
ÁRA © FILLÉR

HÉTFŐI NAPLÓ
XXVIII. évfolyam, 38. szám

xiihíii—iiii—miiiiniiiiiii un
MEGJELENIK HÉTFŐN REGGEL

A Bg W-Hisaníaiií tárgyalások Hjabb szenzációba 
Sárosi egyedül tönkreverte a csehszlovák futballcsapatot
megtalállak a gyilkos Hek Ferencnél
molnár marica levelét, amelynél kiderült,

hogy salát kérésére ölte meg a budai
urnáin a szerelmes szén szoMáiwi

Világszenzációja van a budapesti rendőr
ségnek:

vasárnap előkerült egy levél, amelyből 
kétségtelenül bebizonyosodott a hihetet
lennek tartott dolog, hogy Slkabonyi 
Antalok szobalányát, a szép Molnár 
Maricát saját kívánságára ölte meg 

Elek Ferenc kertészlegény!
Elek Ferencet, aki szeptember elején a 

Z)e:ső-utcai villában két revolverlövéssel 
megölte Molnár Máriát, azután elmenekült, 
a határmenti Baklalórántháza községben 
tegnapelőtt felismerték a csendőrök és el
fogták. Budapestről azonnal detektiveket 
küldtek érte, akik szombaton késő este a 
nyíregyházai gyorsvonattal Budapestre hoz
ták. Az alacsony, szurósszemü, szürke vá
szonruhás, sárgacipös, megbilincseltkezü 
fiatalembert már várta a pályaudvaron a 
rabomobil, a rendőrség csukott rabszálliló 
kocsija és a főkapitányságra robogott vele.

A megviselt külsejű, borostásképü legényt 
éjszakára az őrizetes cellában helyezték el. 
Rögtön végigfeküdt a priccsen és mélyen 
aludt reggel nyolcig. Akkor reggelit kért. 
Kávét és három zsemlyét kapott, mohón el
fogyasztotta.

Reggel kilenc órakor dr. Szrubián Dezső 
rendőrtanácsos, a sérülési csoport főnöke 
elé állították. Elek Ferencet nem kellett so
kat kérdezgetni és másfélórás vallomása 
fantasztikum határán járó rémtörténet volt, 
amelynek a pontos feltárása nemcsak rend
őrmunka, de lélektani rejtély megfejtése is.

Csak egy cigarettát...
- Nagyságos ur, — mondta Elek a rend

őrtanácsosnak —, nem kérek mást, tessék 
e9ll cigarettát adni, mert nagyon kívánom.

Megkapta a cigarettát, mohón leszívta a 
füstöt és beszélni kezdett.

— Másfél esztendeje ismertem meg .Vn- 
riedt. amikor Sikabonyi méltóságos urék- 
nál dolgoztam egy ideig. Később sokszor 
meglátogattam. Nagyon sajnáltam szegényt. 
Mindig panaszkodott, hogy szerelmi bánata 
.van,

halálosan szerelmes volt egy fiúba, de 
az cserbenhagyta, 

mást vett feleségül. — Sohasem leszek én 
niár boldog, — sóhajtozott Marica —, nem 

akarok tovább élni, csak akadna valaki, 
aki végez velem, mert nekem nincs elég 
lelkierőm, hogy öngyilkos legyek.

— Tessék elhinni, — folytatta Elek —, 
nem volt nyugtom Móricától, mindig a ha
lálról beszélt, először kérte, aztán már 

követelte, hogy ne hagyjam tovább 
szenvedni, vegyek revolvert

és főjjem agyon. Kérem, már kétszer is 
“dőlt pénzt revolverre. Augusztusban bo
lond fejjel ráálltam a dologra, a Tc/cki-té- 
ren vettem is neki revolvert, de ugylátszik, 
'alaki megtudta a dolgot és névtelen leve
let irt a rendőrségnek, hogy Marica öngyil
kos akar lenni. Erre beidézték az életvé
delmi osztályra,

■ lelkére beszéltek éa megfogadta, hogy

nem lesz öngyilkos, de hiába Ígérte 
meg, 

nem tett le a szándékáról. Pár nappal ké
sőbb ötven pengőt és egy arany pecsét
gyűrűt adott nekem. Megint csak kért, kö- 
nyfírgött, hogy öljem meg, szabadulni akar 
keserűséggel teli életétől.

„Letérdelt a főidre, 
ugy könyörgött“

A visszaemlékezés hatása alatt most már 
borzongva mesélte tovább:

— Szeptember 2-án, csütörtökön, újra 
vásároltam revolvert és aznap délután föl
kerestem a leányt. Mariska boldog volt, 
amikor megtudta, hogy sikerült revolverhez 
jutnom és egész délután, valamint este is 
könyörgölt, hogy öljem meg. Nehezen szán
tam rá magam a dologra. Délután három 
órától

egészen másnap hajnali három óráig 
viaskodtam magamban, 

hogy mitevő legyek. Végül azután megsaj
náltam szegény leányt, mert annyira kö- 
nyörgött,

letérdepelt a földre, a kezemet, a lába
mat csókolta és összetett kézzel kö

nyörgöm, 
hogy löjjem agyon. Nagyon féltem, de este 
a leány borral és likőrrel is megkínált és 
az alkohol hatása alatt elvesztettem a féle
lemérzetemet. Hajnali három órakor Ma
riska erélyesen rámkiáltott:

— Feri, legyen férfi, ne legyen gyáva! 
Meg akarok hálni, teljesítse kívánságomat, 
lőjjem agyon!

— A leány olyan parancsoló hangon tette 
meg ezeket a kijelentéseket, hogy nem tud
tam ellenállni végzetes felszólításának. A 
cselédszobában

a kakukóra, pontosan emlékszem, 
hármat ütött,

amikor kiittam a borosüvegben lévő utolsó 
deci bort, azután előrántottam a revolvert 
és Marica felé céloztam, aki bátran elém 
állt és várta a halált. Az első golyó a mel
lébe hatolt, a szive fölött. Nem vesztette el 
az eszméletét,

kísértetiesen felkacagott és szemre
hányást tett, hogy miért nem céloztam 

jobban,
akkor nem maradt volna életben. Most már 
teljesen elvesztettem a fejemet, ismét fel
húztam a revolver kakasát és elsütöttem. 
Ez a lövés a jobb halántékát érte, egy halk 
nyöszörgés hallatszott, azután holtan esett 
a földre, én meg

hirtelen felkaptam, ráfektettem az ágy
ra, rádobtam a takarót,

azután bezártam a szoba és a villa ajtaját.
Elek Ferenc megtörölte verejtékező hom

lokát, azután folytatta:
— A környéken teljes csönd volt, sötét

ség borult a Gellérthegyre, hiszen hajnali 
I félnégy óránál nem lehetett több. Fölmcn- 
Item a Busuló juhász közelében egy tehené

szetbe, ott aludtam reggel nyolc óráig. Az
után csatangoltam a városban, délután ki
mentem a Teleki-térre, ahol három pengőért 
eladtam az arany pecsétgyűrűt. Szombaton 
fölkerestem összes ismerőseimet,

mindenkinek elmondtam a gyilkossá
got, de az emberek azt hitték, hogy 

megőrültem, kineveltek 
és senki nem akarta elhinni, amit mond
tam. Azt terveztem, hogy önként jelentke: 
zem a rendőrségen, de azután meggondol
tam’ a dolgot, elhatároztam, hogy felkuta
tom édesanyámat, akit négyéves korom óta 
nem láttam és elmegyek Nagy káli óba, 
imádkozni apám sírjához. Mindkét tervem 
sikerült: felkutattam anyámat, akivel egy 
félórát töltöttem együtt. Szegény, ő nem 
tudta, hogy a fia gyilkolt, talán be sem 
engedett volna lakására, ha tudja, hogy mi
lyen bűnt követtel el.

Csokrot köt a gyilkos
Édesanyámtól elgyalogoltam apám sírjá

hoz,
mezei virágokból csokrot kötöttem

és letettem apám korhadt fakereszlje mögé. 
Elek Ferenc drámai vallomásának utolsó 

része zokogásba fulladt. Percekig tartott, 
amig ismét összeszedte magút és mint egy 
gyerek, könyörgő hangon fordult Szrubián 
Dezső rendőrtanácsoshoz és bűnügyének re
ferenséhez, dr. Krizsanecz Kálmán rendőr
kapitányhoz:

— Mindent elmondtam uraim, őszintén 
és most

sokkal .könnyebben érzem magam, 
semmit nem hallgattam cl, ugy mondtam el 
mindent, ahogy történt.

Ezután a gyilkos benyúlt a zsebébe és a 
rendőrtisztek legnagyobb meglepetésére, le
velet vett elő. A főkapitánysághoz szól a 
levél, a szerencsétlen

Ma reggel százötven hadihajó és száz 
repülőgép megkezdi az ellenőrzést

Páris, szeptember 19.
Hétfőn reggel megkezdődik a Földközi

tengeren a francia és az angol flotta közös 
őrszolgálata. A nyonl határozatoknak meg
felelően

a két nagyhatalom flottája végrehajtja 
a rendőri szolgálatot az egyezményben 

meghatározott zónákban.
A két admlralilás egységes Irányítás alá he
lyezte a flotiaőrszolgálalhan résztvevő fran
cia és angol hadihajókat és repülőgépeket. 
A párisi lapok becslése szerint nem keve
sebb mint

150 hadihajó-egység vesz részt az őr
szolgálat ellátásában és a két ország

Molnár Mária irta, pár órával a gyilkos
ság előli.

A sűrűn teleirt, négyoldalas levélben Mol
nár Mária megrázó drámai színekkel ecse
teli egész élettörténetét. A levél végén a kö- 
vetkező sorok állanak:

— Tekintetes Főkapitány sági Meg kell 
halnom, mert nem bírom tovább a sok szen
vedést, a sok csalódást, amiben részein 
volt. Már többször foglalkoztam az öngyil
kossággal, ezt különben az életvédelmi osz
tályon igazolni is tudják. Elhatároztam, 
hogy valami

egészen különös módon leszek öngyil
kos,

nem iszom lugkővet, a gázcsapot sem nyi
tom. ki, ellenben ugy halok meg, mint az 
urak, fegyverrel oltom ki életem. Magam 
azonban nem vagyok képes elsülni a revol
vert és ezért

valamelyik Ismerősömet kérem fel, hogy 
szabadítson meg a földi élet sok szen

vedésétől ...
A rendőrtisztek nagy érdeklődéssel olvas- 

Iák Molnár Mária döbbenetes önvallomá
sát.

Elmeorvos elé I
A rendőrség hitelt is adott Elek Fercnd 

vallomásának és
a megölt kívánságára elkövetett ember
ölés büntette elmén helyezték letartóz

tatásba.
Ehhez hasonló eset a kecskeméti vonaton 

történt kalapácsos gyilkosság óla még nem 
is fordult elő a magyar bűnügyi krónikában.

A fiatal kerlészlogénv vallomása közben 
többször olyan zavarosan viselkedett, hogy 
felmerült az a gyanú, hogy talán nem is ép
elméjű. Hétfőn délelőtt, mielőtt álkisérik az 
ügyészség fogházába, rendőrorvossal fogják 
megvizsgáltatni az elmeállapotát.

légihaderejének összesen száz katonai 
repülőgépe.

A földközitengeri francia flottalámpontokaf 
a francia haditengerészeti minisztérium az 
angol hadihajók rendelkezésére bocsátotta.

A francia lapok nagy jelentőséget tulaj
donítanak annak a körülménynek, hogy

n Földközi-tenger nyugati medencéjé
ben uj angol léglflotla-bázlst állítanak 

fel.
Ez az uj légfflotla-bázis Gibraltárban lesz. 
Az angol légiflottának a Földközi-tenger 
középső és nyugati medencéjében eddig 
csak egy támponija volti Malta,
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nemesük a Földközi-tengeren garázdálkod
nak, hanem, sajnos, Budapesten is. Néhány 
héten belül már másodízben fordult elő 
vasárnapi napon, hogy sajtökalózok torpc- 
d ózták meg a nagy közönség jóhiszeműsé
gét. IllkkaiK'shad száguldott végig az utcá
kon. „Hendklvüll kiadás!**  — ordítozták 
pánikkeltő hangon. Természetes, hogy nem 
maradt hatástalan a kiáltozás. A pesti pol
gár megvette a kínálhatott nyomtatványo
kat. Izgalommal vette meg, mert manapság 
retteg a szenzációtól. Amiképpen legutóbb 
kalandos álhlrből készített „rendkívüli kü
lön kiadást**  egy obskúrus sajtótermék, most 
Is ez történt. A lapkiadástól és ujságlrástól 
távol álló kontárok azt szimatolták, hogy 
néhányszáz pengőt bűvölhetnek ki a közön
ség zsebéből, ha sötét trükkel felcsapnak 
egy napra „lnpszcrkcsztőknck* ‘. Legutóbb 
megbüntették a hatóságok a hasonló fogást 
alkalmazó sajtógengsztereket, bizonyosak 
vagyunk abban, hogy a mostaniak sem 
kerülik el a példás és elriasztó büntetést. 
A szürke haszonlesőkre nem Is vesztegel
nénk több szót, ha azok nem követtek 
volna el filléres manőverükkel kétirányú 
merényletet. Egyrészt becsapták a közönsé
get, másrészt ártottak a tisztességes sajtó
nak, amelyre nézve kárt okozó és becsület
sértő feltevésre adtak alkalmat. Arra a fel
tevésre, hogy ugyanazt a mesterséget űzzük, 
mint a „rendkívüli külön kiadás**  szerzői. 
Márpedig ez a sajtókalózkodás úgy arány
lik a hivatásos újságíráshoz, a tisztes lap
kiadáshoz, mint a tengeri kalózkodás a ci
vilizációt szolgáló hajóforgalomhoz.

Kifutottak a tengerre 
a francia hadihajók!

Pária, szeptember 19.
A délfranciaországi floltatámaszpontokról 

már klfutoltnk francia hadihajók, hogy 
Esteva altengernagy pnrancsnoksága alatt 
résztvegyem k az angol-francia floltaőrszol- 
gálathan. A flottarendőrség céljaira rendel
kezésre álló hadihajók másik csoportja a 
francia kikötőkben marad és ott várja Im* 
n további parancsot.

A toulonl hadikikötőből kifutott a 
„Commandant Teste**  rcpülőgépanyn- 
hajó is, hogy csatlakozzék h uiár Ormi

ban összegyűlt hadihajórajhoz. 
Azonkívül egy francin flottáraj, amely két 
cirkálóhajóból és hat torpedórombolóból 
áll. keleti Irányban áthaladt a gihraltári 
szoroson, hogy szintén Esteva altengernagy 
parancsnoksága alá helyezze magát.

Esteva altengernagy Ormiban ütötte fel 
főhadiszállását. Oran kikötőjében je
lenleg 22 francia hadihajó horgonyoz.

1 z.ck között egy rcpülőgépanyahajó, nyolc 
torpedóromboló és tizenhárom torpedóna- 
szád van.

llalla államtitkár vasárnap 
megnyitotta Gyöngyös 
ünnepi kiállítását

Gyöngyös, szeptember 19.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

leütése.) Vasárnap megnyílt Gyöngyösön a 
város Ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági 
kiállítása, amelyet a magyar kormány ne
vében

IIALLA AURÉL kereskedelmi államtit
kár

nyitott meg. Beszédében rámutatott arra, 
hogy Gyöngyös halszáz évvel ezelőtt a ma
gyar városok közül nz egyik első volt, amely 
megkapta a kiváltságokat és Így ipart ílzhe- 
telt és kereskedést folytathatott. Vázolta a 
v.iios szellemi, valaihinl ipari, kereskedelmi 
és mezőgazdasági fejlődését és rámutatott a 
gvöngvösi kézműipar nagy múltjára.

A szabad ipar és szabad kereskedelem 
korában — folytatta —

Gyöngyös kihasználta azt a nyugodt fél
száz cszlendŐt,

amclvben nyugodtan virulhatott a liberaliz
mus Ezt a virágzást Gyöngyös különös tra
gikuma, a két tűzvész szakította meg. A vá
ros azonban újjáéledt és most a kiállítás 
keretében méltóan mulatja be az egész or
szág előtt kulturszercpél.

l-'ilszerkereskrdök országos kongresszusa. A 
Tíhzorkereskcdök Országos Egyesülete szeptem
ber 2Ö-án Szombathelyen tartja az ezévi orszú- 
gos' föwcrkereskodői kongresszust, mely iránt 
az egész ország fAszcrkercskedő-társadalma ré
szétől élénk érdeklődéi mutatkozik, Hír szerint 
dr Hulló Aurél államtitkár a szakmai problémá
kat felölelő nagy fontosságó bejelentéseket fog 
tenni • kongresszuson.

M magyar-kisantant 
tárgyalásokra újabb 
utasításokkal Genfbe 
repült a román külügyi 
államtitkár

Bukarest, szeptember 19.
A román sajtó rendkívüli jelentőséget tulajdonit azoknak a genfi''. híreknek, hogy 

n Genfben tartózkodó magyar diplomaták és a kisantant-államok diplomatái között 
megindultak a tanácskozások.

A lapok ezzel kapcsolatban közük, hogy Badulescu külügyi államtitkár Géni
ből jövet repülőgépen visszaérkezett a román fővárosba és tájékoztatta Tatarescu 
miniszterelnököt a magyar diplomatákkal folytatott genfi tanácskozásokról.

A külügyi államtitkár, a lapok szerint, fontos üzenetet hozott a Genfben 
tartózkodó Antonescu külügyminisztertől és uj utasításokkal már vissza is 

repült Genfbe.
A román lapok ug.v tudják, hogy Tatarescn miniszterelnök, aki Masaryk volt elnök 
temetésére Prágába utazott,

prágai tartózkodását felhasználja majd arra is, hogy megbeszélést foly
tasson

a cseh és a jugoszláv miniszterelnökkel.

Biztosítsa be magát a közép
osztály a politikai tűzvész ellen!

— mondotta Eckhardt Tibor a független 
kisgazdák vasárnapi nagygyűlésén

Kisújszállás, szept. 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Eckhardt Tibor, a Független 
Kisgazdapárt vezére, vasárnap indult el 
szolnokmegyei kőrútjára. Délben Kisújszál
láson, a postaudvaron tartott a Független 
Kisgazdapárt szervező nagygyűlést, amelyen 

Eckhardt Tibor tartott nagyobb 
beszédet

és a többi között ezeket mondotta:
— Ma nincsen fontosabb, sürgősebb, 

életbevágóbb politikai cél, mint a becsüle
tes, titkos választójog megvalósítása. Ne 
higyje senki, hogy politizálni fölösleges 
vagy káros dolog. A politizálás minden jó
zan magyar embernek nemcsak joga, de 
kötelessége is. A népi politika nemzetfej- 
lesztő jelentőségétől függ, hogy a népek 
társaságában lesz-e becsületünk, tiszteletre
méltó helyünk vagy elpusztulunk.

— Amint az okos ember biztosítja va-

-V II-

Darányi miniszterelnök 
vasárnap Hóman kultusz
miniszterrel tárgyalt

Cáfolják Széli .József belügyminiszter távozásának hírét
A belpolitikai élet látszólag még mindig 

csendes, de a kulisszák mögött állandó tár
gyalások és előkészületek folynak, amelyek 
sejteni engedik, hogy

hosszú Idő óta nem volt olyan mozgal
mas politikai szezon, amilyen ezldén 

készül
s ami már a parlamenti ülésszak megnyi
tása előtt kezdetét veszi.

Az utóbbi időben a két készülő alkot
mányjogi javaslatnak állandóan napirenden 
lévő előkészületei mellett egy „személyi hir“ 
került a politikai suttogások középpontjába:

Széli József belügyminiszter lemondá
sának Ilire, 

amelyre — bizonyos fenntartásokkal bár 
— de a sajtóban is célzások történtek. 
Egyesek tudni vélték azt is, hogy Széli Jó
zsef lemondása utón

n belügyminiszteri tárcát Darányi mi
niszterelnök személyesen veszi át, mig 
a földmivclésilgvi miniszter Marschall 

Ferenc államtitkár lesz,
annál is inkább, mert már a Darányikor- 
mány megalakulása óta előtérben áll ebből 
a szempontból Marschall államtitkár sze
mélye. Forgalomban volt az a fantasztikus-

Szeptember 21-én, kedd este

Darvas Zsuzsi 
^!á«3as Eléia 
promlerje

« DUBARRY kávéházban
Délután: MUller László zongorázik

gyonát tűzkár, jég ellen, úgy 
ajánlom én a vagyonos embereknek, 
elsősorban a magyar középosztálynak: 
biztosítsák be magukat politikai tűz

vész ellen.
Mert ha a politikát rosszul csinálják, a sze
gény emberek leikéből a tűz ki fog csapni 
és ebből csak kár származhat.

