KF.AC 2:1 (1:0). Góllövök: Tóth és 
Kennel1, ill. llaigli.

Petrás

is leadott egy 
pont) az MSC

Góllövö: Gu-

Góllövök: In- 
II., ill. Büki

Góllövök:

a B. Test- 
az 1. kér.

Lehotzky,

Huss.
Góllövők:

Heilauf,
Geiger.

SchubertGóllövök: ______
(2, Gál. ill. Kovács

A hét hőse; BenedeMMAFC)
Wéber (BTSE) Stahl (NSC)

A tegnapi forduló csupa csatárt avatott hőssé.
Az elsőosztályban Mátéffy, a Postás balössze

kötője a fényesen szereplő Turulnak négy gólt 
lőtt s ezzel megpecsételte nz ellenfél sorsát.

A 11. osztályban a MAFC centere, Benedek 
négy góljával az ugyancsak szépen szereplő 
BTC-t intézte el.

A B. Testvériség jobbösszekötőjéé, Wéberé a 
pálma a III. osztályban. Négy gólt lőtt a BIK

kapujába.
Az NSC Stahl-ja három góllal terhelte meg a 

Fér. Kaszinó hálóját és a győzelemben nagy 
része volt.

A nyertesek Ősy-Blazsek László szobrász
művésznek a Hável Pál cég által kivitelezett 
remek plakettjét szerdán este 6—7-ig vehetik 
át a Hétfői Napló szerkesztőségében (VII., Er 
zsébel-körut 4. I. emelet).

Újoncok a válogatott csapatban
Együtt van már az olasz csapat Is

A jövő vasárnapi Magyarország—Olaszország 
Európa-kupa mérkőzésre vasárnap este össze
állította Nádas Ödön országos szövetségi kapi
tány a magyar együttest. Ugyanekkor távirat-

MAGYARORSZÁG

HÁDA—KORÁNYI, BÍRÓ—SZALAY, SÁ-
KOSI, PALOTÁS—MIKES, TAKÁCS II., 

POLGÁR, TOLDI, KEMÉNY.

Nádas kapitány tartalékul Hóryt és Szemerét 
jelölte ki, a többieket pótlólag kedden fogja 
megnevezni. Válogatottunk csütörtökön dél
után trialmérközést tart a Phöbus-szal az 
Üllöi-uti pályán.

A szövetségi kapitány meglehetősen nehéz 
helyzetben volt, miután

Auer multheti sérülése vasárnap kínjait.
Ez a körülmény kétségtelenül megbontotta ere
deti elgondolását, azonban remélhető, hogy a 
kijelölt játékosok az olaszok ellen éppen 
olyan lelkesedéssel és gyözniakarással vetik 
magukat a küzdelembe, mint az osztrákok ellen 
tettók. Alkalniunk volt Nádas Ödön azövstségi 
kapitánnyal közvetlenül a csapat összeállítása 
után beszélgetést folytatni. A következőket 
mondotta a Hétfői Napló munkatársának:

— Csapatom zöme a bécsi nagy sikerrel 
szerepelt együttes. Sajnos,

Auer sérülése olyan természetű, hogy az 
olaszok ellen nem merem beállítani.

Ha rendbe is jönne addig, akkor is ki len
nék téve annak a kellemetlenségnek, hogy már 
az 5. percben kiújul a sérülése és végig'kény
telen statisztálni. Már pedig az olaszok ellen 
nem lehet tiz emberrel játszanunk, oda harc
edzett és egészséges tizenegy futballista szük
séges, miután az esetleges sérültet nem lehet 
friss játékossal pótolni. Bármennyire is fáj-, 
dalmasan érint, az a generális elvem, hogy a 
jól szerepelt együttest nem szabad mcgboly- 
galnl, ezúttal a kényszer parancsolta rám a 
megoldást, amely igy feltétlenül biztosabb bá
zist nyújt, mint egy jelenleg harcképtelen em
ber kockázata.

Különben Is Tukács II. az Újpest ellen oly 
nagy formát Játszott, hogy régi rutinja és 
egészséges taktikája révén feltétlenül fö
lébe helyezendő a többi négy fiatal számba*  

t jöhető Jobbösszckötőnek.
A jobbszélre Mikest teltem, mivel állandó jó 
formája reményt nyújt arra, hogy vasárnap 
épper. az olaszok ellen fogj i elérni tudásának 
is játékkészségének tetőfokát A halfedezet 
posztja a debreceni Palotáséul nyert megoldást, 
aki egy árnyalattal fürgébb, mint Kárpáti II. 
Bízom benne, hogy teljesen he fogja váltani 
beléje helyezett reményeimet. A csapat többi 
tagja adva volt.

Pécs ól>i, hiszem, mindnyájan csak 
erősödtek és növekedtek tudásukban, tak- 

tlkal és techuikai iskolázottságukban.
Ha ez a csapat olyan lelkesedéssel fog ját*

bán megérkezett az olasz válogatott csapat ősz*  
szeállitósa is. Az üllöi-uti pályán tehát a kö
vetkező két csapat fog egymással szemben 
állni:

OLASZORSZÁG

COMBI — ROSETTA, CALLIGARIS — PIZ- 
ZIOLO, MONTI, BERTOLINI—GUARISI,

CESARINI, MEAZZA, FERRARI, ORSI.

szani, mint az osztrákok ellen .akkor nem fél
tem. Győznünk kelll

A vercelli csatatér 
Jövendő hősei

Fábián Pál ,a PLASz kapitánya összeállította 
a Jövő vasárnap Vcrcclllhen nz olasz B. válo
gatott ellen kiálló magyar B. válogatott labda- 
dngócsapatot. A csapat felállítása a következő: 
Alberti (Bocskai) — Sdtori-Stemberg (Újpest), 
Tőrös (Phöbus) — Kárpáti II. (Budai 11), 
Szttcs (Újpest), Kiss Gábor (Ujpes’t) — Mar
kos, Vlncze, Teleki (mindhárom Bocsksy), 
Kármán (Hl. kér. FC, Titkos (Hangária).