Eckhardt beszédét lelkes taps követte, 
majd Matolcsy Mátyás a telepítési politiká
ról beszélt,

Dinnyés Lajos pedig tiltakozott az 
ellen, hogy a nyilaskeresztesek a katoli

kus papságot támadják
s foglalkozott a Magyarország utcai árusí
tásának betiltásával.

A Független Kisgazdapárt Tolna megyé
ben is több gyűlést tartott vasárnap. Dulin 
Jenő országgyűlési képviselő mondott be
szédet ezeken a gyűléseken.

nak látszó hir is, hogy Széli József lemon 
dása után

Perczcll Béla lesz a belügyminiszter.
Perczellt legutóbb Bonyhádon pártonkivüli 
keresztény programmal egyhangúlag válasz
tották képviselővé és a választást megelőző 
viharok azt bizonyították, hogy Pcrczell 
Béla úgy a kormánypárt mérsékelt elemei
nek, mint a keresztény nemzeti alapon álló 
ellenzéknek osztatlan bizalmát élvezi.

A kormányrekonstrukcióvnl kapcsolatos 
valamennyi hírre vonatkozólag a Hétfői 
X'apló munkatársa előtt

vasárnap jólinformált politikai körök
ben kijelentették, hogy Széli belügymi
niszter távozásának Ilire minden ko

moly alapot nékülöz
és jelenleg szó sincs semmiféle változásról 
a kormány összetételében.

Ez a cáfolat egyúttal cáfolata azoknak a 
híreknek is, amelyek már régebben elter
jedtek

egy másik miniszternek az alkotmány
jogi javaslatok után való lemondá

sáról.
A kormány egyelőre teljesen változatlan 
marad.

Darányi Kálmán tárgyalásai
Darányi Kálmán miniszterelnök, miután 

az elmúlt hét minden napján fontos politi, 
kai eszmecseréket folytatott minisztertársak 
val, az ellenzéki vezérekkel és néhány b*  
folyásos kormánypárti politikussal, vasár, 
nap birtokára, Árig ácsára utazott. A vasár- 
napot sem töltötte azonban teljesen politi*  
kamentesen, mert

birtokán meglátogatta a miniszterelnö
köt Ilóman Bálint kultuszminiszter, i 

akivel — értesülésünk szerint — a minisz
terelnök megbeszéléseket folytatott egyrészt 
több készülő törvényjavaslatról, amelyeket 
a kultuszminiszter terjeszt majd a Ház elé 
másrészt pedig a nemzeti önállósítást ulap 
felemeléséről, amivel kapcsolatban — amint 
azt a Hétfői Napló jelentette — legutóbb a 
pénzügyminiszterrel tárgyalt Darányi Ká|. 
mán.

A miniszterelnök egyébként ma, hétfőn 
folytatja politikai megbeszéléseit, 

amelyek elsősorban a közjogi javaslatokra 
vonatkoznak. Hétfőn délelőtt Lázár Andor 
igazságügyminisztert és fíassay Károlyt, to
vábbá Sztoilov bolgár követet, Láng Boldi
zsár, Vásárhelyi Sándor, Baross Gábor és 
Payr Hugó országgyűlési képviselőket, va
lamint Karafláth Jenő főpolgármestert fo
gadja a miniszterelnök.

Wahlberg báró 
kínos kalandja

Sopronban
Győr, szeptember 19.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonja 
leütése.) Báró Wahlberg Ede osztrák állam- 
polgár, aki Bécsben lakik, vasárnap átrán- 
dúlt Sopronba és a szállodában bejelentette 
magát. Nagy meglepetésére rövidesen

detektívek jelentek meg és előállították, 
mert kiderült, hogy még 1922-ben egy kép
csalási üggyel kapcsolatban körözölevelef 
adott ki ellene az ügyészség.

Az előállítás után nemsokára megállapí
tották, hogy

a körözést már régen visszavonták, 
mire Wahlberg bárót a kínos kaland után 
szabadlábra helyezték. j

Két halálos 
gyermekdráma

Győr, szeptember 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje*  

leütése.) Vasánap rövid egymásutánban két 
megrendítő, halálosvégü gyermekdráma ját
szódott le. Pápán, Kocsis Ferkó, egy gazdál
kodó kilencéves fia együtt játszott egy vas
utas 12 éves fiával. Diót törtek, közben a! 
nagyobbik fiú el akart venni egy diót Ko
csis Ferkétől és

játékosan meilbeütötte.
A flu összeesett és holtan terült el a földön. 
Megállapították, hogy szivgyengeségben szem 
vedett és a jelentéktelen kis ütés szivbénu- 
lást váltott ki nála.

A másik tragédia Kolontár községben tör
tént. Itt egy kereskedő tizenkétéves fia céh 
lövőpuskával játszott, szöget tett a puskába 
és kilőtte. A szög véletlenül

Fuchs Pál tizennégyévs kisfia fejébe 
fúródott és azonnal megölte 

a szerencsétlen gyereket.

Morpurgo bárónőt 
mentők vitték a szigeti tennisz- 

pályáról szanatóriumba, ahol 
azonnal megoperálták 

Izgatott női hang hívta tegnap délelölt 
a mentőket a Margitszigetre:

— A tenniszpályán rosszul lett egy hölgfh 
sürgősen jöjjenek az urak.

A Margitsziget egyik tenniszpályáján ’u* 
lyos fájdalmakkal,

eszméletlenül feküdt a szigeti nagy
szálló egyik vendége, a fiatal Marpurgo 

Ince bárónő, 
aki üdülni jött Budapestre.

A mentők a ParÁ--szanatóriumba vitték- 
Winternitz professzor megállapította, h°8T 
vakbélgyulladása van és

nyomban műtétet hajtott rajta rí<re*.
Az operáció sikerült s ekkor derült kb 
hogy ha csak egy órát késnek, akkor kőny‘ 
nyen végzetessé válhatott volna a beteg «**  
lapota.

A hotel igazgatósága nyomban értesiiei 
a tragikus esetről a fiatal bárónő Bécsien 
élő szüleit.

Morpurgo Lajos báró és felesége azon
nal Budapestre indultak, 

vasárnap megérkeztek lés az egész nap0 
leányuk betegágyánál töltötték,
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Búskomorsága elöl 
a halálba menekült 

Gerlóczy Lili,
dr. Gerlőcxy Endre, az Ügyvédi 
Kamara alelnökének leánya

'K főváros előkelő társaságait megdob- * 
hentő, tragikus öngyilkosság foglalkoztatja. 
Dr. alsóviszokai Gerlóczy Endre ügyvéd, az 
Ügyvédi Kamara alelnökének 24 esztendős 
leánya, a pesti társaságok ismert szépsége, 
Gerlóczy Lili

megmérgezte magát 
és dacára az orvosok lelkiismeretes, önfel
áldozó munkájának,

nem tudták megmenteni az életnek.
Gcrlóczv Lili halálával most már rövid 
időn belül a harmadik tragikus esemény 
játszódik le az előkelő, közismert Gerlóczy- 
családban. Pár héttel ezelőtt hosszas beteg
ség után meghalt Gerlóczy Zsigmond, a ki
váló orvos, a közkórházak igazgató-főorvosa. 
Gerlóczy Zsigmond az utóbbi időben bús
komorságban szenvedett. Mióta felesége be
ugrató ügynökök áldozata lett és letartóz
tatásba került,

teljesen visszavonult az emberektől 
és lakását is csak a legritkább esetben 
hagyta el. A szerencsétlen Gerlóczy Lilire 
is nagy hatással volt nagynénje megdöb
bentő drámája és utóbb nagybácsija halála 
is hozzájárult a fiatal leány lelki bánatához.

A huszonnégyesztendős Gerlóczy Lili 
garzónélelet élt. A Cukor-utca 4. számú 
házban volt kétszobás, minden kényelemmel 
berendezett föbérleti lakása. Anyagi gondjai 
nem voltak, hiszen édesapja bőségesen gon
doskodott minden kívánságáról. Ha kedve 
tartotta, külföldre utazott és nagy előszere
tettel űzte a különböző sportokat, különö
sen a tennffzt és az úszást. Éveken keresz
tül

közkedvelt tagja volt az előkelő úri 
társaságoknak 

a szép Gerlóczy Lili és minden nagy bálon
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terén vezet a közkedvelt 
„zephir11 toiyionögö Mlyha 
ÁRLAPOT kUld HÉBER kAtybapyAr 
Vilmos császár ut 39. Hajós-u. sarok.

változó-

Lili arcá- 
az embe-

résztvett szüleivel. Senki sem hitte volna, 
hogy a látszólag jókedélyü, ragyogó szép 
fiatal leány öngyilkossági tervekkel foglal
kozik és hónapok óta jóformán más gon
dolat nem is jár az agyában, mint az, hogy 
milyen módon oltsa ki az életét.

Az utóbbi időben Gerlóczy Lili teljesen 
visszavonult, zárkózott életet élt. A legrit
kább esetben mutatkozott ismerősei köré
ben és barátnői, rokonai a legnagyobb meg
döbbenéssel fedezték, fel, hogy

a fiatal leány milyen különös 
són ment keresztül.

Örökre eltűnt a mosoly Gerlóczy 
ról, szomorúan, leverten járkált 
rek között. Ha valaki kérdezte, hogy mi a 
baja, kitérő választ adott, vagy azt han
goztatta, hogy betegsége vett rajta erőt és 
attól tart, hogy súlyosabb következményei 
lesznek betegségének. A Gerlóczy-család is 
észrevette a különös változást és

a leghíresebb orvosokkal vizsgáltatták 
meg

Gerlóczy Lilit. Az orvosok arra a megálla
pításra jutottak, hogy idegbaj tünetei mu
tatkoznak a fiatal leányon és ezért azt ta
nácsolták, hogy menjen hosszabb időre va
lamelyik külföldi szanatóriumba pihenni. 
Gerlóczy Lili azonban hallani sem akart ar
ról, hogy eltávozzon Budapestről. Pár liét 
óla állandó orvosi kezelés alatt állott, dr. 
írás Jenő OTBA-föorvos mindennap meg
látogatta és tanácsokkal, megnyugtató vi
gasszal látta el a fiatal urilányt. Többször 
kísérletezett a család, hogy valamelyik sza
natóriumban helyezzék el a lányt, de ő hal
lani sem akart arról, hogy megváljon la
kásától. Szombaton ismét felvetődött az a 
terv, hogy vagy külföldi útra induljon, vagy 
valamelyik szanatóriuma vonuljon be egy 
időre. Gerlóczy Lili azonban kijelentette, 
hogy se nem utazik, se nem vonul szana
tóriumba. Szombaton délután rövid sétát 
lelt a városban, azután bezárkózott laká
sára. öt óra tájban Tömöri Jenőné, Gerló- 
ezy Lili egyik rokona ment látogatóba a 
Czukor-utcai lakásra. Gerlóczy Lilinél nyí
lott ajtót talált és Tömörinének feltűnt, 
l>Ogy

» fiatal leány arca halnflsápadl és

a
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bizonytalanul lépkr \ 
Megkérdezte tőle, hogy nincs-e valami 
baja, mire a leány mosolyogva a követke
zőket mondotta:

— Pár perccel ezelőtt megmérgeztem ma
gam. Ugy látszik, azért nézek ki rosszul. 
Remélem, hogy a méreg rövidesen felszívó
dik szervezetembe és végez velem.

Meguntam az életet, nincs Is más vá
gyam, csak a halál.

Tömöriné kétségbeesve hallgatta ezeket 
szavakat, de alig mentek be a szobába, 

amikor Gerlóczy Lili állapota egyre rosz- 
szabbodott és eszméletlenül dőlt le a dí
ványra. Tömöri Jenöné lesietett a házfel
ügyelőhöz, aki rendőrt hivott és értesitet
ték a mentőket az öngyilkosságról. A men
tők rövidesen ki is érkeztek az öngyilkos
ság helyszínére és megállapították, hogy 
Gerlóczy Lili

különböző mérgeket vett be.
Veronáit, luminált és morfiumot ivott. Gyo
mormosást alkalmaztak, de a szerencsétlen 
fiatal leány állapota ezután sem javult. A 
mentők a Pajor-szanatóriumba vitték Ger
lóczy Lilit, ahol kálönszobában helyezték 
el. Az orvosok mindent elkövettek, hogy 
megmentsék az életnek, minden fáradozá
suk azonban hiábavaló volt,

a huszonnégyesztendös urileány az esti 
órákban, anélkül, hogy eszméletét egy 
pillanatra is vlszanyerte volna, meghalt.

Elkoboztak egy vasárnapi 
rendkívüli kiadást" sago,„ el)Ms ,„M1 

a röplap kiadósa és nyomdásza ellen

és

Vasárnap délelőtt idegborzoló ,, rendkí
vüli kiadás” kiáltással egy engedély nélküli 
röplapot árusítottak a budapesti utcákon a 
rikkancsok. A lap cime: „ Politikai Lap a 
rendkívüli események szolgálatában” volt 
és az első oldalon hatalmas belükkel Sztálin 
meggyilkolásáról adott hirt.

Az engedély nélküli lap megjelenéséről 
árusításáról

csakhamar tudomást szerzett 
az ügyészség

'érintkezésbe léptek a rendőrséggel a 
szükséges intézkedések megtétele végett.

lfetényi Imre főkapitányhelyettes, a fő
kapitányság vezetője, azonnal személyesen 
intézkedett. Detektiveket küldött ki a Ken
der-utca 39. számú házban lévő nyomda
helyiségbe, ahol a lapot előállították és

az ott talált, valamint a lapárusltóknál 
lévő összes példányokat elkobozták.

és

Fékevesztett, hatalmas
utcai botrány egy leány miatt
Tört, zúzott, pusztított a csőcselék a Karpfenstein-utcában

Vasárnapra virradó éjszaka tömegvere
kedés játszódott le a Kálvária-téren. A ve
rekedésnek a Mosonyi-utcai rendőrlakta
nyából kivezényelt busz rendőr vetett vé
get, akik gumibotokkal felszerelve csak
hamar megtisztitolták az egész környéket. 
Az első percekben olyan hírek terjedtek el 
a fővárosban, mintha újabb nyilas és szo
ciáldemokrata összecsapás történt volna, az 
erélyes rendőri nyomozás azonban megálla
pította, hogv az egész ügynek semmi köze 
sincs a politikához,

egy leány miatt tört ki a verekedés, 
amelybe azután csakhamar belekapcsoló
dott a környékbeli csőcselék is.

Somogyi István kocsis egyik Kálvária
téri vendéglőben megismerkedett egy húsz 
év körüli leánnyal. Később sétálni ment 
vele a Karpfenstein-utcóha, ahol váratlanul 
melléjük csatlakozott Koldos Béla gép
kocsivezető is. A sofför már régebben is
merte a leányt és szemrehányást tett neki, 
hogy miért megy el mással sétálni. A leány
tréfálkozva válaszolt a fiatalembernek, h

isztviseló

minden orion-rAdiókereskedönél kapható

kulturigényeinek kielé
gítését kezdje jó rádió
val, Jó rádiót sohasem 
lehet megunni. Vásárlás 
előtt feltétlenül próbálja 
ki az ORION 66-os 
típust. Csodálkozni fog, 
hogy különösen rövid
hullámon mily kiváló!

Szüleit csak vasárnap értesitették a tragé 
diáról, mert édesapja és anyja is ágyban 
fekvő betegek jelenleg és attól tartottak 
hogy a szomorú hir esetleg súlyosbítja álla 
potukat. Kezelőorvosuk közölte azután ki 
méletesen a szörnyű tragédiát.

a legszigorúbb utasítást 
sajtóosztálya vezetőjének,

Ezzel egyidejűleg sürgősen beidézték a 
rendőrségre a lap felelős kiadóját, Neményi 
Jenőt és a nyomda felelős vezetőjét, Szalai 
Sándort,

mindkettőjük ellen szigorú eljárás 
indult

sajtórendőri vétség címén.
Értesülésünk szerint dr. lfetényi Imre fő

kapitányhelyettes 
adta a rendőrség 
hogy

példás ítéletet 
nélküli röplap kiadója és az előállító 

nyomda tulajdonosa ellen.
A rendőrség egyszer és mindenkorra véget 
akar vetni annak, hogy egyes vállalkozók 
a fennálló rendelelck kijátszásával maguk
nak jogtalan anyagi hasznot húzzanak és 
ugyanakkor megtévesszék a főváros kö
zönségét.

hozzanak az engedély

társaságában lévő Somogyi pedig durva 
szitkokkal illette a soffört és felszólította, 
hogy

azonnal távozzon el, ha kedves az élete.

A legkiválóbb őszi és téli

KELME- ésSELYEM- 
DIVATUJDONSÁGOK 

cégünk hírneves, kitűnő minőségei

PARIS-é. LONDONBÓL 
rendkivül nagy választékban beérkeztek.

Különlegességeink finom, simulékony lágysága és aszin- 
változatok megkapó szépsége előkelőén juttatják érvényre 
az uj divat remek vonalait és elegáns jellegzetességeit. 

Divatujdonságainkat minden érdeklődőnek készséggel mutatjuk be 

BRAMMER ÖDÖN
női és férfi divatkelmeház

IV., Petőfi Sándor-utca 20

A sofför nem ijedt meg a fenyegetéstől, 
összeszólalkozott Somogyival és csakhamar 
verekedésre került a or. Pofonok csattan
lak és hangos kiáltozással rontott egymásra 
a két férfi. A kocsis közben zsebkést rán
tott elő és mielőtt Koldos védekezni tudott 
volna.

kétszer hátbaszurta.
A gépkocsivezető a súlyos sérüléstől esz*  
méietlcnül esett össze az úttesten.

A szurkálásnak pillanatok alatt híre 
ment a környéken és mintegy

kétszáz főnyi tömeg gyűlt össze.
Az emberek két pártra szakadtak, az egyik 
rész Somogyinak adott igazat, inig a töb
biek a sofför pártjára álltak. A dolognak 
végül is az lett a vége, hogy a két tábor 
egymásnak ment és verekedés közben töb
ben kődarabokat is vettek elő és azokkal 

több környékbeli ablakot bezúztak.
Somogyi, amikor látta, hogy veszélyben 

van, bemenekült a Kálvária-téri Limanova 
kávéházba. Mintegy harminc főnyi tömeg 

ide is követte és közben a feldühödött tár
saság, amelynek legnagyobb része fiatal 
suhancokbói állott,

beverték a kávéház ablakait, asztalokat, 
székeket, tükröket törtek össze és Bzét 
akarták rombolni az egész 
A tömeg garázdálkodásának 

vetett véget. A Mosonyi-utcai 
nyából kivezényelt rendőrök 
az egész Kálvária-teret és a rendőrök meg
jelenésére a tömeg harci kedve is alább 
szállott. Érdekes, hogy a verekedők majd*  
nem kivétel nélkül hanyathomlok elmene
kültek, csak Somogyit sikerült elfogni, akt 
összeszurkálta a soffört.

Koldos Bélát a mentők kötözés után a 
Szent Islván-kórházba vitték, nz éjszakai 
verekedés főszereplőit pedig keresi a rend-

kávéházat.
a rendőrség 
rendőrlakta*  
megszállták

METROPOLE TÉLIKERTJE
MEGNYÍLT virány-swing-jazz

5 órai teák ♦ Táncos vacsorák
- ASZTALRENDELÉS: 138-950 KERTÉSZ ILA énekel
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7,
nem 

szeret 
megnyugtató bizonyítékot 

kapott, hogy nálunk nem lehet titkos szer
ve kedésdit, fenegyerekeskedést játszani. A 
járműikor nyilasok támadták meg a Hűvös
völgyben a szocialistákat és hasba is lőttek 
közülük egyet: lletényi Imre 21 óra alatt 
kinyomozta a revolverét legényt és bedu- 
tyizta. Most ifjumunkások rohamozták meg 
a nyilatok párthelytségét: megint csak 2'i 
óra kellett és lletényi lakat alá tette ezeket 
is. A fenegyerekek, 
vagy irányzathoz igazodnak, megkapták 
intő leckét, hogy 
hagyják békén a fokost meg a kalapácsot, 
jó lesz csendben, rendben maradni, mert 
lletényi mindent tud, mindent lát és ha 
rakoncátlankodnak, jön a jelképes nád pál
cával I .. t

A polgár, akit 
politika láza, (le 
az uleén, ismét

fuíjdf/otan hevít a 
háborítatlanul Jrfrni

akármilyen irányhoz 

há tulbuzog is a vérük,

77.
'A legszebb békekitüntetés katona szá

mára: Rödcr Vilmos gyalogsági tábornokot, 
honvédelmi minisztert, a Vöröskereszt ér- 
dcmcsiHatjával tűntette ki a kormányzó.