Tartalék egyelőre csak Dénes kapus. Szerdán 
tréning lesz, a pálya és ellenfél azonban még 
bizonytalan.

X Osztrák-magyar kézilabda válogatott mér
kőzés kerül lejátszásra október 29-én Budapes
ten. A mérkőzés elé aggodalommal tekintenek, 
mert a klasszis csatárok jórésze formán kívül 
van.

X Tribünavató Győrben. Győrből jelentik: 
Vasárnap ünnepi külsőséggel avatták fel a 
Győri Atlétikai Club Berzsénvi-ligeti sporttele
pének újonnan épült tribünjei. A város és a 
vórmegye előkelőségei elölt zeneszóval felvo
nultak a klub összes szakosztályainak verseny
zői, majd a felvirágozott tribün elölt Skultéty 
Miklós alispán üdvözölte a közönséget, amely
nek átadta az uj tribünt. A tribünavatást a 
GyAC—Szombat helyi MÁV bajnoki mérkőzése 
követte, amelyet a GyAC nyert 1:0 (0:0) Arány
ban.

X Nagyszerűen sikerűit TTC nemzetközi 
automobilversenye. Budapesten már rég nem 
volt ilyen nagy’ nemzetközi mezőny, mint ami
lyen kül- és belföldi résztvevője volt a TTC két 
részből álló versenyének. A verseny első résre 
a hegyi verseny reggel 8 órakor volt a gödöllői 
patkóban 2 km -es tavon. Itt a legjobb időt 
llosemaycr érte el, aki még az autóknál is iobb 
sebességet ért el Könnyen végzetessé válható 
baleset érte Hartmann Lászlót, aki a cél előtt 
50 méternyire nz árokba szaladt és csak a kilo
méterkő, amelyet ktdőntőtt, mentette meg sú
lyosabb balesettől A kilométerverseny, amelyre, 
a nagyszerű idő közel 10.000 főnyi közönséget 
csábított ki. a Kerepesl-uton zajlott le. Az ösz- 
sz<?» külföldi versenyzők Itt is indullak és egy
más után aratták a rekordokat. Budapesten 
még nem látott sebességekben gyönyörködhet
tek a nézők.
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„Hajótüz" a magyar labdarúgásban 
és kapcsolt részein

Egyetlen gyógyszer: pontosan az ellenkezőjét 
tenni annak, amit eddig cselekedtek

értés végeredményben mindkét részen... te- 
hát a cáfoló oldalún is történhetett, a tenden
ciózus méregkeverés vádja mellett azonban 
néni inehetünk el szótlanul. Sőt megnyugtat
hatjuk osztrák kollégáinkat, hogy egy kis mé
regkeverésért mi nem megyünk a szomszédba. 
Elég eredményesen íizik ezt nálunk odahaza 
is... tanú rá a vergődő magyar labdarúgás.

♦

TI C r'í ne a r

MÁSODIK, PERC

HARMADIK PERC

Az 1933 —34. futballévad az előjelek után 
ítélve a magyar futballtörlénelem leggyászo
sabb esztendeje lesz. Érzik ezt valamennyien, 
akik a felelössség iromba súlyát akár anyagi, 
akár hiúsági okokból

önkényesen
a vállukra vették. Fz az esztendőkig semmibe- 
vett „ártatlan maszlag*':  a felelősség most 
már a bőrüket perzseli. Ugy vannak vele, 
mint az óceánjáró parancsnokai, akik titkolni 
igyekeznek a hajótüzet. A nagy hajó testében 
minden kiégett, elhamvadt már, csak a bordá
zat ép, amit az egykori tervezőmérnökök 
szabtak remekbe. Csodálatos tragikum, hogy 
a magyar futball hajójában tomboló tűzvész 
elsőnek a „rádióállomást" pusztitta el s most 
már, ha akarnak sem tudnak többé vészjele
ket leadni, segítséget kérni. Az a hang, ami 
rendelkezésre áll, gyenge és remegő a pusztu
lás félelmétől. Csak arra elég, hogy önmagát 
is ámítva vidám táncru szólítsa fel a gyanút
lan utasokat, amikor valójában már csak két 
ut áll nyitva: vizbeugrani vagy tűzbe pusz
tulni. A mentőcsónakokban hely nincs*.

oda már a hajóparancsnokok kvártélyoz- 
Iák magukat a szimbolikusan üres pénz*  

társzekrénnyel.
Hát már most boritsunk-e fátyolt a múltra? 

Mert ez a legújabb jelszó. Mintha a csődbe 
futott üzlet hitelezőit kvóta helyett fátyollal 
lehetne kielégíteni! (Bár itt annyi fátyolra 
van szükség, ha mindent be akarnak borí
tani, hogy abból egészen csinos kis üzlet 
nyitható.)

Előttünk csak egyetlen szempont: a magyar 
futball érdeke lebeg. Nem érdekelnek a kifo
gások, a nagymosások és bűnbak-ugrások, 
csak az érdekel, hogy mi módon lehet még 
menteni, ami menthető. Ebből a szempontból 
pedig két döntő fontosságú tényezőt kell el
tüntetni az útból.

Elsősorban is a KISOK-pragrafusokat. Ezek 
a magyar futball bukásának

tárgyi okai.
Féltékenység szülte őket, mert a testnevelők

érezték, hogy nem ők a diákság igazi test
nevelői, hanem a futball varázsos mesterei. 
Szép szóval, meggyőzéssel nem ment a dolog, 
mert nem tudtak meggyőzőek lenni, elintéz
ték hatalmi szóval. Ezzel

kihullott a futball gépezetéből az Intelli
gencia,

amely naggyá tette ezt a nemzeti játékot.
A másik eltüntetendő ok a sportpolitika 

szerencsétlen vonalvezetése.
Eltüntették az útból az őszinte és önzetlen 

hangú férfiakat
és monopollsztikus helyzetet teremtettek azok 
számára, akik a szabadverseny iramában nem 
tudták volna megállni a helyüket. Végül pedig 

személy! csaták
színterévé változtatták a futball parlamentjét. 
Az egyik oldalon a percentek birtokáért dúlt 
a harc, a másikon hatalmi kérdések zűrzavara 
bontotta meg az egységet. Másra nem ju
tott idő.

Évekig futott a lejtőn a gyorsulás törvé
nyének diktandójára ez a nagy test: a futball 
és most

elérkezett a legsebesebben zuhanó eza- 
kaszba.

Már nem sokáig tart az útja. Apró kavicsokat 
raknak eléje, ez azonban nem elegendő a szé
dült görgés megakadályozására. Most a fizika 
törvényei vették át a parancsnokságot s velük 
megbirkózni a gyenge csontunk, az angolkóros 
futballdiplomalák aligha tudnak.

Egyetlen utón kínálkozik gyógyulás: 
pontosan az ellenkezőjét tenni annak, 

amit eddig cselekedtek.
Ehhez azonban a balfogást beismerő héroszok 
és puritánok kellenének. Hogy mindezek elle
nére sem csüggednek el e sport lelkes barátai, 
az csak azért van, mert tudják, hogy 

építeni mindig lehet s rövidesen kell Is.
Valószínűen nem egyszerű restaurálásról, 

hanem az alapokig nyúló újjáépítésről lesz szó.
Horváth Zoltán

Sindelart, nz „Ausztria" kivételes képességű 
középcsatárját — aki végeredményben évente 
egyszer kifoghat egv rossz napol is — rend
kívül elkedvetlenítették a hírlapi közlemények 
és kijelentette, hogy ezekután jó ideig nem 
érzi magát hivatva arra, hogy résztvegyen a 
válogatott mérkőzéseken. Vagyis duzzog és 
nem akar játszani a skótok ellen. A glasgowi 
nagy mérkőzésig még sok idő telik el, addig 
végleg le is higgadhatnak a stadionbeli, vere
ségnek is beillő eldöntetlen miatt felizgult ke
délyek ... hacsak Meisl mégis be nem váltja 
fenyegetését és kisebb technikájú, de küzdő
képesebb áttörő centercsatári állít Sindelar 
professzor helyébe.

♦
Az osztrák labdarugó szövetség végleg meg- 

unta a VVacker meidlingi .sporttelepén vasár
naponként megújuló csendéletet, amik rend
szerint a biró megrohamozásával, rendőr
attakkal, bevert fejekkel végződlek és két 
hétre bezáratta a Wacker pályát, hogy időt 
adjon az egyesületi hívők feíajzott idegei le
csillapítására. A szövetség egyébként elren
delte, hogy a tilalom lejárta után a pálva- 
lulajdonos köteles minden mérkőzésen leg
alább 20 saját rendezőt kirendelni, valamint 
fedezni 15 gyalogos rendőr, egy tiszt és 5 de*  
tektivből álló rendőrkülÖnitmény költségeit, 
végül a pálya feltűnő helyein köteles megfe
lelő nagyságú plakátokat elhelyezni, amelyen 
felszólítja a közönséget, hogy viselkedjenek 
nyugodtan és a honi csapat esetleges veresé
gét túrják férfias nyugalommal... ezenkívül 
igen helyesen cselekednek, ha a kiürített 
kracherlis palackokat szépen visszaszolgáltat
ják a büfTé tulajdonosának és nem vágják 
hozzá az ellenfél játékosai vagy Uram bo
csáss, a pártos biró fejéhez..,

♦
A londoni Tottenham Hotspur pályán lesz 

megtartva az angol-francia válogatott mérkő
zés, amire a franciák már lázasan készülőd
nek. Hir szerint, a francia kaput Hiden, a 
bécsi csodakapus fogja védeni.

♦

Kívonuljanak-e a nők a sportegyesületekből?
Egy fals vita a nők sportolásáról

a napok-

NEGYEDIK PERC

ÖTÖDIK PE«C

de mégis csak fejleszthették a női sportot. 
Abban a fergeteges világban pedig, amelyet 
ma élünk, direkte szükség van a férfi és női 
sportolók együttműködésére. A legszebb pél- 

i ■ amely <P' 
pen a napokban hangzott el Németországban 
— a női sport ellen. Tschammer-Osten, n né
met fősportkormányblztos betiltotta a női 800 
méteres síkfutás bajnokságát azzal az indoko
lással, hogy a női szervezet nem alkalmas 
arra, hogy ilyen középtávú futásokban meg 
erőltessék. És hozzáfűzte az indokoláshoz eze
ket a szavakat.

„A nemzeti szocialista államban a nő lég 
első hivatásának éljen, feleség és anya le 
gyen, társa férjének és nevelője gyermekei
nek és igy őrizze a jelent és a jövőt. Ezért 
van szükség a női és férflsportok szigora 
különválasztására."

És egy hosszú bölcselkedés végére odabigy- 
gyeszti még ezeket a kijelentéseket is.