III.
Bethlen István gróf, aki lukén ugyan föl

ti csűr, de Pesten eddig csak partáj volt, most 
háziúr lesz. A Pasarét elején, a Torockói- 
nton kétemeletes villát vásárol és oda köl
tözik a családjával.

IV.
A verőfényes pesti koraősz ajándékot 

adott a Margitszigetnek: egyelőre még a 
szigeten marad a Párisién Grill.

V.
’A technika rohanó Irama mindenkit el

kap: az autóvezetők listáján eddig már há
rom egyházi férfiú szerepel, három kato
likus pap. Autót vezet gróf Wenckheim Fri
gyes jáld apát. Víz Elemér mogyoródi plé
bános és Szabó János svábhegyi plébános 
pedig amerikai tisztelőitől remek, áramvo
nalas, kétüléses autót kapott ajándékba.

VI.
Eckhardt Tibor külön nevezetessége, hogy 

Ő az egyetlen aktív, nagyjelentőségű politi
kus, akinek pártvezér létére, sincs a lakásán 
telefónja. Azt mondják, legbizalmasabb em
berei is csak érdekes mádon tudnak vele 
érintkezni telefónon. Eckhardt a Várban, a 
Tárnok-utca 4. száma házban lakik. A 
szomszédban van egy fűszeres, ha nagyon 
fontos és halaszthatatlan ügyben akarnak 
beszélni a pártvezérrel, a fűszereshez tele
fonálnak, aki továbbítja az üzenetet. A leg
frissebb jelentés a telefónfrontról: pár nap 
múlva mégis csak bevezetik a telefónt Eck
hardt lakásába, de titkos lesz és hogy mi
nél kevésbé legyen a látogatók szeme előtt, 
az apparátust a fürdőszobában szerelik fel.

VII.
A Dunaparton megkezdődött a hivatalos 

ősz: Darvas Zsuzsa-premiert tart kedden a 
Dubarry.

Vili.
Idegenforgalmi és társasági körökben nagy 

érdeklődést keltő akciót indított Rozsnyói 
Sándor, az Arizona igazgatója. Az előkelő 
éttermekben és mulatókban az urak számára 
kötelező szmókingot vagy frakkot propa
gálja. Angol példára hivatkozik és joggal, 
mert Londonban például elképzelhetetlen, 
hogy szmóking nélkül beüljön valaki vacso
rázni jobb helyre. Eleget is csodálkoznak a 
Budapesten járó angolok és amerikaiak, 
hogy nálunk utcai ruhában ülnek az urak 
az elegáns helyeken, ráadásul pedig grand- 
toalettcs dámák mellett sziirk' 
sárga cipőben csoszognak a parketten, 
végre nem okvetlenül 
hez és alkalomhoz 
Rozsnyal szerényen 
kezdeményezést, azt mondja, 
a vezető dnnaparti szállodák 
először a vendégeket, hogy 
az estélyi ruha. Biztos, hogy

• zokás lesz nálunk is

ruhában, 
El- 

sznob az, aki hely- 
méltóan öltözködik, 

elhárítja magától a 
helyesebb, ha 
figyelmeztetik 
este ajánlatos 
igy rövidesen 
a: esti szmó-

IX.
Trócsányl Zoltán, a magyarvilág arany

tolla krónikása, nagyon érdekes könyvet irt. 
Magyarország Kis Története a címe, ezen 
a héten jelenik meg. A régi magyar élet 
bűbájos és lenyűgöző történeteit olvashat
juk majd

jelenik meg. 
és lenyűgöző 

benne.
X.

szolid úri szórakozás a Belváros
éi délután Pariset’e!

XI.
István kormányfőtanácsot és ifjúJuhász

'felesége. Fábry Erzsébet, az (Jpcro volt bal- 
ballerinája. most jött meg (irönlandból, 
nyári utazásról. A'agy az öröm a Juhász
házban: trónörököst várnak.

I 1I1.-Q-
Délután

urilfinvok sx

a Tomp a -

Hát mi vót

nagy csatát 
cucilisták !

úgy ku- 
szemlélc-

is 
a

az Imrus

RAKTÉR: Szopintom-nyalintom kedves 
Eepcses szomszéd, maguk úgy járnak arra 
a Pestre, mint zsidóba a fájás.

ÖRZSI: Hát mán csak érdeküli az em
beri az ollan virga, mint aki 
úccába vótl

BAKTER: No csak, no csak! 
a Tompa-úccába?

ÖRZSI: Micsoda? Jézustalan 
villák ottan a nyilasok, meg a 
Szegény Kémery-Nagy Inirust 
pán-sujtották, majd elvesztette 
lil.

RAKTÉR: A szenvedésit neki! S 
hagyta magát?

LEPCSES: Nem a*!  Megforgatta a hátul- 
tőttö fokosát, oszt akkorákat rotlyintott az 
illetékesek fejire, hogy a svábhegyi csillag
piszkáló intézetbe födrengést jeleztek a 
masinák.

BAKTER: Nono — De hát hájjá Lép
csős szomszéd, jó lesz az így, hogy a poli
tikai vitagzásokat nem szavazással, hanem 
kupán-sujtással döntik el?

LEPCSES: Nézze tuggya, eccer odaát 
Pápóczon igen nagy futbál-mérkődzés vót, 
oszt elgyüllek mitlátni a hozzánemértö 
atyafiak is. Persze rettentően felhergelöltek 
a játék nézésibe, elannvira, hogy mikor a 
pállán a fulbálbíró fütyüt s elkajátotta ma
gái, hogy „szabadrúgás**,  az a Holdrágó 
Csiba Aulai úgy belerúgott az előtte álló 
régi haragosának Méltányos Bugyor Pálnak 
a hálnézeli külső megjelenésibe, hogy a*  
csak hasra lárnyalt, akar a lepény. — 
„Hinnye a tálintóját" — ugrott fel a telibe
talált egyén, — „mit rugódoz hájjá, iszen 
maga nem játékos'.**  — „Nem hát**  —. 
lelte Holdrágó — „de maga se labda."

ÖRZSI: Hogy a féreg rágja ki!
BAKTER: Az emberek nem tunnak 

kességbe lenni. — S azontúl mi újság Pes
ten, Lepcses szomszéd?

LEPCSES: Ver a sző errül-arrul.
ÖRZSI: Azt Írják az újságok, hogy 

Amerika kiinonla a semlegességet, 
szállít hadianyagot se Kínának, se Japáné
nak. ,

BAKTER: Az a legjobb. Az arany közép
út.

LEPCSES: Hallottam én egy illcn esetet. 
Tavai őszön az a felvégi Kásabé’ű Balog 
András beállított Csikorittó Szúrnák Gyulá
hoz s kérte ütet, hogy ággyá köccsön a bor- 
présil a szüret alkalinábul. — „Nézze szom
széd" — felelte szép szóval Csikorittó — 
„ha én most aszondom, hogy odadom, a*  
nekem okoz igen nagy fájdalmat. Ha aszon
dom, hogy nem adom, azon maga fog meg
sértődni. Tehát én az arany középutat vá
lasztom s aszondom: hogy*  van pofája illcn 
kéréssel hozzám gyiinni?"

ÖRZSI: Okos ember vót az mindig.

fc-

bé-

az 
Nem

BAKTER: Hát a Dezső-úccai gyilkos?
LEPCSES: Megfogták ütet.
ÖRZSI: Aztat vallja, hogy a szobajány 

nem mert személlessen öngyilkos lenni, !

Különösen szépek kosztüm- és kabátkreációb 
dús prémesé sekkel. Valami bájos diszkrét finomság 
vonu végig délutáni és estélyi ruháin. Van ,-gy 
ekete payetl estiruhája nagy sárga virággal 

gyönyörű. Egy bordó kosztümje fekete rókával

18-án és 20-án este 7 órakor mutatja be, tersét 
megnézni noigyeim!

Innen a Vékey-szalonba (Petőfi San- 
dor-u. 14.) siettünk. Itt is pazar hol
mikat láttunk. Kosztümjei, kabátjai 
szinte utolérhetetlenek. Vékey fekete, 
bordó és zöld szincket hozott páratlan 
Ízléssel. Délutáni szövet és selyem
ruháit szinte elkapkodták rendelői. 
Nagyon bájos volt egy fekete tüll 
satin kombinációs ruhája. Királykék 
csipke estélyi toilettejeért szinte vere
kedtek.

Icliállan illet kérte föl u öngyilkosság vég' I '‘j!?'"1’1' ™Mv»l, gyönyörű. Kollekcióját
........ 18-án és 20-án este 7 órakor mutatta be.rehajtására.

LEPCSES: Akad ollan nyim-nyám em
ber! Mint nálunk az a juhász, Gácsér Fe
renc, aki igen csak elvesztette kedvit az 
élettől, mivel a hadgyakorlat alkalmával a 
menyasszonyát egy kanonérkáplár oktat- 
gatta a katonai tudnivalókra. No, a juhász 
meg akart halni, tehátlan fölkérte aztat az 
áncsi-picsori Varacskos Jójárt Gábort, hogy 
segíccse át a másvilágra a furkósbottya se- 
géllével.. Hát az neki is fogott, odalapított 
egyet Gácsér fejebubjára, azután osztán 
még egyet a füle tövire. Ekkor a juhász 
hörtelen kikapta Varacskos kezibül a jó 
somfabotot s óllal durrintott vissza a koma 
ny.-kagombóccára, hogy a vezérkos ha
nyattesett ijeltibe. — „Hő, hő" — jajdult 
az öngyilkossági segéderő, — „nem én kér
tem föl magát az elhalálozás végett, hanem 
maga engem." „Tudom" — aszongya a ju
hász. — „de meg akarom mutatni, hogyan 
köll."

BAKTER: Ahhoz se mennék segíccségnek, 
annyi szent, — Es mit szól Lepcses szom
széd, hogy az ángol hadügyminiszter aszon- 
ta, a francia hadsereg verhetetlen?

LEPCSES: Mongya bukterom, hányszor 
mongya maga a Jnlcsája főztire, hogy ehe
tetlen?

BAKTER: 
ÖRZSI: S 
BAKTER: 

enni... csak nem vóna kellemes.
LEPCSES: Na láttya. A francia hadsere

get is meg lehet verni. Csak nem vóna kel
lemes. A franciáknak.

ÖRZSI: Oszt mehetnénk is aptya.
BAKTER;, .Várjanak csak. Mi igaz abbul, 

hogy <*gy  
gésér?

ÖRZSI: 
hogy ütet 
házasságrul.

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint mikor 
Almácska Mihál feleségül akarta venni Ma- 
rokpőkő Kiss János elvált nejit. Ovasta 
valahun, hogy' mikor úriemberek házason- 
nak, elősszőr himformácijót kérnek a jö
vendőbeliről. 0 is elment tehát a válasz
totta vót urához s fölkérdezte, hogy miilen 
az asszony. — „Hát" — aszongya Marok- 
pökő — „igen jó, igen hű, igen dógos, igen 
becsületes, egyszóval igen rendes fehérnép, 
csak egv haja van: nem bírja a verést."
— „Hinnye az áldóját" — szólt Almácska,
— „ha ollan rendes, akkor mér köll verni?" 
—■ „Marha lélek" — monta a vót férj, — 
„ha nem veri, akkor nem rendes." — Oszt 
Isién álgya.

Milliószor.
csakugyan ollan ehetetlen? 
Hájsze azér meg lehetne aztat

kertészt elitéltck házasság-szédel-

Az ám. Oszt avval védekezett, 
az asszony elvált ura lebeszélte a

Mikor végignéztük a Hay-szalon (Régi posta-u. 
19.) bemutatóját, önkénytelenül felkiáltottunk: 
hát ez is lehetséges, hogy valaki ennyi gyönyörű 
toilettet mutasson be?! Jellemzésül egy szót a 
kollekcióra: isteni!!! Kosztümjei, kabátjai egész 
kifogástalanok. Délutáni, egyszerű ruhái álombeliek. 
Van egy fekete flitteres darázsfészekhuzásos ruhája, 
megy egy fekete maroccain coctail-ruhája, strasszal, 
valami csodaszép. De nem is lehetne felsorolni 
minden darabját, azokat látni kell. Egy jó tanács 
Hölgyeim: sürgősen nézzék meg Hov-szaloa 
kollekcióját.

A Teréz-körut 8. sz. alatti Ila-sza- 
lonba alig tudtunk bejutni, annyi a 
rendelő. Remekszép kollekciót hozott 
az idén is. Pompás anyagokból készült 
kabát és kosztümjei, délutáni és 
coctail-ruhái belvárosi eleganciával ké
szültek — körúti árakon.

Az idén sem hagytuk ki Rácz Klári, 
dr. Rácz Kálmánná és Jámbor Gréte 
szalonját sem. (Váci ucca 20.). Bűbá
jos angolos és franciás eredeti ruhái 
közül különösen egy fekete maroccain 
csipkeapplikációs ruhája tetszett. 
De kabát- és kosztüm „költeményei’* 
is külön dicséretet érdemelnek.

(Dr. Dcvainé Erdős Böske.)

A divatbemutatókon divatos anyagok mi sem 
természetesebb, hogy a legolcsóbban a Kálvin-téri 
Fenyves Áruházban kaphatók. Gyapjú angora 
2.90-től, lágyesésii puha szövetek 3.40-töl, átmeneti 
kabátokra és őszi kosztümökre való hompspon, 
setland és kasa anyagok már 5.80 P-től kaphatók. 
Fenyves állandó jelszava : jó anyag olcsó árért.!

DIVATBEMUTATÓ-EGYVELEG
Hál Isten! túl vagyunk a krízisen. 

Nagy lázunkban nem találtuk otthon 
helyünket, állandóan mértük és figyel
tük betegségünk súlypontját (pénz
tárcánkat), végül a huszonnegyedik 
órában elrohantunk akut bajunk orvo
sához : a divatszalonoshoz, akit fel
kértünk. gyógyítson meg bennünket, 
adjon irt gyötrő kíváncsiságunkra és 
ez most megtörtént...

Végigjártuk az összes „rendelőket” 
és ennek alapján beszámoltunk a 
„divatjárvány” mai helyzetéről.

Az összes divatszalonban rengeteg 
a téli kosztüm, a télikabát, amelvek- 
telis-tele vannak dús prémezéssel, 
különösen ezüstrókával. Nagyon sok 
a ruha-kosztümkabát összeállítás, ame
lyen a záródások gyakran zippzárral 
történnek, még kabát-hosszban is. 
A ruhák rövidebbek, a vállalt csapot*  
tabbak, nőiesebbek. Nem is annyira 
a fazonon, mint inkább az anyagok 
pompáján van a hangsúly. Rengeteg

az angolos fazon, a bubigallér, őv, 
zseb, gomb.

— Változások a MFTR-személyhajó járatok
menetrendjében. A MFTR közli, hogy október 
l-étő| kezdődőleg a tiszai személ.vhajójárato- 
kát olyképpen korlátozza, hogy Csongrádról 
Szolnokra vasárnap 2 órakor és 22.30 órakor, 
szerdán 22.30 órakor. Szolnokról Csongrádra 
vasárnap, hétfőn és csütörtökön 13.45 órakor, 
Csongrádról Szegedre pedig kedden, szerdán 
és szombaton 1.20 órakor, kedden 3.30 órakor. 
Szegedről Csongrádra pedig kedden, szerdán 
és szombaton 11.30 órakor indul hajó. A 
mótoroshajó az eddigi menetrend szerint 
Tiszasülyről Szolnokra és vissza hétfőn, szer
dán, csütörtökön és szombaton közlekedik. A 
Budapestről Leányfalura 18.15 órakor, 
pedig 8.30 órakor Budapestre induló 
gőzös október t-én túl is, szeptember 
vasárnap is, közlekedik.................
Óbuda közötti átkelési 
Margitsziget állomást 
kezdve nem érinti.

— A legkiválóbb őszi és téli kelme- és

A Hungária 
csavargőzös 

szeptember

onnan 
csavar- 
2f,-;Hól 
út és 
Felső- 

27-étől

Ezekután elmeséljük röviden, hogy 
végigjárva néhány elegáns budapesti 
divatszalont, milyen kollekciókkal ta
lálkoztunk.
Első utunk a Beer-szalonba vezetett (Petőfi 

Sándor-u. 6.), aki édes leánygyermekével. a Teréz- 
krt. 33. sz. alatti Judittal együtt mutatja kollck-

Szívesen várja modelljei 
megtekintésére

sxücs

Váci-utca 22., félemelet

— A legkiválóbb Asz! és téli kelme- és selyem 
dlvatujdonságok kitűnő minőségekben Párizs és 
Londonból rendkívül nagy választékban be
érkeztek Brammer Ödön női és férfidivatkelnie*  
házába: Petőfi Sándor-u. 20.

— Nyakunkon az ősz minden háztartási gond
jával. A háziasszony takaríttat, rendbehozatja 
lakása minden zegét-zugát — do gondol-e vál
jon arra is, hogy világítása rendben van-e? A 
világítás jósága és gazdaságossága a mai taka- 
rákos időkben nagyon fontos kérdéssé vált*  
Miért ne foglalkoznánk tehát vele alaposabban, 
mikor a Tungsram Müvek lehetővé telték, hog*  
minden költség nélkül ellenőriztethessük ,Zi’, 
emberrel lakásunk, munkahelyünk világítását*  
Csak fel kell szólítani a szomszéd szerelőt, hogV 
Twnf/sram-luzmérőjével díjtalanul állapítsa meg. 
megfelelően s elég gazdaságosan világítunk-e*

— Háziasszonyok és építtetők ‘ figyelmébe*  
Az Elektromos Művek Honvéd ucca 22. szám 
alatti előadótermében szerdán délután fél ® 
órakor főzőbcmutalé-clőadást tartanak, villa*  
mos gyakorló konyhájában pedig hétfőn, esii- 
törtökön és pénteken délelőtt fél 10 órakor 
a villamoslfizhelyek üzemének ismertetése 
rán halak, különféle húsételek, leveles-vajas 
tészta, torta és rétes készítését mutatják be. ■ 
bemutató helyiségben az összes villamos h"z' 
tartási készülékek üzemközhen is díjtalan’’* 
megtekinthetők. Belépődíj és ruhatári díj 
nincs.
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Izgalmas erkölcsrazzía 
a Podmaníczky- utcában 
A lengeruhás lányok lovagjai megtámadták 
a detektiveket — Öngyilkos lett egy előállított nő

Az utóbbi időben több feljelentés érkezett 
r főkapitányság erkölcsrendészeti osztá
lyára, amelyekben közölték, hogy a Podma- 
Tiiczky-utca 33. szánni házban a második 
emelet 23. szám alatt titkos találkahely van, 
almi állandóan igen sokan tartózkodnak a 
környékbeli foglalkozásnélküli nők és gya
nús férfiak közül.

A rendőrség a sorozatos panaszok nyomán 
megindította a nyomozást és

szombaton este detektívek és rendőrök 
hatoltak be j-z épületbe, 

Imgv leleplezzék a titkos találkahelyet. A 
rendőrség emberei valósággal megszállták a 
liázat, lezárták a kaput, nehogy bárki is el 
tudjon szökni a lakásból.

A detektívek különben arról is tudomást 
szereztek, hogy a találkahelyen a pesti al
tvilág több bűnözője is találkozót ad egy
másnak és szép számmal fordulnak ott meg 
rovottmultu egyének, sőt olyanok is, akik a 
főváros területéről ki vannak tiltva.

A szombat esti razzia alkalmával a de
lek livek a háromszobás, elegánsan berende
zett lakásban

húrom nőt talállak, lenge öltözékben. 
Felszólították a fiatal lányokat, hogy azon
nal öltözzenek fel és kövessék a detektive

A szélsőségek összeállították 
az egyetemi tüntetések 

pontos programját
A Hétfői Napló már legutóbbi két szá

mában bizalmas értesülések alapján pon
tos értesüléseket közölt a szélsőjobboldal 
egyetemi szervezkedéseinek módszereiről és 
eszközeiről és ismertette nagy vonalakban 
azokat a terveket, amelyekkel a szélsőjobb
oldali diákegyesületek ez évben is meg 
akarják bontani az egyetemek rendjét,

igazoltatásokat, tüntetéseket és vereke
déseket szándékoznak rendezni.