„A férfias nő, aki csak izmait trenírozta 
és testét hamis szolgálatba kényszeritette, el
vesztette ma már tekintélyét, örökre el te 
mettük a rekordvágyat, a hajdani „crack"- 
lélet.”
A sportoló nőnek el kell szomorodnia, ha 

ezeket a múltból visszatérő és a nőt ismét le
süllyesztő kijelentéseket hallja. Németország 
meghúzza a női sport halálharangját és a 
modern sportoló nő fogalmának félreismerésé
vel el akarja venni a mai társadalmi rendbe 
beilleszkedő „uj" nő ismérvét. Ez a veszedel
mes tendenciájú kijelentés sem uj. ósdiságá- 
ban él még minden országban. Nálunk is van
nak hívői. És igy egy okkal többünk van, 
hogy férfi sportoló társainkkal együttesen 
szálljunk szembe a nő sportja elleni minden 
támadásnak.

A különélő női sport gyenge lesz ehhez! 
Vermes Magda

A gondolat nem uj. Sok-sok vita folyt le 
már a téma felett. A vége mindig az voll, 
hogy minden ország maga intézze el azt a 
kérdést, hogy a nők a férfiakkal együtt spor- . 
J.9.1jAU’Ut-<? .y.uKy külön egyesületekben? Ebben dóját ennek az a támadás mutatja, 
á“z illető ország Sajátossága legyen a "döntő." - ------- •-*- — u----------

Nálunk újabban ismét felvetették a kérdési 
és tiszteletreméltó argumentumokkal húzzák 
alá azt, hogy

a nők külön közösségben űzzék a maguk 
sportját.

A régi érvek mellett újakat is hallottunk. És 
mégsem tudnak meggyőzni az okfejtés helyes
ségéről.

Helyleien a külföldi példákra való utalás. A 
Women Smimming Association régi amerikai 
alakulás, amely azonban — legalább is a ve
zetésből — sohasem zárta ki a férfiakat. Sőt, 
a papák pénzbeli segítsége, gazdasági támo
gatása, a férfilrénerek irányítása ma is a nagy 
sikerek döntő bázisa. A párisi női sport
klubok sem újak. Sok-sok esztendeje állanak 
fenn és ugy a vezetés, mint anyagi támogatás 
a férfiak érdeme. A Les Mouettes vagy akár a 
holland nagy női uszóklubok is lényegileg 
nem mások, mint külön tömörülések, de a 
férfiak erkölcsi és pénzbeli támogatásán ala
pulnak. Az osztrák női klubok a pusztító gaz
dasági válság közepette már csak lézengenek. 
Elhullott a Ilelga-Ostmark, a Graf-féle „Wien" 
és csak a minden sportot űző Danubla tudja 
magát még fenntartani, úgyhogy egy férfi
egyesületre, a vele politikailag rokon EWASC- 
ra támaszkodik.

A mai gazdasági válság semmiképpen sem 
alkalmas uj alakulatok életrekeltésére.

Ilyen uj alakulat lenne pedig egy magyar 
női sportklub, amelynek aktivitását hamar 

megbénítaná — a krízis.
De ettől függetlenül sincsen semmi szükség 

arra, hogy a nők kivonuljanak azokból az 
egyesületekből, amelyekben jól vagy rosszul,

Méregkeveréssel vádolja 
az osztrák sportsajté 
a magyarokat

Egy hétig 
tartó hírlapi csata Maist nyilatkozatai miatt

Bécs, október 15.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) 

Meisl Hugónak két budapesti lap részére 
adott nyilatkozatai miatt egy héten keresztül 
most nagy botránytól volt hangos az osztrák 
sporlsajtó. Mint ismeretes, Meisl koserü han
gon beszélt a Wundermannschafl stadionbeli 
szeicpléséről és különösen kikelt Sindelar el
len, aki szerinte „leállt", a magyarok elleni 
második félidőben. Az osztrák futballvezérnck 
ezúttal szokatlanul mohó ellenfelei támadtak 
a bécsi lapokban, amelyek napokon keresztül 
foglalkoztak ezekkel a nyilatkozatokkal, hely
telenítve a Sindelar elleni támadást, mig Meisl 
megunta a dolgot és kijelentette, hogy a pesli 
lapokban megjelent közlemények nem adták 

issza szószerint amit ő mondott, az elferdített 
nyilatkozatokat kénytelen megcáfolni. Erre 
aztán az összeg bécsi lapok a magyar sport-

sajtó ellen fordultak,
tendenciózus méregkeveréssel vádolják azt, 
aminek szerintük nagyon is átlátszó célja 
van... egyenetlenséget akar kelteni az 

osztrák sporttársadalomban.
Nem áll módunkban ellenőrizni, hogy el

ferdítve vagy szószerint adták le a kérdéses 
lapok Meisl nyilatkozatait, tévedés vagy félre-

Eredeti futbnllstatisztika készült el 
bán Bécsben. A labdarúgás egy sok idővel ren
delkező tudósa kiszámította, hogy mennyi 
gólt lőttek az első osztályú ligacsapatok a 
professzionizmus bevezetése óla. A tabella első 
helyén a népszerű zöld-fehér hülteldorfi csa
pat, a Rapid áll, melynek játékosai az emlí
tett időben összesen 1436 gólt lőttek 714 kaJ 
pott góllal szemben, követi az Ausztria 
995.827, WAC 895:782, majd a Vienna 820.665 
gólaránnyal. A passzív mérlegül csapatok közül 
a Sportclubnak van a legtöbb adott gólja, 
853:894.

Andor León

HALLOTTA?...
. . . hogy a diadalmas magyar csapatról fel

vett első fotográfiát Rökk Ede szerezte meg
. . . hogy Wittmann Teri, a válogatott gyep ■ 

hók kizónő Béc-sbe ment férjhez. Az esküvőjét 
követő napon barátnői a következő szövegű 
sürgönyt kapták: „A mérkőzés győzelemmel
végződött, Jól vagyok, nehéz meccs volt."