Az elmúlt héten két izgató röpiratot kö
röztek az egyetemi hallgatók közölt. Az 
egyik ezek közül a Turul Szövetség világos
kék papírra nyomtatott röpirata, amely a 
Turul Sajtóvállalat k. f. t. nyomdájában 
készült és felelős kiadókéit a nyomtat
ványt dr. Kalotás Antal jegyzi. Ez a röplap 
többek között arra hívja fel az egyetemi 
hallgatók figyelmét, hogy ha a diplomával 
kezükben az életnek nekiindulnak, „bizto
san belekerülnek azoknak a szervezeteknek 
hálójába, kiknek Galícia is éppoly jó hazá
juk volt, mint a mi földünk." Hasonló szel
lemben és stílusban

még több uszító kitételt tartalmaz a 
röpirat,

amely végül is azt a konzekvenciát vonja 
le, hogy „a porbatiport magyarság harcos 
fiataljainak utolsó fellegvára a Turul!"' — 
Értesülésünk szerint az egyetemeken máris 
megindult a vizsgálat az izgató tendenciájú 
röpirat miatt.

A másik uszító irat, amit a diákok között 
köröznek, egy Írógéppel sokszorosított fel
szólítás, amely azt közli a diáksággal, hogy 
a budapesti egyetem jogi és közgazdasági 
fakultására ezt (lén több zsidót vetlek fel, 
mint amennyit a numerus clausus-törvény 
értelmében szabad lett volna. A névtelen 
felszólítás arra hívja fel a jobboldali diá
kokat, hogy akadályozzák meg, hogy „a 

ket a Szővetség-uteába, az erkölcsrendészeli 
kapitányság épületébe. A leányok és házi
asszonyuk durva sértéssel fogadták a detek
tiveket és

nem akartak eleget lenni a felszólításnak.
' egiil azonban a detektívek elindultak a ta
lálkahelyen talált három leánnyal az er
kölcsrendészeti osztály felé. Amikor az ut
cára érlek, a környéken Ilire terjedt az er- 
kölcsrendészeli razziának és

a találkahelyen elfogott nők lovagjai 
csakhamar megjelentek, rátapadtak a 
detektívek re és ki akarták szabadítani 

barátnőiket 
kellemetlen helyzetükből.

A detektívek nem ijedtek meg a suhan- 
coktól, elzavarták őket, alig értek azonban 
a Podmaniczky-ulca és Csengery-utca ke
reszteződéséhez, nmikor az egyik leány han
gosan fclsikoltott, azután elvágódott a föl
dön. Kerpács Aranka 21 éves, Budapestről 
örökre kitiltott facér cselédleány esett ősz- 
sze, aki

egy őrizellcn pillanatban zsebkéssel 
mcllbeszurta magát.

Kerpács Arankát a mentők a Rókusba vit
ték, a másik két leányt pedig az erkölcs 
rendészeti osztályon őrizetbe vették.

—

zsidók ismét elözönöljék az egyetemeket." 
A szélsőséges diákszervezeteknek azzal a 

híresztelésével kapcsolatban, hogy az egye
temi felvételeknél nem tartották tisztelet
ben a numerus claususról szóló törvényt, 
az elmúlt héten

bizalmas megbeszélést tartott a Ferenc 
József-hid pesti hídfője alatt levő Tu
rul-várban, a Turul Diákszövetségnek 

úgynevezett „jobboldali ellenzéke*',  
amely Kémeri-Nagy Imre vezetése alatt áll 
és amelyhez a legszélsőségesebb fiatalembe
rek tartoznak. Ezen a megbeszélésen elha
tározták, hogy

az ezévl első egyetemi tüntetéseket 
szeptember 28-án és 29-én fogják meg
rendezni az egyetem jogi és bölcsészeti 

fakultásán, továbbá a közgazdasági 
egyetemen.

A Kémeri-Nagy Imre elnöklete alatt meg
tartott „bizalmas értekezlet" már a szere
peket is kiosztotta a zavargásokra. A böl
csészeti karon eszerint a tüntetések irányí
tása a Werbőczy Diákegyesület szélsőséges 
felfogású jogásztagjainak feladata. A jogi 
karon viszont az Árpád-kör nyilasokkal 
szimpatizáló bölcsésztagjai fogják megszer
vezni a zavargásokat. A közgazdasági egye
temen inszcenálandó rendbontások irányí
tását a Csaba Bajtársi Egyesület néhány 
szélsőjobboldali tagjára bízták.

A Turul bajtársi egyesületben egyébként 
szombaton az egyesületnek néhány tagja, 
aki legutóbb kintjárt Nürnbergien, 

beszámolt a nenizetiszoclalista párt
napokról.

A jövő hét folyamán a MÜVE Podmaniczky 
utcai helyiségében számol be a nürnbergi 
pártkongresszusról két országgyűlési kép
viselő, aki a napokban érkezeit haza Né-. 
metorszógból. I

Gazdátlan 50.000 
schillinges találtak 
a Keleti expresszen

Bécs, szeptember.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Nem min

dennapi zsákmányt ejtettek az osztrák fi
náncok a svájci halár közelében a napok
ban, a keleti ezpressz Budapestről induló 
közvetlen kocsijában. Az egyik osztrák el
lenőrző közegnek feltűnt, hogy a közvetlen 
kocsi egyik elsőosztályu fülkéjében, amely
nek utasa nem is volt, az ablak melletti ülés 
párnája kissé feljebb van csúszva a szokott
nál. Odalépett és megvizsgálta a párnát, 
amikor legnagyobb meglepetésére a párna 
alatt egy magyarnyelvű újság két oldalába 
csomagolva

50 darab ezerschillinges bankjegyet 
talált.

Miután ez közvetlen a svájci határ közelé
ben történt, nem kétséges, hogy a bankje- 
jegy tulajdonosa azokat az országból kisi- 
bolni akarta, nyilván valamitől megijedt és 
ide rejtette a pénzt, esetleg azzal a szándék
kal, hogy a határvizsgálat után újra elő
veszi rejtekéből. Erre természetesen az el
lenőrző közegek is számítottak és titokban 
figyelték a fülkét. Ugylátszik azonban, hogy 
ezt az ismeretlen siber is észrevette és

inkább veszni hagyta pénzét, de nem 
mutatkozott többé.

A nyomozás eddig nem vezetett eredményre.

Elfogták
a Juszt látszerüzlet 

háziszarkáját
Segédként szereplő detektív 

leplezte le a tolvajt
A Juszt Testvérek lálszerkereskedő ccg 

panaszt telt a rendőrségen, hogy a Szent 
Islván-köruti fióküzletéből értékes holmik 
tűntek el és bizalmas nyomozást kért.

A főkapitánysúg egyik defektivje mint 
segéd beállt a Szent Islván-köruti boltba, 

csak a főnökök tudták róla, hogy kicsoda.
A detektiv-segéd napokon át figyelte az 

alkalmazottakat. Szombaton üzletzáráskor 
észrevette, hogy Wicnenbergcr Árpád lm- 
szonhároméves segéd valamit az aktatáská
jába süllyeszt és hazafelé indul. Az ajtóban 
útját állta és kinyittatta vele a táskát, amely
ből

értékes fényképezőgép került elő.
Wiencnbergert erre előállította a főkapitány
ságra, ahol töredelmes beismerő vallomást 
lelt. Elmondotta, hogy kártyás, sokat vesz
tett a kártyán, hogy pénzhez jusson, már 
április óta dézsmálta a cég raktárát, körül
belül ötezer pengő értékű holmit szedett 
össze,

olcsó pénzért elkótyavetyélte s a pénzt 
eikártyázta.

Beismerő vallomása után letartóztatták.
II—

Öngyilkos lett
az üldözött betörő
Vasárnapra virradó hajnalban Újpesten, 

a Bem-utcában szolgálatot teljesítő rendőr 
észrevett egy férfit, aki nehéz csomagokat 
cipelt. Gyanúsnak találta a dolgot és rákiál
tott, hogy álljon meg. mire az ismeretlen 
ember eldobta a batyukat és futásnak eredt. 
A rendőr már-már utolérte, amikor

az üldözött hirtelen megállt, bicskát

ELLENŐRZI

vett elő, mielőtt a rendőr megakadályoz*  
háttá volna, kétszer mellbeszurta magát

és véresen bukott a földre.
A mentők a Gróf Károlyi-kórházba vitték. 

Kiderült, hogy Fogas János a neve, buszon*  
ötéves kocsis. Az éjszaka betört egy cipő*  
üzletbe, a Baross-uteában és

éppen hazafelé tartott a zsákmánnyal, 
amikor a rendőr észrevette.

Az elfogott betörőt fölépülése után a fő
kapitányságra k iséri k.

360 házkutatás 
Párisban

Párls, szeptember 19.
Az Eloile-negyedbcn elkövetett bomba

merényletek ügyében a nyomozás
teljesen holtpontra jutott.

A rendőrhatóságok mindezideig nem talál
tak semmiféle támpontot, annak ellenére, 
hogy egy bél leforgása alatt a bombame
rényletekkel kapcsolatos vizsgálat során 
nem kevesebb, mint

360 házkutatást tartottak.
A házkutatások közül 108 esetben közvetle
nül a pokolgépes merényletekkel kapcsolat
ban végeztek nyomozást, mig a többi eset
ben a titkos Cogow/ord-szervezet ügyében 
nyomoztak.

Az 1937. év nagy sztárfelfedezése, az uj férfibálvány:

TYR0NE POWER
A legszebb, legelegánsabb hollywoodi flapper:

0RETTA YOUNG
A szezón legfrissebb, legszellemesebb francia vígjátékéban:

CAFE METROPOLE
A 20111 Century-Fox pazar kiállítású milliós világfilmje



Október 2-3..
Ezt n dátumot már mlnt’en magyar brill 

fíc/.íí előjegyezte, n párok szorgalmasan tre
níroztuk n Hétfői Napló

I>,<IiOS ELÖNYV1ÍBSENYÉRE.
Naphosszat cseng a telefon, egyre-másra ér
keznek n nevezitek, vagy mcgiiivólgéuylé- 
sek a szezonnyitó nagy versenyre, melynek 
színhelye a GEI.LÉRT-SZÁLLÓ dunapartl 
dísztermei lesznek.

felhívjuk rz érdekeltek figyelmét arra, 
hogy nevezésüket lep-áiirgüsebben juttassák 
el u rendezőséghez. A nevezéseket a beérke
zés rorrendjében fogadjuk el és nyolcvan 
pár jelentkezése után - a kényelmes elhe
lyezés érdekében — a nevezést lezárjuk!

A VERSENY LEBONYOLÍTÁSÁNAK 
MÓDJA:

\ párokat a rendezőség nyolc-nyolc páros 
csoportba sorsolja. Minden csoport 28 le
osztásom körmérkőzést játszik Hovvel! ki- 
egyensúlyozott mozgás szerint. Egy-cgy 
játszmában C 3 pont érhető el. A párok 
állni elért minden ercdniéijyősszeghez ii sza
kasz végén hozzáadjak n kiszabott előnyü
ket. Összesen négy játékszaknsz lesz: szom
bat délután, szombat este, vasárnap délután 
és vasárnap est?. A vasárnap esti szakasz 
már n döntő! A döntő! már csak lő párból 
álló mezőny játssza.

MIMIÉN IIÖNTÖBE JUTOTT PÁK 
kap dijat! A legjobban szerepelt egyesületet 
(3 pár) külön lisztvlcldijjnl jutalmazzuk.

A verseny rendezősége kedvezményes tré- 
nlngalkalmitl Liviin nyújtani n benevezett 
pároknak. Szeptember 29-én, szerdán este 9 
órai kezdette! az Országos Magyar Brldge 
flu?! Erzsébet téri helyiségében tréningver- 
srnyt rendez r.z október 2—3-lkl felszere
léssel és versenyrend szerint. Iszen a trénin
gen való részvétel dijtidun!

Nevezni lehet a Hétfői Napló kiadóhivatn- 
lábr.n, I rzsébct-körul 28. (Telefon: 130-896.)
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Kör az ndu! Észak-Dél hatot ül. Dél Indul.
*

SZEPTEMBER 22-ÉN este »/,7 órakor 
tartja a Brldge Szövetség nz uj szezon első 
választmányi ülését. A uuf/|/ tárgysorozat 
igen érdekes, Á legfontosabb az uj verseny
szabályzat elfogadása és a közgyűlés előké
szítése.

♦

4 RRIDGEFEJ I.OpF.S történetében fon
tos szerepet újabban játszik ,.o passz". 
Alább adjuk a passz kialakult fajait.

1. Információs passzt lm a második helyen 
trickcslappal gondolkodunk, majd pasz- 

szolunk. .Jelentése; partner ha csak lehet, 
indíts!. .,

1 Offenzív passz: ha az ellenfél mini- 
cr’mcl indít, egy kis gondolkodás, trtnő- 
d> majd pass:! Jelentése: partner, lépj be, 
én nagyon tudlak támogatni...

3 Tcmpópass:: lm gyenge lappal indí
tottam. ellenfél közbe licitje utón egyszer 
passzolok. Jelentése: partner in gyenge 
vagy oki

■i. Passr. nincs semmim..,
Ár. utóbbi keltől természetesen a korrekt 

bridyczfík is használják, ha nem is szívesen! 
Az első keltől viszont azért mutattuk be, 
hogv ilyen is van a „végeken!" Ilyenkor 
nzonbnn az ellenfél nyugodtan kiáltson 
zsűriért!

♦
KELETI Andor, a többszörös magvar vá

logatott. nz élgárda egyik legszimpatikusabb 
óh legjobb Ingjál, orvosa szigorúan eltil- 
h lhi a versenyzésektől. Jgv tehát a magyar 
bridgcélcl e,’yik legjellegzetesebb tagját a 
b.-vnoki küzdelmekben csak mini zsűrit üd
vözölhetjük.

♦
A VERSENYNAPTÁR megjelent. Hiányzik 

belőle a leszek vcgyespíiros-g.Haversenve és 
nz FTC Imndikep csapatversenye. Mi lehet az 
• •ka. hogv nz idén nem rendezi meg ez a két 
klub megszokott versenyét?

FOTO-flLBII 
MINERVA

m jjtsstóSi. 
papiraruhAz 
Kossuth l^loR-utca ín. m. 
AitúrU •itlluval muhi ben

HÉTFŐI NAPLÓ
Vasárnap 

szabadlábra helyezték
a Textilbeszerző 300.000 pengős 
csalási botrányának szereplőit

Vasárnap érdekes, meglepő fordulat tör
tént a Textilbcszerző Kft feltűnő bűnügyé
ben:

szabadlábra kerültek a Textilbcszerző 
300.000 pengős csalással gyanúsított 
igazgatói: Oláh Gyula, Schuchner Nán

dor és Schneider Zslgmönd.
‘ Kcniihelül két esztendővel ezelőtt alakult 

a Teinibeszerző Kft, amely egy ideig
hatalmas üzleteket bonyolított le a 

textilpiacon.
kölni nyer József texlilkcreskedö alapította 
a vállalatot és igazgatóul maga mellé vette 
Schuchner Nándort és Schneider Zsigmon- 
dol. Később bekapcsolódott a vállalatba a 
jó családból származó fiatalember, Oláh 
Gyula, aki éppen akkor nősült meg és

hozományát a vállalatba fektette.
Nem sokkal azután, hogy Oláh is a vál

lalat igazgatója lelt, az eddiginél nagyobb 
arányokban működött a Textilbeszerző, 
sokszázezer pengős üzleteket bonyolítóit le. 
A nagy üzletek azonban nem sikerültek,

a vállalat anyagi nehézségekbe jutott
és ekkor az igazgatók különböző váltókai 
adtak azoknak a gyárosoknak és nagyke
reskedőknek, akiktől vásárollak. Később 
kiderült, hogy

a váltókat állástalan, egzisztencia nél- 
rekkel, s/.abósegédekkel íratták alá és 
killl emberekkel, munkanélküli pincé- 

igy tévesztették meg a hitelezőket.
Közel ,300.000 pengős kárt okoztak a fiktív

Monstre harisnyacsempészést 
lepleztek le a vámhivatal
nyomozói

boltban találtak
A fővámhivatalhoz pár nappal ezelőtt bi

zalmas bejelentés érkezett arról, hogy egyes 
budapesti divatáruból! jkban csempészett se
lyemharisnyát árulnak. A bejelentés alap
ján megindult a vizsgálat. A vámhivatal 
nyomozói sorrajárlák a női divatáruüzlete
ket és kiderült, hogy a bejelentés igaz:

hatvan divaláruboltban találtak olyan 
selyemharisnyát, ami csempészuton ke

rült Budapestre.
Az amerikai gyártmányú hernyósolyem- 

harisnyát, amelynek a rendes napiára a kis
kereskedésekben páronként tizenkét pengő,

ezekban az üzletekben feleáron, öt-hat 
pengőért árusították

•Tffifflnii'wiwn

Motorcsónakos, reflektoros 
hajtóvadászat a Dunán 
a pénzügyőrök szökevénye után

Tegnap estefelé, ami
kor mór sötétedni kez
dett, a központi vám
igazgatóság fővámtéri I 
palotájából két pénz
ügyőr közölt egy civil
ruhás férfi lépett ki a 
kapun. A pénzügyőrök 
gyalog indultak vele a

Dunaparton végig. Budára tartottak, a 
pestvidéki törvényszék épülete felé. A 
civilruhás férfi, Tóbiás Imre géplakatos 
ellen a központi vámigazgatóság

jövedéki kihágás elmén eljárást folyta
tott és ezzel kapcsolatban akarták át- 

klsérni n törvényszékre.
A géplakatos minden ellenkezés nélkül, 
bókén ment a pénzügyőrök közölt, akik
nek azonban egyszerre csak váratlan meg
lepetésben volt részük:

amikor ar. Erzsébet-hld pesti hídfőjé
hez értek, Tóbiás hirtelen chigrolt mel

lük, lerohant a rakpurtra
és vad futással menekült a hajóállomás 
felé. A pénzügyőrök üldözőbe vélték.

— Fogják meg! Fogják meg! — hangzott 
a harsány kiáltás.

A sötétedő Dunaparton Tóbiás Imre 
gyorsan egérulat nyert és

mintha n föld nyelte volna el, a hajó
állomás mellett végleg eltűnt.

A pénzügyőrök átkutatták az épület kör
nyékét. rendőrök is érkeztek segítségükre, 
d" sehol sem találták. A kutatás munkája 
közben már végleg besótélcdett és az üldö
zők már-már tanácstalanul álltak, azt

váltókkal hitelezőiknek.
Löivinger és társai ellen egymás után ér

keztek a feljelentések a főkapitányságra, 
mire a Textilbcszerző Kft igazgatóit egymás 
után letartóztatták^ Löiuinger .vezérigazgató 
azonban Törökországba szökött. Nemrég 
Löwingert elfogták és Budapestre szállítot
ták, a három igazgató pedig több ezer 
pengő kauciót ajánlott fel szabadlábra he
lyezésük esetére. Az illetékes bírói fórumok 
azonban kaució ellenében sem helyezték 
szabadlábra a letartóztatott igazgatókat.

Most azután Oláh Gyula, Schuchner 
Nándor és Schneider Zsigmond újabb kér
vényt adtak be, amelyben ismét szabad
lábra helyezésüket kérik. A vádtanács teg
napelőtt foglalkozott a nagy csalási bot
rány szereplői szabadlúbrahelyezési kérel
mével. Hosszabb tárgyalás után

a vádtanúcs úgy döntött, hogy a három 
igazgatót szabadlábra helyezik, te
kintve, hogy hét hónapig voltak előze
tes letartóztatásban és „a várható bün
tetés nagysága nein teszi indokolttá to

vábbi fogvatartásukat.
Vasárnap Oláh Gyula, Schuchner Nán

dor és Schneider Zsigmond elhagyták a 
Mark ó-utcai fogházat. Lötvinger József 
azonban továbbra is letartóztatásban ma
rad, mivel öt külföldön fogták el és szöké
sétől ismét tartani lehet.

Most már befejeződött a vizsgálat és rö
videsen a bíróság előtt felelnek a Textil
beszerző Kft bonyolult, nagyarányú csalási 
bűnügyének szereplői.

Hatvan budapesti divatáru
csempészett selyemharisnyát
és a nyomozók megállapították, hogy ez 
cseinpészporléka.

Azonnal kihallgatták a kereskedőket, akik 
jóhiszeműségüket hangoztatták. Előadták, 
hogy ügynökök jelentkeztek, akik azt mon
dották: árverésen olcsón szerezték az árut, 
készpénzfizetés ellenében módjukban áll ol
csón adni, mire ők jóhiszeműen megvásá
rolták. A kihallgatott kereskedők arra nem 
tudtak választ adni,

kinek a megbízásából jelentkeztek a ti
tokzatos ügynökök.