. . . hogy a hölgyuszók házatáján nagy si
rás rlvás volt a héten. Közlilök többet anyuka 
nem engedett cl az esti tréningre. (A MUSz ta
lán nem is tudja, hogy 12 éves uszónők is 
vannak?)

... hogy Perry. a legjobb angol tenniszjáté- 
koa évente 30.000 kilométernyi tenniszutazást 
végez. I)e azért ki merné amatőr mivoltát két
ségbe vonni?

... hogy Gene Tunney volt az egyetlen bős*  
világbajnok, aki győzelme után aohase tért 
vizsza a ringbe. Ö volt a legokosabb Is, mert 
a győzelem értékét kamatoztatni tudta.

... hogy Madison, a sokszoros női világ*  
rekorder mint filmsztár Is elsőrendű. A „The 
Warrlos Husband" nagy amerikai film első 
szerepét Játssza. Nem mint uszónő.

... hogy a berlini „N'lxe" november elejére 
meghívta Tarist a francia uszóvllágrekordert 
vendégszereplésre. A gnllus köszönettel le
mondta a meghívást, mert nem óhalt a mai 
Berlinben szerepelni. A kinézése nem Is teszi 
ajánlatossá.

... hogy Dollfnss merénylője, DcrHI az egyik 
vezető bécsi uszóegylet tagja. Hogy nem a 
Hakoah tagja, azt nem kell aláhúznunk,

.. . hogy Mailász 
kijelentette, hogy 
lányok. Mindegyik 
Na és nem festik ,
Helene MadLsonnak és Eicanor Hóimnak nem 
árt a festék.)

,.. hogy a fii. kcr. FC visszavonult elnöke 
— hír szerint — nem akar kivonulni a sport
életből és nagy áldozatkészséggel és ügyszere
tettel pártolna egy uj sportalakulatol — mond
juk — egy hölgyuszóklubof.

... hogy Schöffcr Henrik, a TIT. kér. TVF. 
egykori válogatott vtzipólójátékosa ezldőszerint 
egy tuniszi egyesület úszóit és vlzipólózólt trení
rozza.

...hogy Schubert Glnlben látják a Jövő első 
nagy hiitu-Szónőjét. Gint Igen tehetséges igen 
fiatal és ma már komolyan veszi a versenyzést.

Gitta, a dán hölgyiiszókról 
nagyszerű Izomzatú erős 
rátermett ■ világrekordra, 
magukat (Érdekes, hogy

A nyelvi udáa — a*  érvényaQléa kulcaa

Tanutfon a DURIUM beszélökönyvel utján
Eddie megjelent a francia és az angol nyelvtanfolyam. A 6 kötet éra P M.— 
A OUIIIUM zenelctnezeln megjelentek az összes slágerek. — Kaphatók mindenütt 
Ara P 1.85. — Kérjen prospektust Vezérképviselet: VII., Thököly-ut 2. Telefon: 34-5-01
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— Haszontalan vagyok — szidta finnia- 
gát- — Nekem ,nő"-problémáim vannak, 
amikor rendes, családos embereknek fő a 
fejük a kenyérgondban és munkanélküliek 
nyomorogmik. — De fiatalos, egészséges 
önzésben megint csak a saját ügyeit fi
gyelte és nz egész hosszú utón azon rágó 
dőlt, vájjon lesz-e levele Glóriától? llivta-e 
telefonon? Fogja-e ma látni?

Glóriát azonban nem látta hznap. Csak 
»gy kurta levél jött tőle. „Mon petit 
Chéri" ... annyi mindenféle torlódott össze. 
Nem tudok ma veled találkozni. De holnap 
délelőtt telefonálok, talán biztosat mondha
tok, “

Másnap délelőtt Glória telefonált: —- El 
tudsz hozzám jönni négy órakor?

Tiz perc hiányzott a négyből, amikor 
Béla becsengetett a táncosnő lakásán.

Glória sápadtan, nagy kifényesedett sze
mekkel jött feléje: „Pierre Vanni holnap 
érkezik...“

HETEDIK FEJEZET
Csendes napok

Az utána következő nap délutánján, a 
Ciara du Nord üvegkupolás csarnokába 
pöfékelve futott be a Belgium felöl érkező 
vonat. Pierre Vanni fürgén ugrott ki egy 
elsöosztályu kocsiból és mialatt a hordár 
bőröndjeit rendezte össze, kutalóan nézett 
körül a perronon. Ugylátszik azonban, hogy 
nem találta azt, akit keresett, mert vidám 
arckifejezése megváltozott.

Húsz perc múlva az autó befordult a 
Búé Théodule Ribot-ba és megállt a ház 
alőtt, ahol Glória lakott.

A csengetésre elősiető szobaleány bizal
maskodó örömmel üdvözölte a bankárt. És 
már Glória is ott állott előtte a hatszögletű 
hallban.

— Isten hozta — nyújtotta kél kezét 
Pierre Vanni felé.

— Glória, ma petite, milyen sápadt, csak 
nincsen valami baja? — érződött aggoda
lom a bankár hangjában, amint Glória vál
lát átölelve, indultak a nagy szalon felé.

— örületes fejfájásom van két nap óta, 
tán amolyan kis „grlppe-influenza" — mo
solygott szelíden a nő. És bocsánatkérően 
tette hozzá: — Ne haragudjék, ezért nem 
voltain künn a vonatnál. De bevettem egy 
port, kissé clbódultam tőle . ..

Hazudott. Hazudta a fejfájást, a grippét, 
a port. De nem mondhatta neki, hogy kél 
nap óta órákig feküdt, nyitott szemmel 
bambán bámulva a semmibe és temette el 
magában Zentay Bélával való szép három 
hetének emlékét...

Mert szentül elhatározta, hogy ezt már 
a „múlt**  emlékei közé sorozza. Alapjában 
önző lénye irtózott minden felesleges kom
plikációtól. Hánytatott éleiében elég izgal
mon ment át, mintsem most nem ragasz
kodna ehhez a relatív nyugalomhoz, 
amelybe eljutott.

— Csak pár percre akartam látni, kedves 
*— mondta a bankár. — Hiszen tudom, 
maga is már készül be nz „Alhambrábn". 
Én meg megyek haza, mégis csak fáradt 
vagyok. De megérte az ut. Csupa jó ered
mény. Tehát „A demain". És kímélje ma
gát drágám. Nem akarja, hogy küldjein dr. 
Perrel? Megnézné tán magát? Ne felejtse 
•I, hogy most úgyis nagyon igénybe veszi 
a karácsony, a naponta kétszeri fellépések
kel. — Gyöngéden megcsókolta Glóriát és 
távozott.

♦
— Miért oly jó és helyes éppen most 

hozkám? — tűnődött el a láncosné. És 
utána fájóan gondolt a szőke Csoda
cin iákra ...

Igen, Zentay Béla is tudta, hogy Glóriával 
Taló élménye már a múlté. De egyrészt, 
tán érzelmileg is többet vitt a „kalandba", 
ahogy keserűen jellemezte ezt a találkozást 
— mint a táncosnő. És igv nehezebben is 
tudta magában elintézni. Próbálta józanul 
venni a dolgot és ugy tekinteni, mint egy 
szép, hamar múló ajándékot, mellyel Páris 
kedveskedett neki. De hiába minden: foly
ton Glória járt az eszében és képes volt egy 
óráig is a fényképei előli ülni és folyton 
nézni őket. Még a párisi Karácsony mester
ségesen felfokozott vigságos hangulata se 
hatott reá élénkitőlcg.

Zentay nagyon hosszúnak és unalmasnak 
találta a két ünnepnapot. Az elsőt úgyszól
ván Ataludla, a másodikat átábrái.dozta. 
Glória fénv képeivel köri Ive

Szinte kellemes változásnak vette, mikor 
második Karácsony estéjén, a kis Dagmar 
beszólt érte, hogy Frankhoz menjenek 
együtt. Egész elfelejtette, hogy mára mon
dották be magukat. Igaz, oly messzinek 
tűnt az a nap, mikor Dagmarral ezt meg
beszélte. Mikor is volt? Igen, Billancourtból 
jött. Itt várta Glória levele. Azután másnap 
hívta telefonon ... délután ott volt nála. 
Utoljára .. . Hány napja annak? Csak négy
vagy öt? Egy darab élet van közte ...

— Kis Dagmar mehetünk. Mit veszünk? 
Metrót? Vagy autóbuszt?

★
Az „Astoria" most már erősen készülő

dött a „Saturnus“-szal való találkozásra. 
Mac O’Nell nap-nap után rendelte ki tré
ningre a fiukat. Jó kondícióban voltak mind 
és örömmel látta, hogy a „csodacsatúr**  is 
régi klasszisát mutatja.

Mintha a mozgásban, a nagy fizikai neki
lendülésben keresne levezetőt. Béla szinte 
dühös ambícióval dolgozott a pályán. — 
Well, ha igy játszol másodikén — ütötte őt 
hátba a tréner.

Mac O'Nellt bosszantotta, hogy’ máig se 
tudta kinyomozni a „Blue-Star“-beli inci
dens mozgató alakját. A vörösképü Hig- 
gins, aki azelőtt oly gyakran kereste vele a 
találkozást, most feltűnő módon kerülte. 
Ezzel persze még jobban erősítette Mac 
O'Nell gyanúját. — De résen leszek — ha
tározta el „Nelli bácsi". Mert ö bizony vi
gyázott a „fiaira".

Mikor december 29-én délben. Zentay 
Béla hazajött Colombesból. Monsieur Sor- 
bier, a „patron" azzal fogadta, hogy két 
hölgy kereste az imént. Egy idősebb, kö
vérkés és egy fiatal „trés gentille": nagyon 
helyes. Nevel néni mondtak, névjegyet 
vagy írást se hágytak, azt mondották, hogy
visszajönnek egy fél óra múlva. Tehát kö
rülbelül egy negyedórán belül itt lehetnek.

De nem kellett soká találgatni. Néhány 
perc múlva nyílt a hotel üvegajtaja.

— Kezét csókolom Gál néni, ilyen meg
lepetés — ugrott fel Béla. A csodálkozása 
nem volt csinált. Ezekben a napokban, mi 
kor saját egyéni konfliktusai teljesen ural
ták gondolatát, egyszer se jutott eszébe, a 
Gida Jancsi által újságolt hir, Gál Vera ér
kezéséről. Most meglepve nézte őket.

A kissé testes mama mögül előlépett a 
lány. Barna szoknya felett, rövid kis nulria- 
bundácskát viselt és ugyanoly prémből volt 
az oroszos kucsmája, mely alól, hátul a 
nyaknál, kikundorodó gesztenyebarna haja 
kislányos jelleget kölcsönzött neki. Nem 
volt frappáns szépség, de határozottan na
gyon csinos, izmosalaku és végtelenül bá
jos. óriási fekete pupilláju, tószürke sze
meiből sugározva csapott ki az élet
vidámság.

— Persze, engem meg se ismert volna — 
erőteljes szorítással rázta meg Béla kezét.

- De biz igen, ha nem is rögtön — 
mondta Béla, amint megnézte Verát. Jó 
pár éve nem látta. Egyszer, másszor sze
mébe ötlött ugyan a fényképe, valamilyen 
nagyobb verseny után, egy képeslap vagy 
sportújságban. De a kliséken, korcsolya
dresszben, akrobatikus pózban látható alak
ban nem vette ki jól az arcot és nem ismeri 
volna ugy rá.