A pénzügyi hatóságok a hatvan kereskedő 
ellen megindították az eljárást, a nyomozás 
pedig tovább folyik, hogy kiderítsék, kik 
irányították a nagyszabású csempészést.

hitték, Tóbiásnak sikerült elmenekülnie. 
Végül arra gondoltak, hogy talán öngyilkos 
lett, a Dunába ugrott, erro azután

hekapcsolták a kutatás munkájába az 
Erzsébet-hld lábánál állomásozó rend

őrségi mentőőrség embereit Is.
A rendőrségi motorcsónak kifutott a 

Dunára, kigyulladt a reflektor és a fény
szóró csóvája végigpásztázta a Dunát, 
hátha valahol felbukkan az öngyilkosnak 
vélt, Tóbiás Imre. Percekig tartó kutatás 
után egyszerre csak meglepetten kiáltottak 
fel a rendőrségi motorcsónak emberei:

— Hopp! Valaki bujkál a stég alatt!
A motorcsónak öngyilkost kereső reflek

tora ugyanis éppen a kikötőállomás hídfel
járója alá világított és a fénycsóva közepén 
a palló aljúba kapaszkodva felfedezték Tó
biás Imrét. Az öngyilkost kutató motoros 
most már üldöző motorossá változott át, 

teljes sebességgel a stég felé tartott és 
a rendőrök már készenlétben álltak, 

hogv elfogják a kikötöhid alatt bujkáló 
szökevényt.

Abban a pillanatban, amikor Tóbiás 
észrevette, hogy felfedezték, újabb fordu
lat következett, nem várta meg, amíg elfog
ják, hanem inkább

öngyilkosságra szánta magát, a Dunába 
ugrott.

A motorcsónak azonban néhány másodperc 
alatt már mellette volt, a rendőrök kihajol
tak a csónakból, elkapták Tóbiást, a molo- 
rosba emelték és a partra vitték.

Közben már értesítették a mentőket, akik 
Tubias Imrét első segítségben részesítették, 1 
azután a rendőrségi kórházba vitték, I

Butlapr.nt, 1987 wptrmbn. 1(1.

.éterrut" '*'■
FAL- ÉS BUTORBURKOLAsoit

BEMUTATÖHEIY1SÉGE
VI., Ó-UTCA 4. SZ.

TELEFON ltb-413

Gróf Zichy Jena 
emléktáblájának 
leleplezése

Vasárnap délelőtt tizenegy órakor leplezték’ 
le ünnepélyes keretek között gióf Zichy jenő. 
nck, a néhai „iparffró/“-nak emléktábláját. Aa 
emléktáblát a néhai elnöknek centennáríunii 
emlékére az Országos Iparegyesület a gróf 
Zichy Jenőről elnevezett utca 2. számú házának 
falán helyezte el.

A vasárnapi ünnepségen öt dunavölgyl állam 
képviseltette magát. A román kisipari szerveze
tek uniójának elnöke, Samoil Sándor bukaresti 
szenátor, a jugoszláv iparkamara főtitkára 
Trlein Iván, az osztrák iparkamara elnöke’ 
U’agenomnn Frigyes és a csehszlovák iparka' 
marni alelnök, Jacobs Ernő — képviselték a 
környező államok iparosságát. A magyar ipar- 
iigvi miniszter nevében ifj. Gaul Károly minisz
teri tanácsos, a kereskedelmi miniszter képvi
seletében dr. Guulay Lajos miniszteri tanácsos 
s a polgármester megbízásából dr. báró Btdmr- 
czy István tanácsnok vettek részt az ünnepsé
gen, amelyen nagyszámú előkelő közönség volt 
jelen.

Az cmlékbcszédet dr. Görgey István ország, 
gyűlési képviselő mondotta. A beszédben meg- 
emlékezett gróf Zichy Jenő munkásságáról, 
amellyel a hazáját szolgálta. Elmondotta, hogy 
huszonnyolcezer gyerek részére épített tanonc
iskolát. Tevékenységéért kora a „magyar ipar. 
grój“ elnevezést adta neki.

Az emlékbeszéd után került sor a tábla fe- 
leplezésére, amelyet dr. báró Babarcig István 
tanácsnok vette át a főváros nevében. A beszé
dek elhangzása után a kiküldött érdekképvise
letek koszoruzták meg gróf Zichy Jenő emlék
tábláját.
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Utcaseprők 
és a gyorssegély

Érdekes reformot vezet be a főváros! 
Budapest utcáin nemsokára megjelennek az 
utcaseprő-mentők. Szcndy Károly polgármes
ter javaslatára ugyanis

a köztisztasági hivatal alkalmazottainak 
egy részét mentőtanfolyamokon képe

zik ki
az elsősegély nyújtásra. A jövőben tehát 
az utcai balesetek sérültjei már a mentők 
érkezése előtt is elsősegélyben részesülhetnek, 
Hatszáz fővárosi köztisztasági altisztet, 
munkavezetőt és előmnnkást iratlak be a 
Budapesti önkéntes Mentőegyesület tanfo
lyamára.

Külön kurzusokon ötvenes csoportokban 
hat-hat napon képezik ki a budapesti köz
tisztasági alkalmazottakat.

A tanfolyamokat ma kezdik meg 
a mentők székhazában. Az utolsó csoport 
oktatása pedig október 23-án ér véget. Az 
újszerű tanfolyamok hallgatóinak természe
tesen

vizsgát is kell tenniük,
mielőtt a főváros utcáin megkezdenék köz*  
hasznú tevékenységüket.

Ma este 7 órakor 
zár az őszi Vásár

A szombat és a vasárnap rekord látogatóit- 
súgót jelentett az idei Kézművesipari Kinllil***  
és őszi Vásár 19 napos történetében. E Két 
napon együttvéve közel ötvenezer látogató for
dult meg a vásár területén, köztük mintegy 
ötezer vidéki és külföldi vendég.

A mnl utolsó nap forgalma is bizonyára ig«n 
nagy lesz, nemcsak mert a közönség siet, 
hogy ai utolsó percben is, de még megláthassa 
a kiállítást, hanem főképpen azért, mivel niara 
várják a kiállítók az aranykoszorus-mester n*  
mek és az egyéb kitüntetések kihirdetését és el
helyezését a kiállítási tárgyakon. A közönség 
tehát az aranykoszorus-mestereket fogja ma. a 
vásár befejezése alkalmával megtekinteni.

A ma délig Budapestre érkező vidéki közön
ség egyébként még e hét csütörtökéig maradna 
Budapesten, mivel a visszautazásra nézve 
belföldiek részére szeptember 23-ának 24 óra
iéban jár !« a kedvezmény, A külföldi köt|> • 
ség vissrautazúsi kedvezménye szeptemMí 
30-ának 24 órájáig szól.

ismét megkezdődtek a eazmO- 
uek közkedvelt fözööemuiatól

Budapest Székesfőváros Gázmüvei min
den kedden és pénteken d. u. 5 érakor 
gyakorlati íőzőelőadáat tart a Mini08 
caászár-ut 8.1. emeleti előadóteremben- 
Az előadáson a gázkészülékek takarékos 
és célszerű használatán kívül különféle 
ételek elkészítési módjai is bemutatásra 
kerülnek. Belépés, ruhatár díjtalan.
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A közönség kívánságára

pór napig meg a 
Margitszigeten 
mmtiM 
azután költözünk be teljesen 
átalakított téli helyiségünkbe

Példátlan arányú repülő- 
támadás Nanking ellen

A kínai légi haderő megsemmisült — jelenti Tokié
Tokio, szeptember 19.

A japán tengerészeti parancsnokság jelen
tése szerint japán tengerészeti repülőgépek 
bombavetö támadást intéztek Nanking ellen, 
amelynek során

hatalmas légiharc fejlődött ki a város 
fölött.

A japán repülők egytől-cgyig lelőtték a tá
madás elhárítására hadbaszállt busz kínai 
repülőgépet és eredményesen bombázták 
Nanking katonai berendezéseit. Nanking kö-

relében n kínai repülőterek a bomba ve lés 
következtében elpusztullak. A légiharcban a 
japánok egyetlen repülőgépet sem vesztettek.

A japánok állítása szerint
a kínai léglhnderrt a legutóbbi harcok 

során teljesen megsemmisült.
Kínai körök szerint a Nanking ellen Inté

zett légitámadás minden eddigi légihadmii- 
velctet felülmúlt. A támadásban 46 japán 
repülőgép vett részt és állítólag négy japán 
repülőt lelőttek.
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Óriási izgalom 
Szombathelyen 
a hétfői, főszolgabíró 
választás miatt

Szombathely, szeptember 19.
(Á Hétfői Napló tudósitójának telefón

jelentése.) Hétfőn délelőtt ül össze Vosucír- 
megye törvényhatósága, hogy megválassza 
az elhunyt celldömölki főszolgabíró utód
ját.

A választási kortcshadjárat valósággal fel
dúlta Szombathely nyugalmát. A két pártra 
szakadt városban négy jelölt számára gyűj
tenek aláírásokat.
Ostffy I<ajos dr. főispán két rokona sze

repel a jelöltek között:
Rupprecht Imre másodföjegyzö, a főispán 
unokaöccse, Hetheésy Jepő dr. tiszteletbeli 
főszolgabíró, a főispán kercsztfla. ökot je
lölték hivatalosan. Olajos József dr. és 
Forgács József dr., a független polgárság 
pártja — vagyis az ellenzék — jelöltjei. Az 
ellenzéki párt vezére, dr. Boros Imre ügy
véd a hétfői megyegyülésen hatalmas be
szédben fog beszámolni

a napok óta tarló korteshadjáraton ta
pasztalt sérelmekről és szabálytalansá

gokról.
Kifogásolja az ellenzék Rupprecht Imre Jc- 
löltetéséf, aki nem rendelkezik az 1929. évi 
LZV. törvénycikkben előirt doktorátussal 
sem.
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Kalandos bécsi 
áinir a lausannei 
politikai gyilkos
ság „magyar 
áldozatáról"

Megbokrosodott lovak 
halál vágtája

Győr, szeptember 19.
M Hétfői Napló tudósítójának telefón- 

jelentése.) Vasárnap a Baross-utcán, a győri 
korzón lépésben haladt Kovács Ferenc 
ugodi gazdálkodó kétlovas kocsija. A bakon 
a kocsis ült, a hátsó ülésen pedig Kovács 
Ferencné. Egy arra robogó autó motorber
regésétől a lovak megbokrosodtak, elragad
ták a kocsit és ijesztő patkócsattogással ro
hantak végig az utón.

A korzón nagy rémület keletkezett, az 
emberek ijedten meneküllek.

A megbokrosodott lovak nekivitték a kocsit

Drcfte ►-MENYECSKE. l.CSOKOLÁDÉ
Hatalmas építési akció

indul Debrecenben
Debrecen, szeptember 19.

(.4 Hétfői Napló tudósítójának tclefonje- 
lentése). Érdekes és nagyjelentőségű indít
ványt terjesztenek elő Debrecen csütörtöki 
közgyűlésén. A törvényhatósági bizottsági 
tagok nagy' csoportja hatalmas építési ak
ció megkezdését indítványozta. Kérik, hogy

az OTI a rendelkezésére álló összegek
ből építsen Debrecenben nyolcszáz ker
tes házat, tisztviselő- és munkáscsalá

dok részére,

a győri korzón
egy utszéli villanyoszlopnak, amely kidőlt, 
azután tovább rohantak, összeütköztek egy 
autóval, majd a gyalogjáróra rohantak és 

belefutottak egy üvegesbolt kirakatába, 
amely recsegve-ropogva zúzódott össze, 
cseréppé zúzódtak a kirakatban lévő drága, 
finom herendi porcellánok is.

Közben Kovácsné és a kocsis is lezuhant 
a bakról és

mind a ketten megsebesültek.
Végre sikerüli megfékezni a megbokroso
dott lovakat és véget ért a korzó riadalma. 
A két sebesültet kórházba vitték.

az építéshez szükséges száztíz holdnyi tel
ket pedig 700.000 pengőért bocsássa a vá
ros az OTI rendelkezésére.

Kérik végül, hogy a nyolcszáz házból 
minden ötvenediket teljesen Ingyen ad
janak rászoruló sokgyerekes családok

nak,
végül pedig a telekért kapott 700.000 pen
gőt fordítsa a város szociális célokra.

A bizottsági tagok hatvan százaléka már 
aláírta az indítványt.

Indlg Ottó világsikert aratott 
szinmüve filmen

Zenéjét szerezte: Polgár Tibor

Megelégelték Marton Béla tejeskannás vezérkedését

Rendezte : Keleti Márton

A főszerepekben:

Décs, szeptember 19.
A titokzatos lausannei gyilkosság hetek 

óta foglalkoztatja egész Európa rendőrségét. 
Csak annyi biztos, hogy politikai gyilkosság 
történt, azonban, hegy ki az áldozat, kik 
és miért ölték meg az ismeretlen embert, 
azt nem tudják.

Vasárnap a Neues Wiener Journal szen
zációsnak tetsző hírt közölt a lausannei 
gyilkossággal kapcsolatban. Ezek szerint 
az áldozat nem más, mint

Selden Annin volt kassai lakos, aki 
mint politikai menekült, a magyaror
szági proletárdiktatúra összeomlása 

után került Csehszlovákiába.
A kommunizmus idején Kun Béla munka
társa volt és a budapesti városparancsnok- 
Ságon teljesített szolgálatot. 1919 augusztu 
sában a magyar fővárosból Kassára szökött. 
Később aztán Bécsbe került, ahonnan Szov 
jeloroszországba utazott ki. Oroszországban 
a csekába lépett be, utóbb a GFU ügynöke 
lelt. Több ízben nagyobb külföldi utat is 
lett és különböző álnevek alatt utazott. 
Körülbelül félévvel ezelőtt Moszkvából ma 
nokülnie kellett, mivel mint Irockijistát, le 
akarták tartóztatni. Ismét idegen néven, 
hamis útlevéllel utazott végig Európán. Rö
vid ideig Párisban élt. Legutóbb Svájcban 
tűnt fel. Seident állítólag felesége agnosz- 
kálla.

Vasárnapra aztán kiderült, hogy
« bécsi hir nem felel meg a valóságuké 
mert Selden Ármin nevű magyaror- 
Mzúpt kommunista élt ugyan, azonban 

több mint Hz évvel ezelőtt meghalt.
A lausannei halott titka tehát egyelőre 

tovább is titok.

Már a nyár vége óta köztudomású, hogy 
a Marton Béla vezetése alatt álló Nemzeti 
M unkaköz pontban éles

ellentétek fejlődlek ki Marton Béla és 
barátai, valamint a munkásság között.

Főként a Nemzeti Munkaközpont vas- és 
fémmunkás tagjai elégedetlenkedtek Marton 
Bélával. Czibor István, a vasas főcsoport 
titkára fejezte ki elsőnek a munkásság ki
fogásait, amire Marton utasította A’ovdcs 
István országos elnököt, hogy távolítsa el 
Czibort a csoport éléről. Kovács erre nem 
volt hajlandó, mire Marton mindkettőjüket 
felfüggesztette állásuktól. Rövid idővel ez
után

Kovács István nyílt levélben súlyos vá
dakkal illette Marton Bélát

és — a vasmunkások túlnyomó többsége 
Mártonnál szemben a Munkaközpont „párt- 
ütöi‘4 mellett foglalt Állást.

A hetek óta tartó válság eredménye, hogy 
vasárnap a vasas csoport túlnyomó része, 

mintegy ezerütszáz munkás, végleg ki
lépett a Marton-féle Munkaközpontból 

és most a Nemzeti Munkáspárt kereté- 
ben alakítja meg uj szervezetét. A Hétfői 
Napló munkatársa vasárnap a párt Szilá
gyi-utcai helyiségében beszélt a Munkaköz
pontból kilépett vasasok vezetőivel.

Czibor István elmondta, hogy a magyar 
munkás, az ő hitük szerint,

sem Jobb-, sem baloldali maszlagokkal 
nem állítható a reakció szolgálatába.

Céljuk a magyar munkásság európai kul- 
turnlvójának megteremtése és a szociális

■—* Nem akarunk tejeskannát hordani! 
Meglégeltük Marton Béla tejeskannás vezér- 
kedését! Nincs szükségünk méltóságot ve
zérekre! — kiáltozták a Munkaközpontból 
kivált vasmunkások.

Kifejtették, hogy
Marton és társai hozzá nem értő kap
kodásokkal lehetetlenné tették a Nem
zeti Munkaküzpoht munkásszervezetelt.

Nem hajlandók továbbra is Marton Béla 
kísérleti nyulai lenni és ezért uj pártot és 
uj szervezetei alapítottak.

Születésnap 
a 200-as cellában

Vasárnap délelőtt a rendőrség letartóztatta 
Fenyvesi Antal 20 éves kereskedősegédei, 
aki szombaton délután a Ráday-utcában egy 
üzlet elől kerékpárt akart lopni. Fenyvesi 
már előbb is több kerékpárlopást követett 
cl a fővárosban.

Vasárnap délben, amikor a fiatalember 
előtt kihirdették a letartóztatásról szóló vég
zést, nagyon elkeseredett és siránkozó han
gon fordult oda a rendőrtiszthez:

— Kapitány uram, ha már loptam, meg
érdemlőm, tudom, a büntetést, esalc egy ké
résem van. Ha detektív- vagy rendőrkiséret 
mellett is, de

engedjenek haza egy órára szüleim laká
sára. Ma van ugyanis a huszadik azüle- 

I léauapom

— Jól szabott bundában mindenki karcsú. .)• 
Ezzel u jelszóval indul Müller sziicsinestcr (IV., 
I'ctöfi S.indor-utca 0.) az uj. Öizl évad elé. A 
cégfőnftk személyes felügyelete mellett készül- 
»ck, a szakma kiváló munkásainak közremükö- 
délével, a izebbnél-szcbb bundák.

problámáknak nemzeti alapon való becsű-1 t-.s édesanyám kedvenc ételeimet, töltött ká- 
letes megoldása. ................... t . I pusztát és almásrétest készített ebédre, ext

szeretném még megenni, aztán szívesen le
ülöm n büntetésem.

A rendőrség természetesen nem teljesít
hette a kerékpártoluaj kérését és igy az ott
honi születésnapi ebéd helyett a 200-as cel
lában a rabkosxtot szolgálták fel neki.

megoldása.
— Felszólítjuk munkáslestvéreinket — 

folytatta — hogy nz tsz és emberiség ne
vében törekedjenek szociális problémáik 
megoldására és

ne lovagoljanak Idegenből Importált 
zagyva világnézeti bogarakon,

jávor Pál

Amit aTorockói menyasszony 
élete körül a színpadon csak 
sejtettünk — azt a film mind 

elénk tárja!

Pénteken premier

Gál Ernő produkció

r
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1. '‘Bocsánat, hogy újságíró heleszól...

Ezer pengőt kapott 
a Nemzeti Színház nyug
díjintézete egy színészért

Paíaky Jenő, a Nemzeti Színház Halai 
művésze körűi nagy bonyodalmak támad
lak, millión n „Leány a talpán" cintu film 
felvételeiről néni tudott a színház most be
mutatóit darabjának húzifőpióhájára idejé
ben eljutni. A színház igazgatója, Németh 
Antal ezért

egyhónapi gázai elveszésére és a fil
mezéstől való eltiltásra ítélte

n fiatal színészt, akinek a filmen egyre na
gyobb sikerei vannak. A „Tokaji rapszódia" 
című, most készülő film bonvivánjául 
nkarla szerződtetni Pataky Jenőt, akit azon
ban Néiy^th Antal semmiképpen sem akarl 
kiengedni. Hiúba ment Németh Antalhoz 
bárhonnan is bármilyen kérés, az igazgató 
szigorúan ragaszkodott a színház szabályai
hoz és Patakyt nem engedte. A film egyik 
pénzemberének, dr. Lánczynak ekkor egy 
jeniek ötlet jutott az eszébe. Ezer pengőt 
ajánlott fel a Nemzeti Színház nyugdíjinté
zetének ‘javára, ha a színház igazgatója el
tekint a rendelkezésétől. Miután ilyen nagy 
Összegtől

a nyugdíjintézetet nem akarta meg
fosztani

Németh igazgató, beleegyezett a fiatal szí
nész filmezésébe.