Élénk .szóáradat közepette indult meg a 
beszélgetés. Béla megtudta, hogy Vera, aki 
két éve tartja a Magyarország műkorcsolya
bajnoknői címet, most meghívót kapott 
JeíT Dicksontól, a „Palais du Sport" me
nedzserétől, higy a január 15-ére rendezett 
nagy jégünnepélyen ő is fusson. Most van
nak először Párisban. Ezért is jöttek jóval 
a verseny előtt, mert Vera alaposan sze
retné megismerni a várost, ahová oly régen 
vágyott. Viszont rögtön, a párisi verseny 
után indulnak tovább, mert január 19-én 
Londonban versenyez, utána pedig Kópén- 
húgában, ahová szintén meghívást kapott.

Azután kiszámították, bogy három vagy 
fán négy éve nem is látták egymást. Gálák
nak valami kis földbirtokuk volt Békés
csaba halárában. Meg benn Csabán egy kis 
házuk, néhánv lépésnyire Zenlayék, régi, 
sárga épületétől. Gyermekkorukban, a 
négy évvel fiatalabb Vera, igy került meg
tűrt. lenézett játszótársként a fiuk közé. 
Később, néhány közösemlékü iskolai ünne
pély, séták a népkertben képezték most a 
visszaemlékezést. Gálék azután felköltöz
ködtek Pestre. Mikor később Béla is fel 
került, a nagy város tagoltsága és a fiatalok 
sport érdekkörének különbözősége gátolta 
meg a találkozásukat.

— Nem mennénk együtt ebédelni? — em

lékezett Gál néni hirtelen, hogy egy óra felé 
jár már az idő és éhes. — Tud-e valami jó 
magyar vendéglőt, fiam? —■ érdeklődött —, 
mert bizony idegen még nekem a francia 
konyha.

— Az egyetlen itt elfogyasztott vacsora 
alatt, persze, hogy még nem barátkozhatott 
meg vele .. .

Tegnap délután érkeztek csak meg. A Ho
tel Monthaborba szálltak, a Rue Rivoli mel
lett. Ma délelőtt első ütjük Bélához vezetett, 
kinek címét még Pesten szerezték meg. Re
mélik, sokat lesznek együtt, már amennyire 
Béla ideje engedi.

— Január 2-án van egy fontos meccsünk, 
most arra erősen tréningelünk két napig. 
De azontúl nagy örömmel szegődöm maguk
hoz „idegenvezetőnek" — felelt Béla.

Mialatt a taxi vitte őket a Rue Mazarinba, 
a magyar vendéglőbe, közös ismerősökről 
beszéltek. Béla rögtön szóba hozta Gida Jan
csit is. — Állása van a Renault-gyárban és 
azonkívül birkózó sampion.

— No nem csodálom —• kacagott fel 
Vera. — Mindig oly izgága kamasz volt. 
Hányszor belémpüflolt az öklével, ha za
varni mertem a maguk játékát és össze
esküvéseiket.

— Maga erre emlékszik, Vera? — ámult 
el Zehtay.

— De mennyire. Még arra is, hogy maga 
sokkal lovagiasabb volt, a pártomra állott, 
sőt egyszer meg . lopott nekem a szomszéd
kerítésen átmászva, zöld szilvát, amit ugy 
szerettem.

Szívből nevettek. Mily friss, vidám, ked
ves ez a lány — gondolta a futballista. — 
Neki biztosan nincs szivbánata. — És iri
gyelte gondtalan jókedvét. — Tuja e Vera 
— vette fel újra a szót —, hogy Gida Jan
csi holnap este birkózik egy Versenyen. 
Volna-e kedve eljönni?

— De mennyire, — kapott az ajánlaton 
a leány. — Rém kiváncsi vagyok reá és 
mulatságos lesz ez a találkozás.

A vendéglőből kijövet, Gálék elbúcsúztak. 
Vera abban állapodott meg Zentavval, 

hogv másnap este félkilencre várja őt a 
szállodában, ahonnan együtt mennek majd a 
birkozóversenyre.

V
— Gyerünk, Jancsii
— Üsd, nem apádl
— Ne hagyd magad! ,

hangzott fel biztatóan ordítva magyarul, 
az éles füttyöket és a francia közbekiáltá
sokat tulharsogóan a „Salle Wagram" hát
só soraiból, ahol könyökközelségben druk
koltak magyar jasszfluk és francia srácok. 
Itt volt az egész „Faubourg", a külváros 
sapkás, tarkasálas, sokszínű trikóban pa
rádézó ifjúsága és érdeklődésükkel fűtötték 
meleggé az atmoszférát. ,

— Ez mindig igy van. ha Gida Jancsi 
meccsel — magyarázta Zentay Gál Verá
nak. Ott ültek egész közel a villanylámpák 
éles fénykévéjébe eső ring mellett, ahol 
most két izmos test egymásba csavarodva 
hempergett.

A könnyűsúlyú magyar sampion, a 
szintén -56 kilós bordeauli birkózóval: Bé
rért vei került össze. De már nz első perc
ben, Gida erőteljes horogfogásún látszik 
a magyar flu fölénye. A francia előbb dü
hösen reagál, de már 2 perc és 47 mperc 
alatt vállra fektetve, ujabb győzelmet jelen
tett Gida Jánosnak, akit most nemzeti kü
lönbség nélkül, a sportelismerésben pártat
lan franciák is lelkesen megtapsolnak. Gida 
Jancsi glediátori kézmozdulattal köszöntget 
és bújik ki a kötél rácson.

A rákövetkező szünetben, mely alatt egy 
nagyrészt fúvósokból álló műkedvelő zene
kar, az iménti vad erőmutatvány ellen
téteként szelíd és érzelgős dalt muzsikált, 
Zentay és Vera a terein egyik sarkában, a 
birkózók számára elkülönített rész felé 
mentek.

— Hogy fog csodálkozni Gida Jancsi — 
örvendezett a lány. Zentay kihivattu a bir
kózót. Az jött, fekete trikója felett, egy 
kissé lenyütt, valaha fehér, most piszkos, 
szürke fürdőkabátba burkolva, az ő tipikus, 
nyakának előreszegett mozdulatával.

— Te. nézd Jancsi, ki van itt — szólt 
Béla.

A ring erős fénye után, a terem ez a 
része kissé ködösen elmosódó világításban 
tűnt.

— Nem ismer meg? Gál. Vera vagyok 
Csabáról — és nyújtotta n birkózó felé ke
zét. — Jancsi, egész büszke vagyok magára. 
Gratulálok!

— Nin^s miért— szabadkozott az zavar

tan. — De örvendezek nagyon, magát itt 
látni. Mikor jött?

A zenedarabot, dobbal erősített tremolo 
fejezte be. Szólt a gong.

— Kezdődik a második rész. ‘Még egy 
mérkőzésem van — búcsúzott Gida.

Nyirkos, hűvös éjszaka volL De nem 
hideg.

— Milyen furcsa — szólt Vera —, itt 
nincs sose tél? Senkise mondaná, hogy hol
nap Szilveszter van. Jaj, erről jut eszembe, 
de unalmas esténk lesz holnap. Apának 
valami ismerősével kell lennünk. És ma
guk mit csinálnak? — fordult a fiuk felé.

— Gida Jancsi francia „camerade-okkal 
lesz.

— Én pedig otthon, szobaáristomban — 
nevetett Béla.

A többi kettő ránézett. Nem értették,
A futballista magyarázta.
— Becsületszóra kellett a trénerünknek 

megígérni, hogy nem megyek sehova, al
szom és tartogatom magam „fitt“-re, a má
sodik meccsre.

— Hát olyan szenzációs lesz az a mérkő
zés? — kérdezte a leány.

— Nem éppen, csak fontos, mert egy 
körmérkőzés utolsó fordulója. A csapat 
maga nem is oly különös. Csak most mégis 
feljavult néhány jobb játékossal. Nem jön 
ki a meccsre, Vera?

— Oh, igen, szívesen; anyüst persze nem 
tudom majd kicsábitani, őt a futball nem 
érdekli. De én biztosan ott leszek.

— Én is, — fogadkozott a birkózó sam
pion, aki különben most búcsúzott is, mert 
a XV-ik kerületben lakott és nem akart 
már messzire elkerülni. Béla hazakisérte 
Verát taxin. Még magyarázta neki, merre 
van a Saint-Oueni pálya, ahol a mérkőzé
seket lejátsszák.

Hamarosan értek a Rue Monthaborba, a 
leány szállodája elé. Elbúcsúztak. Vera már 
befordult volt az ajtón, mikor inégegyszer 
visszaszaladt az utcára.

—- Béla, jöjjön csak — kiáltott a fiú után.
— Nézze, csak azt akartam mondani, ha 

addig nem találkozunk... hogy boldog 
szép újéve legyen... Hadd legyek én az 
első, aki magának ezt kívánja.. «

♦
Nagyon csendes Szilveszter estéje volt 

Zentay Bélának. Mac O’Nellnek tett Ígére
téhez híven, otthon maradt. Előbb kicsit 
beszól Dagmar Arnesenhez. De a leány sze
rény kis fekete bársonyruhában, ünneplő- 
sen kiöltözve, már ép indulni készült.

— össze vagyunk beszélve az egész 
kolónia, megyünk a „Vikingbe", — újsá
golta Bélának.

A „csodacsatár" visszament szobájába, 
Olvasni próbált, de ledobta a könyvet. Elő
szedte Glória fényképeit, nézte, nézte és 
nagyon boldogtalannak érezte magát.

— Jó lesz aludni, akkor legalább nem 
jut eszembe, — biztatta önmagát és elha
tározta, hogy lefekszik. És jóval éjfél előtt, 
már félálomban oltotta el a villanyt.

♦
Éjfél után pedig, mikor az „Alhambrá"- 

bán vége volt az előadásnak, Glória Landa, 
a bankár kíséretében megjelent a Ciros- 
nál, ahol Páris legelegánsabb közönsége 
pompás vacsora, pezsgös hangulatában ün
nepelte az újévet.

— Szeretném már magát vidámabbnak 
látni, Glória, — szólt Pierre Vanni, a fehér 
fénylő selyem estélyi ruhában, remekül ki
néző nőnek. Az első pohár pezsgővel koc
cintottak.

— Nézze, talán ettől jobb kedve lesz, 
kedvesem, — szólt a bankár és egy hosszú
kás dobozt csúsztatott a táncosnő tányérja 
felé. Franciás szokás szerint ö is Szilveszter
kor adta ál a karácsonyi ajándékot.

Glória ugyan előbb a közömbösét akarta 
adni, hogy majd csak otthon nézi meg. De 
győzött ösztönös női kíváncsisága. Felnyi
totta a dobozt. Egy piros bőrtok volt benne. 
Glória felpattantotta a zárt. Az akhantus 
levelekből formált csodaszép fejdisz csillo
gott elő. Még a festék alatt is elpirult tíz 
örömtől.

— Pierre, ezt nem is reméltem.
A bankár boldogan mosolygott.
— Ugye mondtam, ha beüt a szénüzle

tem?. .. És milyen szép lesz maga ebben. 
Glória. Már alig várom, hogy feltegye a 
fekete hajára ...

(Folytatjuk.)
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