Tóth Marika 
Gyöngyös bokrétában

Színes tenger hulllíjnzik a filmgyár ud-
N.irán, százszor száz szoknya ring, röpköd
nek a sokszínű szalagok, a legények és lá
nyok arcát nem a festók színezte egészsé
ges barnára. Kalocsáról jöttek el a Gyön- 
gyösbokrélások, hogy sl'jitiszlái legyenek a 
„Noszty fin esete Tóth Marival" most ké-j 
szülő filmváltozatának. fis amilyen az ö 
ruhájuk, ugyanolyan ruhába öltöztette 
Kakas Klára, a film kosztümjeinek terve
rője a magyar és német Tóth Marit, 5:0- 
rényi Évát és Magda Schni'idcrt. Rajtuk is 
megakad a szeme a legényeknek, ahogy! 
peckesen végigsétálnak a vásári sokada.lom- 
lian, amelyet odavarázsollak a fi lm mii terein 
udvarára. Ennél nagyobhszahásu magyar
német film meg nem készült a Hungáriában. 
mint amilyen most Hegedűs Ferenc 
dukciójában.

pro-

Színházi hát
J’c.h'ik Sári szom- 

n Scalába 
nngvninama 

ALPÁK GITT 
van Budapest felé, 

szerdán érkezik. London 
egy hétig marad, 

csehszlovi 
éra indul. Szó 
•percllel .

bn hajózik. -

FEDÁK sári becsben. 
haton este Hécsbc érkezett, 
Az Antóniában a 
fogja játszani — 
Zürichből telefonált. Utón 
ahová kedden vagy 
hói jön kocsival, Pesten egy hétig 
majd a Dubarryval csehszlovák, román és 
jugoszláv turnéra indul. Szó van arról, hogy 
Pesten egy operettet játsszon el. amellyel 
azután Amerikába hajózik. KELETI LÁSZLÓ 
mesi li: Tavalyi szezonomat Molnár Liliom-kvtü 
fejeztein be. Ez jó volt. Azután jött a nyár, a 
Körözött Liplhay, konzorciumban, illetve 
Molnár Délig produkcióban. Ez. rossz volt. 
Most pedig Jött a Molnár Delila produkció. 
Hát ez lényegesen jobb. — GINO ARBIB ne
ves színházi menedzser Pesten tartózkodik 
Párisi ól. aki jövő nyárra lekötötte egy revü 
megrendezésére Jimmyt. a Móniin Rouge 
főrendezőjét. - KI.KE.ND ISTVÁN, kitűnő 
fi.dal színészt a Városi Színház és n Koyal 
Színház bonvivánjául szerződtette Föld Aurél 
igazgató. Az uj bonviván bemutatkozása az 
Fva a paradicsomban cinül darabban lesz. — 
A TEKÉZKÖRUTt SZÍNPAD 24-én. pénteken 
tartja első premierjét tiszta kabarémüsorral. 

Jegyrendelés: 111-044

EBBEN A PILLANATBAN a világ ösz- 
zes jelentékeny színházi ügynökségének 

és filmkapacitásának íróasztalán ott a ká
bel- és telefonjclcntés: „Az uj Molnár 
hatalmas s i k e rt aratott B ud a- 
pesté n!" 4 világ amúgy is satnya drá

mairodalom-termésének uj, most már bi
zonnyal lukralio gyümölcse születet!. Vi
lágszerte megindult a pénz-, esetleg va
gyonszerzés művelete M o l n á r Ferenc 
legújabb alkotása körül. Mi, akik feltétlen 
tisztelettel hajolunk meg a világon talán 
páratlanul egyedülálló magyar drámaíró 
zsenialitása előtt, nem fojthatjuk el ma
gunkban azt a kissé szorongó érzést, ame
lyet éppen az uj Molnár-darab kirobbanó 
k ö zönségsikere támasztott bennünk.

BOCSÁNAT, hogy csapos beleszöl 
mondja Máig Gerő, a Delila csaposa, ami
kor gazdái, a vendéglős és a vendéglősné 
szerelmi és házassági tragikomédiájának 
tanújaként a maga józan eszével és sze
rető szivével igyekszik megtalálni a kive
zető utal. Bocsánat, hogy újságíró beleszól 
— mondjuk szerényen, sőt imádattal a 
nagy zseni iránt, (le ez a nagy Molnár-si
ker nem egyenes folytatása azoknak a 
Molnár-műkincseknek, amelyekben a költő 
a siker minden külső tényezőjének szándé
kos elhanyagolásával, mintha éppen a han
gos és nagy közönségsikert akarta volna 
elkerülni. Molnár Ferenc, aki megtehette 
és megtelte, hogy a szinpadmüvészet ál
tala kitaposott ösvényét messze maga mö
gött hagyva, a színpadi költészet tejutján 
halad jón, most ebben a darabjában vissza
emlékezett a régi Molnárra, amikor 
még „csak" ragyogó darabot, sziporkázó 
dialógusokat akart Írni és amikor a lég
tornász bravúrjával haladt át a legképtelc- 
nebb színpadi trouvaille-ok veszedelmes 
meredekei fölött. Ezzel nem azt akarjuk 
mondani, mintha az állandó nyillszini tap- 
sos közönségsiker egyúttal kizárná a 
Delila irodai miságát, hanem falán csak azt, 
hogy Molnárnak és a közönségnek ilyen 
nagy egy másratalálása legalábbis 
kissé gyanús azoknak a szemében, akik a 
színpad eme prófétájától az utóbbi évek
ben nemcsak brilliáns darabot, hanem 
színpadi kinyilatkoztat á s t 
runk ... — Bocsánat, hogy újságíró 
szól...

SZÁZSZÁZALÉKOS SZÍNHEZ az, 
kapunk. Attól a pillanattól, hogy a 
göny szélrebben, egészen addig, amíg is
mét bezárja a színpadot, egyetlen pillana
tunk sincs, amelyben ne visszafojtott lélek- 
zcllcl, hol könnyezve, hol mosolyogva, hol 
sírva, hol nevetve ne kísérnénk figyelem
mel Molnár alakjainak sorsát. Mint mon
dottuk, Molnár ezúttal nem hanyagolja el 
a színpadi hatásokat, amelyekkel a maga 
molnárfcrenci módján bőven él. Egy fe
szült és súlyos drámai helyzet után rob
banó viccet poentiroz s a harsogó kacaj 
alán következik az ellágyulás. Molnár Fe
renc a közönség lelke-szive, idege és érzéke 
bonyolult hangszereinek mesteri Toscani- 
nije, aki felhangjainak és félmondatainak 
rebbcnéseivel dirigálja a színészt, s ez fel
tétlen szolgája lesz a színpadon. Csak ugy, 
mint a közönséget, amely feltétlen bámu- 
lója a nézőtéren. Molnár Ferenccel egyenlő 
rangban említjük Darvas Lilit, az el
hangzott szó, az egy-egy tekintetében ki
fejezett dráma, az egy-egy gesztusában a 
lélek mélyén kavargó örvény ábrázolásának 
művészét. Kissé passzívnak látszó szerepé
ben is a legaktívabb és legtevékenyebb 
királynője a színpadnak, M urát i 
Lili, aki a kis pincérlány módján aljas- 
kodó, szemforgató, de a saját kicsi életét 
minden eszközzel megjavítani igyekvő, 
ennlvaTó scx-appeal démont játszik; pá
lyája egyik leghangosabb sikerét aratta. 
Fenntartás nélkül dicsérjük meg Máig 
Gerőt, a Delila igazi molnári figuráját, aki 
több, mint művész, maga az élet. Básthy 
Lajosban kellemesen csalódtunk, pompás 
figurát hoz és ragyogó színésznek bizo
nyult, Somlay Artúr naturalisztikus

vá- 
belc-

amit 
füg-

Titkos Ilona
Góth Sándor 
Tarnóczay Anna 
Toronyi, Mihályit, 
Na# y Gy., Z. Molnár, 
Horay, Makláry. 
Harsányl.Thuróczy

eszközökkel elevenítette meg azt az öre
gedő és szerelmes férfit, kinek scxappealje 
a szekrényben elzárt takarékkönyve. A 
főszereplőket, valamint Keleti Lászlót, 
B on d y Istvánt, M átrait, K ö p e c z y- 
Boócz Károlyt, Molnár nélkülözhetetlen 
segítőtársának és darabjai rendezőjé
nek, T a r n a y Ernőnek gondos, elegáns 
és ízléses munkája egy-egy külön-külön is 
élő molnárferencien tündöklő figurává 
csiszolt.

2. Szegéng házilarát!

BÓKAY JÁNOS, a magyar irásmüvészet 
eme finomlollu mesterét mullévi vígjáték
sikere kötelezte ismét a sikerre. Dicséretére 
legyen mondva, nem elégedett meg a két
ségtelenül ügyes és szinpadszerü ötlete egy
szerű bohózati jeldolgozásával, hanem mint 
iró, a bohózati ingovány alján is az e m- 
b c rí g o n d o lat o t kereste. Ezért 
halljuk a harmadik felvonásban egy nő
orvos szájából a végsőkig meggyötört, ki
használt, sőt elhasznált házibarát sirámait, 
amelyben valljuk meg, van valami. Mezei 
Mária az az asszonyi bestia, akinek a darab 
férfiszereplői nem tudnak ellenállni. 4 ki
tűnő művésznő, akinek talán legnagyobb 
érteke, hogy kitünően poentirozza mondani
valóit, szerintünk kissé túljátszottá a sze
repét. Olyan bestiát játszik, akit nem 
imádni, hanem — az első percben meg
pofozni keltene. Az előadás, amely II e r- 

m á n Iiichárd műgonddal teli rendezésé
ben valóban élvezetes, 11 á t k a y Márton 
emberábrázoló művészetét prezentálja, mint 
legnagyobb pluszt. Nagyon tetszett a fino
man beszélő Dobos Anni. Pompás figu
rát játszott Lat ab á r Kálmán. A színház 
uj tagjának, a látható drukkal küzködö 
Pálóczy Lászlónak még sokat kell tanulnia. 
Hars á n y i Ilona villanásnyi szerepében 
kitűnő, rajta kívül még Bar ó t h y t di
csérjük meg .

3. A feltámasztott kabaré
A NAGY PREMIEREK SORÁBA illesz

kedik a Pódium kapunyitása. B é k ef f i 
László tavaly megígérte, hogy feltámasztja 
a kabarét. A program valóra váltása az uj 
műsor bemutatásával folytatódott. 4 kabaré 
nagy része a legszebb nagyendrei időkre 
emlékeztet, csupa könnyed humor, vicc és 
az ötletrakéták cregetése, sok politikai per- 
sziflázs, amelyet Békeffi László elmés kon- 
feránsza fog össze. A szerzek közül Nagy 
Endrét, Kellér Dezsőt, Görög Lászlót, Fa
ragó Dezsőt, Béke/fit, Lőrinc: Miklóst, 
Harmatit Imrét, Török Rezsőt, Boros Ele
mért dicsérjük meg nagyon. Rendkívül so
kat tapsolják a nevettető tankot, K o ml ó s 
Vilmost, Keleti Lászlót, akinek Kondás
sal játszott kutyaszáma nevetőgörcsöt okoz 
a nézőtéren, a. páratlanul aranyos Kiss 
Manyit. Kondor Ibolya ezúttal különö
sen nagy sikert arat művészi átérzésü san- 
zón járnál (Komjáti Károly zenéje). 4 
legfrissebb liölgygarniturából K o r c ny i 
Sárit említem meg.

Ax uj sztár;
Dotiátü Ágnes

remier plán
*

Az UFA-Objektiv film vasárnap uj film for
gatását kezdte meg Vaszary János rendezé
sében a Balaton mellett. A „Tokaji rapszó- 
dia“, amely különben legnagyobbrészt uj ne
veket hoz, be fogja mulatni a legújabb ma
gyar filmsztárt, Donáth Ágnest, aki a film női 
főszerepei játssza. A rendkívül szép, karcsú, 
feketehaju, csillogószcniii fiatal leány a bol
dogságtól áradozva, Így adja első Intervjiiját:

— Tlzcnkllcncévcs vagyok, de már három 
éve játszom magyar és német filmeken. A ter
mészetes fejlődés útját jártam végig. Mint 
Gaal Franciska dublőze kezdtem. Legalább 
busz niugyar és néniét filmben játszottam 
klsehb-nagyobb szerepeket. Első Igazi feladatot 
Hegedűs Ferenc bízta rám a Márla-nővérbcn. 
Mindig nagyobb és nagyobb szerepet kaptam, 
így legutóbb a „Leány a talpán'*  elmü Buda- 
pest-fllmben játszottam. Blngerlh János, a 
Hunnia kiváló igazgatója ugy találta, hogy 
ráinbizhatják niár az első igazi f0szcrc.net. Min
den ambícióm az, hogy ennek a bizalomnak 
megfeleljek. Mérhetetlen Izgalommal és lelke
sedéssel dolgozom. Természetesen, mint a 
múltban, az Idén szlnpudon Is szerelnék ját
szani. Remélem, hogy a Magyar- és a Víg
színházban kapok jó feladatokat. Egyébként 
teljesen a munkának élek, dolgozni szeretnék 
produkálni, ez az életcélom és összetett kéz
zel imádkozom, hogy sikerüljön Is...

Iníe, a legfrissebb srtár premier plánban.

NAPLEMENTE ELÜTI ti±h“Ld,1 Bauptmann 
finom drámája az öre
gedő férfi utolsó szerel- 
ntéröl, filmen robusztu- 
sabban, erőteljesebben 
hat, mint színpadon. Ta- 

németek csinálták ezt a filmet 
Emil Jannings játssza, aki az 
csúcsain jár. Az élményszerii 
vége okozott némi csalódást, 

enddei zárják le Clausen utolsó szerelmét/* J 
A film hőskölteménye 

n Hetedik mennyország. 
Ki tudja, hányszor láttuk 
már némán ezt a témát 
és most „hangosan**  Pá- 

. .. , risban játszódik le a
háborúban megvakult csatornatisztítónak és 
hu szerelmesének, ennek a két csodálatosan 
tiszlaszivü embernek, meghatóan érzelmes, 
szivbemarkoló, halk története. Számunkra Ja
mos Slcward, a Fox uj sztárja, nem az igazi 
meglepetés, viszont elragadtatással tapsoltunk a 
bűbájos Simoné Simonnak.

Ián azért, mert
és a főszerepet
emberábrázolás
Hímnek csak a ...................................
A nemetek Hauptmannt meghamisítva, happv.

Hetedik mennyország

ÉLES A BOSSZJ

A HÉTFŐI NAPLÓ SZE
RETETTEL. DE OBJEK- 
TIV SZIGORRAL BÍRÁL

akart több lenni az uj 
Vaszary-fihn, az Édes a 
bosszú. Jól elszórakoz
tatni, sokszor megnevet- 
k'tni a közönséget. Lát

tuk, mint Vörös bestiát a Vígszínházban Gaal 
Franciskával — mérsékelt sikerrel és most 
ugyanezt a darabot filmen Erdélyi Miéivel a 
főszerepben — lényegesen nagyobb közönség
sikerrel. íme ez a színpad és a film közötti 
különbség! A kitünően rendezett és a remek 
színészek által játszott filmet csak néhány 
könnyen elkerülhető és most is kijavítható 
technikai hiba rontja. (A film összevágása, illetve 
a jelenetek egvmásbaillesztése nem mindig a 
legszerencsésebb.) Ezt kijavítani félnapi munka 
és akkor a film technikailag épugy, mint szi-. 
nészileg kitünően megállja a helyét. 
Urilány szobát keres,,S"ö^e

filmeken már többször 
szerepelt operett-prima
donna, Zilahy Irén uj 
filmjét. A film maga na

gyon mulatságos, kerek és a magyar filmek óh 
/agát véne alapul, elég jő. Zilahy Irén filmszi- 
ncsznöi bemutatkozásával azonban nem va
gyunk túlságosan megelégedve. Játékában, be
szédében nem tudta levetkőzni régi opereltsti- 
lusát és affektált modorát. Túlsókat mozog a 
gép előtt, ami viszont rendezői hiba. Néhány 
premier plánban azonban ragyogó. Somló Ist
ván első filmszereplése pompás. Szimpatikus 
és emberi. Kabos rendkívül mulatságos, az át
lagteljesítménynél sokkal jobb. Az orvospro
fesszor szerepében szépen beszél és egészen 
európai stilusu Ajtay Andor.

Keresse fel 
az ország egyetlen zongoragyára, a 

MUSICArt 
bomiEatótermelt
Budapest, VII., Erzsébet-körut 43 (Royatt 
Hatalmas választék uj és használthang- 
szerekben gyári garanciával. 
Könnyített fizetési feltételek.
Váltó, kezelési költség nincs.

Újdonságai cm maga.6 kis pianínó 
hét oktáv, teljes hangterjedelem.
Kérjen díjmentes ajánlatot I

Zukor Adolf megnézte 
a 111-est

Zukor Adolf, a Paramount magyarszárma' 
zúsu elnöke egy hét óta Budapesten tarlózko*  
dig, mint magánember és az ellene 
attak dacára, egyetlenegy szerződést sem k°‘ 
lőtt Amerika számára, ellenben azt az óhaj*  
fejezte ki, hogy látni szeretné lleltai Jenő-*  
Mihály István filmjét, a llt-est, amelyet szom 
haton forgatlak le elölte a Hunnia bázivelH 
országon filmgyártás létezhetik, a 111-cs 11,11 

elragadtatással nézte végig a filmet, 
azután elmondotta, hogy bér egyáltalában cs®*  
dálaltal adózik ama tény iránt, hogy 
den várakozását felülmúlta. Ezután 
várakozását felülmúlta. Ezután

sürgősen lefordittutta angolra 
a Itl-es szövegkönyvét, azzal a céllal, hogy 
filmet Hollywoodban is megcsinálja.

Rafael Schermann 
szept. 26-án, vasárnap tartja egyetlen előadj 
estjét, „Szerelem és bűn az írásban" > 
Jegy Rózsavölgyinél, Zeneakadémián (StuotojíI

f0szcrc.net


Budapest, 1937 szeptember 29.
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(Hűvösebb idő
’ Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let 25 fok, a tengerszintre átszámított lég
nyomás 757 mm; mérsékelten süllyedő 
irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Déli, délnyugati szél. Változó felhőzet. 
Helyenként — főleg az ország nyugati 
felén — záporcső, zivatar. A hőmérsék

let nyugat felől kissé csökken.

;— A bolgár király résztvett a Ganz-gyár 
motorosának bemutatóján. Boris bolgár ki
rály — testvére, Kyrill herceg és egyik 
szárnysegéde kíséretében — résztvett a bu
dapesti Ganz-gyár Arpád-tipusu motorko
csijának bemutatóján Várna és Goma Őre- 
hoitica között. A királyt Valatin Béla igaz
gató fogadta a magyar mérnökök élén. A 
király a kocsivezető mellett foglalt helyet; 
ulközben élénken érdeklődött a motorkocsi 
berendezése és gépezete iránt és nagy figye
lemmel hallgatta a magyar mérnökök ma
gyarázatait. A motorkocsi helyenként 103 
kilométeres sebességet ért el és három óra 
alatt tette meg ^iz utat, amelyet a rendes 
vonatok hat óra alatt futnak be. Górna 
Orehovicából a király ugyancsak az Árpád
motoroson tért vissza Várnába.

_  Sztranyavszky Sándort Murga dísz
polgárává avatták. Murga község polgár
sága vasárnap elhunyt díszpolgára. Gömbös 
Gyula örökébe iktatta Sztranyavszky Sán
dort, a képviselőház eleökél. A díszközgyű
lés után megkoszorúzták Gömbös szülőhá
zát. Sztranyavszky mondott emlékbeszédet 
és azt ajánlotta, hogy az elhunyt miniszter
elnök emlékének ápolására alakítsanak 
Gömbös Gyula Társaskört.
_ FARKAS ISTVÁN REFORMÁTUS 

PCSPÖK NEGYEDSZÁZADOS JtíMLElMA 
Farkas István tiszáninneni református 
püspök vasárnap ünnepelte Miskolcon hu
szonötéves évfordulóját annak, hogy Bor- 
sod megye székvárosában lelkésszé válasz
tották. Az ünnepségen Kása Péter esperes 
köszöntötte a főpásztort, aki ezután nagy- 
hatású beszédet mondott. Többek között 
kijelentette, hogy egész pályája során pél
dát igyekezett mutatni, hogy a magyar tár
sadalom minden rétege felekezeti és oszlálv- 
kiilönbség nélkül szeresse egymást. Mis
kolci éveire is azért emlékszik vissza szíve
sen, mert azt tapasztalta, hogy ebben a vá
rosban minden felekezetű magyar testvéré
nek tekintette a másikat.

— Autókarambol a Szemere-utcában. Va
sárnap este a Szemere-utcában egv sze
mélyautó összeütközött egy kék taxival. , A 
taxi az összeütközés után föliutott a jar
dára és elütötte Sticher Hedvig műtősnőt. 
A mentők súlyos állapotban a Rókus-kór- 
házba vitték.

— Halálozás. Teleki Geöbel Lajos földbirto
kos vasárnap reggel 85 éves korában Budapes
ten meghalt. Temetése a komárommegyei Cse
peli lesz. Az elhunytban Pogány Béla, a Buda
pesti Hírlap szerkesztője édesatyját, Pogány 
György, a Függetlenség munkatársa nagyatyját 
gyászolja.

— Felavatták a német katonák emlékművét 
a Hősök temetőjében. A rákoskeresztúri ka
tonatemetőben a világháború alatl hősi halait 
halt és Budapesten eltemetett német katonák 
emlékművét vasárnap avatták föl. Az avatóbe
szédet Szcndy Károly polgármester mondotta, 
utána Ottó von Ermansdorf német követ kö
szönetét mondott a székesfővárosnak az em
lékmű felállításáért. Az első koszorút Röder 
Vilmos honvédelmi miniszter telte le Horthy 
Miklós kormányzó megbízásából.

— Házasság. Szőke Géza és neje leánya, 
Irénbe, özv. Kronenberger Jánosné fiával, 
Korányi Lajossal, a Ferencvárosi F. C. váloga
tott hátvédjével, szeptember 20-án, este K>6 
órakor tartja esküvőjét a Bakáts-téri róm. kath. 
templomban.

— Pekár-cmlékülés a Petőfi Társaságban. 
A Petőfi Társaság vasárnap tartotta évadnyitó 
ülései, amelyet a Petőfi Társaság nemrég el
halt elnökének, Pékár Gyula emlékének szen
teltek.

- Bi'rczy államtitkár n nyOmtatványklállllá- 
st>n. Bárcziházi Báréig István miniszterelnök- 
s,'«íi államtitkár vasárnap délelőtt meglátogatta 
a magyar nemzeti nyomtatványkiállitást. Az 
"llamlitkárt Bródy László dr., a kiállMp ügy
vezető alelnöke kalauzolta. Bárcziházr Bárczy 
b>'.in államtitkár a kiállítás megtekintése után 
legnagyobb elismerésének adott kifejezést.

— Felavatták a miskolci Iparos székházat, 
ü nnepélyes külsőségek közölt avatták föl va
sárnap Miskolcon az uj iparosszékházat. Stimm 
hí jós elnök. Kovács Lajos főjegyző, Kruihina 
Karoly miniszteri osztályfőnök, Halmay Béla 
po!.őrmester és Bónis Aladár alispán tartottak 
beszedeket.

— Folyó hó 18-án a Bristol-szállóban me«- 
ínrlult divatbemutatón nagy sikert arattak Fi
kán szűcs (Váci-u. 22.) modeLldarabjai: Egy rc- 
n |,k szabású perzsabunda, az idén annyira fa- 
' 'izált cobolvmókus-buoda, valamint egv rend
kívül elegáns hermelin- és ezüstrókakepp; 
ugyanezen bemutatón feltűnést keltettek /.’óí/i 

• izelia és El kán Györgyi (IV., Eskü ut 5.) őszi 
n',)ddlkülönlegességei: egv fekete lakkal diszi- 
,eM szövet ruha és’ egv Wallis-kék czflsthrokát 

.estélyi ruha különösen frappirozta a hölgykö- 
lonséget, _ ________

Rassay Szegeden élesen
bírálta a kormányt

Szeged, szeptember 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Rassay Károly, Szeged város 
polgári szabadságpárti képviselője vasárnap 
a szegedi tanyákon mondott beszámoló
beszédet.

Óvta a polgárságot az indokolatlan opti
mizmustól és felhívta a figyelmet arra, hogy 
a nagy farsangra adóemelés kövelkezhetik. 
Ugyanúgy költekeznek, mint 1931-ben, 
amikor hasonló volt a gazdasági helyzet. A 
mai gazdasági javulás a fegyverkezéssel 
kapcsolatos.

Nálunk a javulás nem a kormány ér
deme, hanem a jó termése.

Az adófizetés körüli igazságtalanságokat 
nem bontották le. Ez a nép — folytatta —

, Tölünk elvitatni Téged 
és Müvedet senkisem tudja"
Országos ünnep keretében leplezték le 
vasárnap Madách Imre szobrát

Balassagyarmat, szept. 19.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Országos 

ünnepség keretében leplezték le vasárnap 
délben Madách Imre első szobrát Balassa
gyarmaton. A szobor a vármegyeháza és a 
törvényszék közötti gyönyörű városi park
ban nyert elhelyezést.

Hatalmas három méter magas vörös
márvány talapzaton, ülő helyzetben 

ábrázolta Madách Imrét Sidló Ferenc szob
rászművész. Madách jobbkezét égnek emeli, 
balkezével pedig a földre mutat. Ebben a 
szimbolisztikus mozdulatban akarja kife
jezni a művész a Tragédiának alapgondola
tát: a földön munka, küzdelem és verejték 
az ember sorsa, ez az ut azonban az ég 
felé vezet.

A szoboravató ünnepségen a kormány 
nevében Széli József dr. belügyminiszter 
vett részt. Az előkelőségek soraiban meg
jelent Tálig László képviselőházi alclnök, 
Balassagyarmat országgyűlési képviselője, 

'Soldos Béla dr . Ilont és Nógrád vármegyék 
főispánja, a Magyar Tudományos Akadé
mia és a Kisfaludy Társaság képviseletében 
Aprily Lajos és a Madách-család harminc 

A walesi herceg 
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nem veszi be a diktatúrát, nem hajlandó 
tanulni a kalpagos Marton Bélától. Darányi 
sok jó szándékkal jött, de sok kérdés 
uincs megoldva és ezért

nem képes komoly alkotásokra. Az. 
utolsó tíz hónapban a belső viszonyuk 
sokkal jobban leromlottak, mint azelőtt.

Nem kívánja, hogy tüzzel-vassal pusztítsa 
nak el minden olyan irányzatot, amely nem 
tetszik, de szorítsák azokat törvényes kere
tek közé és a kormány mondja meg azok
kal szemben való becsületes álláspontját.

Egy másik gyűlésen Rassay
a titkos választójoggal foglalkozott

Mindenütt lelkes taps fogadta Rassay fel
szólalásait.

tagja.
Dr. Boros József, Nógrád vármegye al

ispánja mondotta a szoboravató beszédet.
- - Madách — mondotta többek közölt 

dr. Boros József —
neked nincs szükséged szoborra, Te 
örökké élsz müvedben, de szüksége van 
a nemzetnek, hogy megtanulja becsülni 

nagyjait.
Téged is el akartak venni tőlünk. Téged, 
aki magyar nyelven adtad a világnak a leg
nagyobbat, amit irő adhat, Te, aki a magyai 
közügyek szolgálatában Nógrád vármegye 
ügyét képviselted. De amig él bennünk az 
öntudat, amely ezt a szobrot is létrehozta,

senki sem tud.
A szobrot Balassagyarmat polgármestere, 

Horváth Sándor vette át a város közönségé
nek nevében. Ezután elsőnek Madách 
egyetlen élő unokája, Madách Lola tette le 
koszorúját a szobor talapzatára. Majd 
Széli József belügyminiszter helyezte cl a 
kormány koszorúját párszavas beszéd kí
séretében.
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Palma kaucsuksarkot
hordanak.

Vigyázzunk a védjegyre!
A magvar RuggvaniaSrugytr Rt. gyártmánya

SRAPNELLT
találtak Pesti Müller 
József litván konzul 
kapujában

A Rottenbiller-u(c& 33. számú ház kapu*  
aljában i

37 milliméteres srapnelt találtuk vasár- 
nap délután.

A lövedék nagy riadalmat okozott a ház
ban, amelyben csak Pesti Müller József, az 
IBUSZ vezérigazgatója, a budapesti litván 
konzul lakik. Itt vannak különben a buda
pesti litván konzulátus helyiségei is.

Rendőrt hívtak, aki a lövedéket a V//, <
kerületi kapitányságra vitte be, ahol tüzér
ségi szakértők vizsgálták meg az ágyugo- fyr? 
Ivót és megállapították, hogy

emberélet kioltására nem alkalmas. 
Minden valószínűség szerint csak Ijesz- 

leni akartak vele.
A rendőri nyomozás most megindult annak 
megállapítására, hogy ki helyezte el nz 
ágyúgolyót a RottenbUler-xücaá ház kapuja 
alátt. ________

— A JUBILÁLÓ RÓTT PÜSPÖKÖT ÜN
NEPELTE VESZPRÉM. Vasárnap fényes 
ünnepségek színhelye volt a veszprémi vá
rosi Petőfi Szinház. A római katolikus egy
házközség dr. Rótt Nándor megyéspüspököt 
ünnepelte húsz éves püspöki jubileuma al
kalmából. Az ünnepi beszédet dr. Jánosi 
József törvényszéki tanácselnök, az egyház
község világi elnöke mondta.

.— A szervita rend egri ünnepe. A szer
vita rend vasárnap ünnepelte 250 éves év. 
fordulóját annak, hogy az egri rendházat 
felépítették. Ebhői az alkalomból országos 
katolikus nagygyűlést tartottak Egerben, 
amelyen Török Kálmán pápai prelátus, egri 
kanonok. Nyisztor Zoltán pápai kamarás, 
majd Kállay Tibor volt pénzügyminiszter 
tartott nagyhatású beszédet.

— Rozgonyinál 3 fénykép 8 P. Kálvin-lér 5.
— Nagy tűzvész Hevesmegyében. Péter- 

vására hevesmegyei községben vasárnap 
délután tűz támadt. A nagy szélviharban 
a fél falu lángba borult. Egerből katonasá
got reudellok ki az oltáshoz. Lap zártáig 
még nem sikerült lokalizálni a veszedelmet,

— Tompa-utcai támadók a rendőrblró 
előli. A főkapitányság politikai osztálya 
vasárnap befejezte a nyomozási a Tompa
utcai verekedés ügyében. Nyolcvannyola 
szociáldemokrata ifjúmunkást átvittek a to- 
loncházba s hétfőn mondanak ítéletet az 
ügyükben. Büntetésük kitöltése után mind
nyájukat rendőri felügyelet alá helyezik*  
Hét fiatalembert átadlak a bűnügyi osz
tálynak, sorsukról szintén hétfőn döntenek*

— Felavatták az érdi református temploméi. 
Rovás: László püspök magasszárnyalásu. l>e- 
szédével vasárnap avatták nagy ünnepséggel 
az uj érdi református templomot. A modem 
stílusban épült templom Krompacher László 
alkotása.

— Hu megkérdeznénk a tisztviselőket, hogy,
mi lenne a legfőbb kívánságuk, bizonyára a vá
laszok túlnyomó része ebből a három óhajból 
állana: jó főnök, mielőbbi előléptetés — főleg 
— fiielésjnviUs. A fizetésj.ivitásból ugyanis ki 
lehel elégíteni a kulturigónyeket és igy pL 
hozzá lehet jutni egv modern rádókészülékhez. 
mellyel nemcsak Budapest egyet és kettőt, ha
nem rövidhullámon mind az öt világrész adó
állomásait lehet hallgatni. Aki tnknrékos. min
dig tutit arra módot, hogv vásárolhasson egy 
jó rádiót. Hallgassa és nézze meg az Orion- 
rádiók teljesítményét vs kivitelét, csodálkozni 
fog, hogv különösen rövidhullámon, mily ki
válók. Minden Orion rádiókercskedő készséggel'k; ’ 
bemutatja. . tS s, t U*>*•



Sáros! felejthetetlenül 
csodás játékkal egyedül verte 

meg a csehszlovák csapatot
Egymásután hét gólt rúgott a magyar futball 
káprázatosán nagytudásu mester játékosa

Magyarország-Csehszlovákia 8:3 (2:2)
Ha van paradoxon a világon, akkor ez 

vasárnap a Hungárla-uti sporttelepen, ahol 
Magyarország és Csehszlovákia válogatott 
futballcsapata játszott az Európa Kupáért, 
bekövetkezett. Ez a paradoxon pedig rövi
den Igy hangzik: a jobb csehszlovák csapa
tot magyar pályán még soha nem látott 
júlékkai és fantasztikus gólaránnyal egyet
len magyar játékos tönkreverte! Ez a ma
gyar játékos Sárosi György dr. volt, aki

mint egy antik Isten, a csodával határos 
trükkök sorozatával és mesebeli invenció
val egyedül hét gólt rúgott abba a hálóba, 
amelynek torkában Planlcska, Európa egyik 
legkiválóbb kapusa állt. Rajta kívül mint
egy enyhe humorképpen még Zsengellér is 
lőtt egy gólt. Végeredményben tehát a prá
gai oroszlánt Budapesten 8:3 arányban 
verte meg a magyar válogatott csapat.

Csődöt mondott Cseh, Zsengellér, Dudás

átemelt labda a hálóba hull, ahová a 
berohanó Futó csak beljebb segítheti. 

1:1.
Magyar mintatámadás a válasz, de Cseh 
mcllélövl a helyzetet, aztán Kemény van 
soron, végül pedig, hogy az izgalom tető
fokra hágjon, a 27. percben

Ncjedly rohamoz, Futó és Magda közre
fogja, mindannyian elesnek és a labda 
Rulc előtt marad. Mintaszerű a gól tiz

méterről a léc alá. 1:2.

Most kiütközik a magy ar csapat minden hi
bája. Rossz Zsengellér és Cseh, gyenge Futó 
és a védelem kergiilten szaladgál a cseh
szlovák rohamok súlya alatt. Keményt való
sággal megbabonázza a kapu és hipnotikus 
hatása alól képtelen szabadulni. A legtisz- 
tább helyzeteket is jobblábbal lövi mellé. 
Egy szabadrúgást, amit Zsengellér küld ka
pura, a közönség már a gólban lát, de saj
nos, csak az oldalhálót érte. Hanem aztán 
Gyurka mester gondoskodik az egyenlítés 
öröméről. Ahogy azt a gólrajzunk mutatja, 

a Cseh-inditotta ragyogó támadás végül 
Sárosi lábán ér véget, hogy onnan a ' 
hálóig fusson. Magyarán: oda se szagolt 
a csehszlovák védelem ehhez az akció

hoz. 2:2.
Menne most a góllövés, de a halfsorunk se
hol sincs. Dudás érthetetlen letörése meg
bénítja ezt a csapatrészt s ha Sárosi nem 
dolgozna valamennyiük helyett, könnyen baj 
lehetne. Egy hátrahuzásos Sárosi-akciót 
dörgö taps fogad, aztán fütty kiséri Cseh 
bosszantó hibáját és végül egy nagy gólhely
zet ér véget Sárosi fölélövésével. Nyomott a 
hangulat a félidőben, mert a belső trió ösz- 
szeállitása és a sok váratlan gyenge pont a 
csapatban, egyelőre a csehszlovákok fölé
nyét engedi érvényesülni.

A mérkőzés külső képe ezúttal nem volt 
különösen impozáns. Alig huszonötezer em
ber verődött össze a csodálatos időben. Tá
volmaradtak ezúttal a belgérkczett minisz
terek és előkelőségek, csak a szinészvilág 
jelesei jöttek ki jó szimattal erre a különle
ges műélvezetre. Zenekart is kapott a kö
zönség, ez szerencsére hallhatatlanul vé
gezte működését s amikor módja lett volna 
tudományát bemutatni, a Himnusz eljátszá
sánál, akkor végkép csődöt mondott. Gyász- 
karszalagga! jönnek ki a csehszlovákok 
'Masaryk halála miatt, egyébként szinpom- 
pás a ruhá juk, kék harisnya, vörös nadrág, 
fehér ing. Tarai vezeti a meggypirosdresz- 
szcs magyar játékosokat, aztán elszenvedi

— Mourek, Svaton, Kolsky—Riha, Kloz, S’o- 
botka, Nejedly, Rulc.

Zug a ,Hujl Huj! Hajrái s a magyar csa
pat nap ellen megkezdi a mérkőzést. A 
vendégek ragyogóan mozognak és nagyon 
nem ugy néz ki a dolog, mintha ma vere
séget akarnának szenvedni. A magyar csa
pat Is szép kombinációkkal nyomul fel s 
már az első pillanatokban látszik, hogy

Sárosi ma csodákat fog művelni.
Egy labdája, amit kapásból ereszt meg, alig 
kerüli el a hálót. Minden mozdulata veszé
lyes és öntudatos, nem csoda, ha a közön
ség kórusban zúgja Gyurka nevét. Annál 
kirívóbb Cseh abszolút rossz játéka, ame-

Sárosi ugy játszik, mint egy antik isten

•V Sáros}

Dudás

fa

AMIKOR HM AKCIÓBÓL LŐTTÜK 
A GÓLOKAT

Dudás labdáját Cseh villámgyorsan küldi Ke
ményhez, aki jó tempóérzékkel tálal a bero
hanó Sárosi elé s a gól menthetetlen. I. félidő 

34. perc. 2:2.
(Copyright by Hétfői Hajló — System Horváth)

A szünet után, ahogy azt már kezdetben 
kellett volna, megváltoztatják a belső trió 
összeállítását. Sárosi a középre kerül, Cseh 
a jobbösszekötőbe és Zsengellér a balössze
kötőbe. Mindjárt jobban fut a játék, még 
Cseh is gólt lőne, ha egy villámszerű kitö
rése és lövése a szerencsésen vetődő Pla- 
nicskáról nem pattanna ki. Dudás sehol 
nincs! Bosszantó ez az egész periódus, kü
lönösen a vendégek félelmetesen pontos, gé
pies. sima játékát figyelve. A 8. percben 
azután

Sárosi, mint egy ógörög mintaatléta, a 
félpályáról indul, klasszisra vallóan ad 
Zsengellér elé, akitől nyomban vissza
kapja s aztán olyan elementáris erővel 
szökik ki és lő a tizenhatosról, hogy a 

helyzet menthetetlen. 3:2.
Örömmámorban úszik a közönség és 

tombolva zúgja Sárosi nevét!
Mindent feledtet ennek a ragyogó fut
ballistának kivételesen jólsikerült napja.

A közönség most már nem is bosszankodik, 
Dudás, Cseh és Zsengellér sorozatos pacco- 
lásain. A kombinációink kitűnőek a me
zőnyben, de a kapu előtt csak egyetlen em
ber képviseli a magyar csapatot: Sárosi dr.‘ 
Ilyen a 17. percben lölt meseszép gólja is,

részesítik. A 21. percre billen az óra mu*  
tatója, amikor

egy góllal. megkezdődik Sárosi lángo
lása s az a felejthetetlen periódus, amit 
magyar pályán még soha nem láttunk. 1 
Zsengellér labdáját Cseh ügyesen csusz- ' 
tatja előre, Planlcska kiugrik és el
csúszva a fiivön, földreül, Gyurka pe
dig elkaparintja a labdát és Mourek 
mellett simán küldi az üres hálóba. 5:2.
Az ellentámadás a töretlen erejű cseh*  

szlovák csatársor rohamaiból két korúért 
hoz s a második után nagy kavarodás kelet
kezik a magyar kapu előtt, mig végül is 
Nejedly elé kerül a labda s onnan a hálóba. 
5:3. Most egy hajszál választ el Sárost 
újabb góljától s hogy az izgalmak egy pil
lanatra se üljenek el, Riha újabb rohama 
fenyeget nagy veszéllyel. Szerencsére mellé 
lő. Azután Sas remek futása és beadása kö
vetkezik s a berohanó Zsengellér góltérdem- 
lően fejeli a labdát élesen a kapufára. El*  
képesztően nagy most a magyar nyomás. 
Sárosi fejese Planlcska ölében hal el, de a 
33. percben nincs tovább mentség.

Dudástól kap labdát Sárosi, aki a tizen
hatos sarkán felemeli és fordulásból, 
mikor senki sem várja, széditően erős

Kemény
n közönség n rettentő rosszul játszott 
nuszokat, majd figyelemmel nézi, hogy a 
csehszlovák csapat tizenöt másodpercig 

szoborszerű vigyázzban
állva lerójja n kegyelet adóját a halott 
Masaryknak. Ezután Bauurens dr., a né
met bolránybiró, akinek meccsvezetéseire 
Budapesten borsódzó háttal gondolnak, 
füttyeid és farkasszemet néz egymással a 
két csapat.

Magyurország: Csikós—Futó, Korányi— 
Magda, Tural, Dudás—Sas, Sárosi dr., 

Zsengellér, (3sch, Kemény.
Csehszlovákia: Planlcska—4Burger, Clvroki

lyet előbb csak fütty, azután hörgés kisér. 
A tömeg nem veszi figyelembe azt, hogy a 
jeles csatárt azon a poszton játszatja a ka
pitány, ahol a legkevésbé tud. A sok hiba 
mellett a csehszlovákok vidáman élnek és 
ragyogó taktikával végre Sobotka lövés- 
nyire közelíti meg a kaput, de Csikós mint 
a legyet, kapja el a labdát. Az ellentáma
dás magyar gólt hoz a 15. percben.

Sárosi és Sas játszik többször egymás
után össze, mig végül Sas lövése Cty- 
roklról Zsengellér elé pattan és onnan 
villámgyorsan fut a sarokba a jól irá
nyozott labda. Planlcska hiába vetődik. 

1:0.
Ezt tűzijáték követi a csehszlovák kapu 
előtt, amiben a tűzmester szerepét a bril- 
liáns Sárosi alakítja.

A vendégek golyóscsapágyakon futnak

A MÉRKŐZÉS EGYIK IJ2GSZEBB GÓLJA

Cstyroki

Sárost Sast szökteti, nkl a középre nyargal, ott lövésre passzolja Sároslt, aki előtt azonban 
Burger ált s Igy Inkább Keményhez továbbit a nagy center. Kemény visszajátszik SaMioz. 
aki villámgyorsan csúsztatja előre Burger mel lelt a labdát s a kiugró Sárosi az ellenhez 

sarakba mesteri gólt lő. 4:2. II. félidő 17. p.
(Copyright by Hétfői Napló — System Horváth)

Sas

A csehszlovákok ritka támadásai valóság
gal égetik maguk előtt nz ellenfelet. Mintha 
mérnökök játszanának: tökéletes gépezettel, 
zajtalanul, olajozottan, golyós csapágyakon

fut minden megmozdulásuk. Nem csoda, 
ha egy-kettőre bekövetkezik az egyenlítés.

Kloz szökteti Rihál, aki lefut. Csikós 
kissé gyámoltalanul vetődik eléje s az

Az oszM-magyar 
válogatott mérkőzésre

október 9-én, szombaton délután

kiMonat indul Becsbe
és vasárnap éjjel 12 órakor tér vissza Budapestre.
Olvasóink részére, akik már két Ízben vették kedvezményes külön
von utunkat igénybe, ezúttal is

mm nyuiiunü masieinanos becsi (elutazásra!
Akiknek nincs érvényes útlevelük, azok rendőri igazolvánnyal is 
jelentkezhetnek utazásunkra.

Resziveieii úii egy meccsieggyei 23.- penge
Jelentkezni lehet kiadóhivatalunkban 9—2-ig.

amely
a gólrajzunk szerinti kalandos utón ju
tott el a prágai oroszlánok kapujába. 

4:2.
Most már hangja sincs a közönségnek, any- 
nvira hatása alá került Sárosi minden kép
zeletet felülmúló tökéletességének. Még az 
sem tűnik föl, hogy a csehszlovákok maguk 
gondoskodnak Sárosi akciószabadságáról, 
mert Svatont, a Kladno jelentéktelen cen- 
terludfját állították vele szemben, aki ezen 
a mérkőzésen talán még labdába sem rú
gott. Annál inkább Riha, aki egy viharos le
futása alkalmával Korányiról, mint az érc
falról, pattan a pálya szélén ülő közön
ségbe és

gyorsvonat! mozdonyként valósággal le
kaszabolja a nézőket.

.4 rendőrök rohamlépésben futnak a hely
színre, mert Rihával szemben a közönség 
magatartása veszedelmes, de aztán elül a 
botrány szele és a sérülteket első segélyben 

és lapos lövést küld a megdermedt Pia*  
nlcslla kapujának pontosan a sarkába.

• 6:3*
Ilyen gólt sem láttunk már régen. Az ellen*  
támadás Rul lövésével ér véget, aki 1 
minc méterről is eltalálja a kapufát. Az < 
jön Sas, akit a sziuindiánoknál bizonyára 
„tüzes villám**  jelzőjével tüntetnének 
Minden mozdulata kész veszély és fuf» 
sége Európában egyedülálló. ,.

Riha rohamát Csikós kornerre boksz j- 
aztán ismét Sárosi művészete ragyog. «n 
fordulásból szökteti Keményt, aki elsi 
Mourek mellett és

a pontos tálalást Sárosi a hatosról biz
tos mozdulattal juttatja a csehszlova 

hálóba. 7:3.
Planlcska már azt sem tudja, hol áll a ftl*  
Egy perccel később Bauwens dr.
be, hogy jóindulatra, de még csak obJc 
vitásra sem számíthatunk nála. ^ro* 1 
mek tempóban szökik ki, a gólja rn<n 
tétlen lenne, amikor Buryer elkaszálja



Budapest, 1937 aacptcmber 20. HÉTFŐI NAPLŐ, 11
iföldreterlti. Bauivens hisztérikusan integeti 
a továbbot, pedig tiszta 11-cs volt. De nem 
tokáig tarthatja fel a higannyá változott 
Sárosit, mert egy pazar akció következik, 
ahol Kemény kivételével minden csatár lá
bán átmegy a labda s végül

Sárosi kapja két lépésnyire a kapu tor
kától s művésziesen rakja be a hálóba. 
8:3. Ilyen még nem volt! Hetedik gólját 

lőtte ezzel a nagy mester!
'A nyolcadikat is belőhetné, ha Sas nem 
gvámoltalankodna, azután még egy Sobot- 
ka-látogatás következik, majd vége a felejt
hetetlenül szép Sárosi-napnak. A közönség 
feltartóztathatatlanul ömlik be a pályára, 
körülfogják Gyurkát, aki a nagy munkától 
csuromvizes, végül is a Hungária segéd- 
irénere,

a „vörös Takács" kapja föl és a nya

A Csepeli MO\ E máris az NB~vel kacérkodik

Lutz II. bajnokságot akar nyerni

A Héttői Napló rendKivüli 
Kedvezménye: 23 pengőért Bécsbe, 

az osztrák-magyar meccsre
A Hétfői Napló olvasótáborának és sport

közönségének lehetővé akarja tenni, hogy 
az október 10-én Bécsben lejátszandó osz
trák-magyar válogatott mérkőzést rendkivül 
kedvezményes áron és kényelmesen végig
nézhesse.

Olvasótáborunk bécsi kirándulását előse
gítendő, október 9-én, szombaton délután

A Sportcsarnok humora
A sportegykéz agyfröszfjének fantasztikus terve

Kevés intézményre pazaroltak annyi szót, 
mint a Sportcsarnokra, amelynek komoly ígé
retek alapján már régen állni kellene. Ehelyett 
még mindig ankéteznek, csevegnek és — mint 
az utóbbiakból kiderül —.humorizálnak a ko
moly téma körül.

A legutóbb tárgyalást hivott össze a sport- 
egykéz, hogy meghallgassa a költséges tanul
mányútra küldött szakértők beszámolóit. Sorra 
nyilatkoztak a szakemberek, a sportcsarnok 
szellőztetésétől a padlózat színéig minden apró
lékos részlet szóbakerült, mintegy jeléül an
nak, hogy maga a lényeg, nz építés messzebb 
van a megoldástól, mint valaha. Megbeszélték a 
sportcsarnok jövedelmezőségének kérdését is, 
miközben olyan vélemény hangzott el, ami pár
ját ritkítja. Az egyik úgynevezett sportcsarnok
szakértő aggályosnak tartotta a kerékpársport 
kapcsolatát a sportcsarnokkal, mondván, hogy 
ennek a sportágnak nincs közönsége Magyar
országon. Ugyanakkor azt a mulatságos tervet 
terjesztette elő, hogy a sportcsarnok rentabili
tásának biztosítása céljából

vezessék be Magynrországon az agár
versenyeket.

A vívás, a box, a birkózás, a kerékpár, a

Szenzációk és kacsák
az uszófront őszi, nagy átcsoportosításán

A cellulózé a papír- és lőszergyártás nélkü
lözhetetlen anyaga. Hogy rokonság áll fenn a 
keltő között, azt rövidesen az úszók vezérkari 
irodájában fogják tapasztalni: az átigazoló la
pok robbannak majd bombaként és szórják 
szét az idő előtti reményeket. Egyelőre ugy vi
gyáznak ezékre az aláirt átigazolólapokra az 
egyesületi vezetők, mintha egy nagy nyere
ménnyel kihúzott sorsjegy lenne a zsebükben.

Az átigazolási front legújabb eseményeiről 
és szenzációiról a Hétfői Napló az alábbi hadi
jelentést állította össze. Elsőnek jelentettük, 
hogy Harsányt Vera gyorsuszó-rekordernőnk 
ez MTK-ba lépett. Az illendőség határain be
lül ide kacsintgat a fiatal hátuszó-rekorder és 
bajnoknő is és miután Hetényi Magda már alá
írta az átigazolási lapot a kékfehérek számára, 
semmi csodálkozni való sincs azon, hogy az 
MIK Hetényi, Györffy, Harsányi vegyesstafétá- 
janak legyőzésére húszszoros pénzt kínálnak 
egyesek. Á fővárosiak másik sprinlkiválóságá- 
r"l a szigeti verebek azt csiripelik, hogy vele 
fiákul majd meg n kéksárgák eddig stagnáló 
hölgyszakosztálya. Ez azonban még csak kom- 
l’ináció. Az viszont mór tény, hogy a két ki
váló melluszó hölgy közül az egyik a piros- 
s»rga-zöld trikót a zöld-fehérre cseréli át. Az 
egyetlen magyar mfiugrónő is egyesületet csé
vél: MTK-isla lesz. Az uj szezónra a félszáza
dos jubileumát ünneplő MTK hölgyszakosz- 
tályának vezetője, Schlenker Antal, az úszók 
népszerű „Szivar“-ja lesz. Uszóberkekben 
Schlenker impozáns „tüdőmunkájának" láttán 
n ..szivar" becenevet a helyzethez jobban illő 
•.szipkára**  akarják változtatni Schlenker mun- 
*ája nyomán nem lehetetlen, hogy

a BSE hegemóniáját az MTK veszi át.
A férfluszóknál Zólyomi körül kavarog a 

legtöbb hullám. Ugy hírlik, hogy
Zólyomi bárom egyesületnek Is aláirt 

igazolólapot.
Az UTE már prezentálta a szövetségben, de 
nem maradt el a BSE és a BEAC sem. Most 
azután a szövetség fog dönteni, hogy a három 
vivalis közül kié legyen Zólyomi. Van előter
jesztés arra is, hogy Zólyomi esetét csak a 
lordlusi csomó mintájára lehet megoldani:

kába Ültetve, önfeledt nevetéssel liget 
a szezón hősével az öltöző felé.

Odalent aztán extatikus mámor borítja el az 
öltözőt. Ahol érik, ott csókolják a halálo
san fáradt Gyurkát, aki a mai teljesítmé
nyével Orth Gyuri legragyogóbb csúcstel
jesítményét érte el. Jóformán egyedül verte 
me9 a tizenegy csehszlovák futballistát!

AUSZTRIA GYŐZELME AZ EK-BAN.
Az Európa-Kupa mérkőzései során Ausztria 

tegnap 4:3-ra legyőzte Svájcot.

AZ EURÓJA-KUPA ÁLLÁSA:
1. Olaszország .... 3 7:2 6
2. Magyarország ... 5 20:14 6
3. Ausztria ..... 4 11:10 5
4. Csehszlovákia ... 5 14:15 5

Svájc........................... 5 1();21 —

■7

különvonatot Indítunk Bécsbe. A külön
vonat vasárnap éjjel 12 órakor érkezik 
vissza Budapestre. A részvételi dij, egy 
meccsjeggyel együtt, 23 pengő. Azoknak, 
akiknek nincsen érvényes útlevelük, módot 
nyújtunk arra, hogy rendőri igazolvánnyal 
is jelentkezhetnek különvonatunkra. Jelent
kezéseket elfogad kiadóhivatalunk 9—2-ig.

torna és még számos más kitűnő sportág kép
telen megkapni a fejlődéséhez nélkülözhetetlen 
fedett sportcsarnokot, ugyanakkor pedig felnőtt 
emberek ilyen és ehhez hasonló ötletekkel fog
lalkoznak. E pillanatban, ilyen előzmények után 
nem tudjuk, hogy mit gondoljunk a sportcsar
nok céljai felöl.

A sport a fontos-e, vagy az üzlet?
Ha az utóbbin van a hangsúly, amire az ember
sporttól messzire eső agárversenye kfigyelmez- 
tetnek, akkor még az agaraknál is érdekfeszi- 
többnek tartanánk a kakasviadalokat, esetleg 
az Amerikában divatos burleszk-szinházakat, 
vagy a tombolával egybekötött majálisokat. Az 
áldóan kiterjesztett párnás sportegykéz árnyé
kában tanácskozó szakértőknek végül azt sem 
szabad figyelmen kívül hagyniok, hogy

a sportcsarnok céljaira szolgáló töke meg
óvására a legbiztosabb mód, ba egyáltalá

ban nem építenek,
hanem a befektetni szánt pénzt gyümölcsözően 
helyezik el valamenyik pénzintézetnél. Esetleg 
egy újabb fedettuszodát építenek a Citadellán 
és alagúttal kötik össze a Margitszigettel. Az 
utóbbi esetben mégcsak uj uszodaigazgatóra 
sincs szükség ...

vágják háromfelé a kiváló úszót, 
aki egyszerre háromfelé folytat irodalmi tevé
kenységet az áligazolólapon. Fábián valószí
nűen BEAC-ista lesz. A két BSE-nagyság, Voj- 
tek és Lakó az UTE felé gravilál.

A vizipóló-fronton nagy bombát akarlak el
sütni a héten Brandi és Hazai kilépésével. Ezt 
hivatalos helyen a legkerekebben cáfolják és 
a szezón legnagyobb kacsájának minősitik. 
Hasonló kacsa a MAC Somájának kilépéséről 
terjesztett hir is. Ellenben igaz, hogy a szige
tieket a fedettuszoda-tilkár, Molnár fogja erő
síteni. Ha megemlítjük még, hogy az idén fel
tűnt Szaniszló Szegedről az UTE-ba lép, ak
kor nagyjában végeztünk egy uszóhét nagy
tömegű szenzációival.

Takács István.

• ------------- IMI

Óriási meglepetésre egy u|, 
Ismeretlen tehetség nyerte 

a maratoni bajnokságot
Az idei maratoni bajnokság óriási meg

lepetést hozott: egy eddig ismeretlen tehet
ség imponáló stílusban, fölényesen nyerte 
a bajnokságot. A maratoni futók között 
csecsemőnek számitó 23 éves Mucii eddig 
életében egyetlen egy versenyt nyert, egy 
harmadosztályú 5000-es versenyt s most 
imponáló fölénnyel tette tarsolyába a baj
noki címet. A ragyogó tehetség beláthatatlan 
jövő előtt áll a leghosszabb távon s sok 
remek eredményt várhatunk tője. A nagy 
favorit Galambos a hatodik helyen végzett. 
A félpályánál még Kucsera vczet-.’tt, 35 kilo
méternél Mucsi vágott nz élre s attól kezdve 
egyre fokozva az iramot, 600 méterrel ért 
lie Kiss előtt. A végeredmény: Hajnak: Mu
csi, (Postás) 3 óra 3 perc, 2. Kiss (MOBSE) 
3 óra 6:25 mp. 3. Zelcnka (SBTC). ______

A Pártos-csoport eddigi mérkőzései során a 
legnagyobb meglepetést a II. osztályból fel
került Csepeli MOVE SE eredményei keltették. 
A csapat remek játéka felkeltette a szakértők 
érdeklődését, amire gyorsan megvolt a válasz 
is: a csapat trenirozásáf Lutz II., az Újpest, 
majd a Budai 11. kiváló játékosa vette át. — 
Beszéltünk a tavaly még pályán látott vete
rán játékossal, aki a következőkben vázolta a 
csapat sikereinek titkát:

— Semmi csodálatos nincs az eddigi győ
zelmekben.

Kondícióban máris hosszakkal verjük a 
mezőnyt,

lassan majd mindenben verni fogjuk. Pedig 
semmi különöset nem csinálok: rendesen dol
goztatom a játékosokat. A legtöbb helyen az 
a hiba, hogy

nem fordítanak elég gondot a trenlrozásra.

F8linno BsenfiweK a Frali 
félgőzzel doloozű gűlovarfiban

Magyarország legnépszerűbb csapata kétség
kívül a Ferencváros. Hatalmas és kitartó kö
zönségtábor sorakozott fel a zöld-fehér színek 
mögött s a nagy érdeklődést és szeretetet meg 
is érdemelte ez a legendás, ezer dicsőségben 
felnőtt remek klub,' mert számtalan diadalmas I 
ütközetben szerzett babért magának, közönsé
gének és az országnak. Röviden: a Fradi fo
galom! Nos, ezzyl a fogalommal az utóbbi idők
ben baj van. Mintha a nagy testnek ki-kihagyna 
az érverése, mintha itt-ott zavar lenne a köz
ponti idegrendszerben és a tagok rendezett 
mozgás helyett vitustáncot járnának. Sok tü
net szól amellett, hogy az ország testkultúrájá
nak ezt a féltett csillagát a kihűlés veszélye fe
nyegeti.

A klubok belügyei nem tartoznak a nyilvá
nosság elé, ha ezek a klubok — jelentéktele
nek. A Ferencváros csapatának azonban nem 
lehetnek belügyei. Elég csak annyi, hogy ab
ban a pillanatban, amikor

a zöld-fehérek portáján komoly baj vág 
rendet, az egész magyar futball kártyavár

ként omlik össze.

paíaKi Mihály g!i untban sáros! ejj. 
szerzöíüaiesoneM

A Fradi centerhalf-válságának kényes szimp- 
tomáit a szakértők már régebben felfedezték. 
Ajánlották is a vezetőségnek, hogy szerezze 
meg az akkor még könnyen kapható Sárosi 
Ili.-at, Sárosi dr. nagytehelségii öccsét. Az ügy 
mindmáig függőben maradt. Most pedig, ami
kor a terv realizálására a Fradit az események 
kényszerítik, a szerződtetés útjába rendkivül 
komoly akadály került.

Ezt az akadólyt a beavatottak szerint Pa
taki Mihály képviseli,

aki hallani sem akar arról, hogy Sárosi Hl. 
feltételeit elfogadják. Sárosi III. 6000 pengőt 
kér és ezért hároméves szerződést hajlandó 
aláírni. Három év után felszabadulna és alkal
maztatása uj megbeszélés tárgya lenne. Ebben 
— profijátékosról lévén szó — semmi kivetni- 
valót nem láthat, aki reálisan nézi az ügyeket.

Sárosi III. ajánlata komoly és elfogadható, 
mert a 6000 pengő ellenében három év alatt 
éppen eleget nyújthat egyesületének. Ha vi

„Az Öcsém nayyohh lelkiség, mini esi vagyok!**
Sárosi Hl. megszerzésének ügye pedig ko

rántsem bagatell dolog. Erre enged következ
tetni Sárosi dr. őszinte megállapítása.

— Az öcsém nagyobb tehetség, mint én va
gyok és meglátják, hogy engem már régen el
feledtek, amikor ő még ott fog ragyogni a 
magyar futball egén! — mondotta Gyurka. Sá
ros: dr. szakértelmében és őszinte tárgyilagos
ságában nincs oka senkinek sem kételkedni, 
aki ezt a komoly fiatalembert közelről ismeri.

Fejeiiken! eoo pengős prémium
A sok baj mellett azonban akad örvendetes 

fcljegyeznivaló is. Ilyen a többi között az is, 
hogy értesülésünk szerint a Ferencváros já 
tékosai

fejenként 600 pengőt kapnak a Lazlo 
elleni meccsért.

Ez olyan pompás gesztus, ami azt bizonyítja, 
hogy a zöld-fehérek vezetősége minden rendel

Debrecenben Délmagynrország válogatott csa
pata 3:1 (2:0) arányban legyőzte Kelelmagyaror- 
szág csapatát. A gólokat Góg, dr. Tóth (2) és 
Bodonyi rúgták.

Profiliga bajnokság: SBTC—ARAK 3:1 (2:0).
A KAMC vasárnap délután rendezte Göm

bös Gyula-rmlékdijas autó- és motorkerékpár
versenyét Kecskemét város belterületén. Rész
letes eredmények: Kerékpár: 250 km. 1. Lu- 
kavetz 32 p. 36.28 mp. 73.6 kilométeres állag. 
500 kem-es kategória 1 Kozma 28 p. 5.31 mp. 
85.5 krn.-es átlag. Túrakocsi: 1100 kem-ig. 1. 
Rajna Ernő Frontharcos 34 p. 49 927 mp. 
62 kin-es állag. 2000 kem-en felüli kategória. 
1. Kovács 32 p. 10.56 mp. 74 5 km-es állag. 
A nap legjobb túrakocsi-ideje.

Vasárnap Miskolcon az északi kerület válo
gatott atléta csapata 85:32 arányban legyőzte 
Sziovcnszkó válogatott atlétáit.

Nálunk ez n legfontosabb. Alig várom mór a’ 
sáros időjárást. Akkor majd vezethet bárme
lyik csapat ellenünk 60 percig három góllal, 
nz utolsó félóra nekünk untig elég lesz. Most 
ősszel újdonságot .vezetek be. amiről eddig 
amatőröknél még szó sem volt:

n délelőtti tréninget.
Délután kevés már az Idő, a napi munkától 
fáradtak a játékosok, nem lehet őket rende
sen megdolgoztatni, ugy, ahogy én akarom és 
eddig is csináltam. Délelőtt friss erővel sok
kal többet trenírozhatnak és nem is veszik 
észre ugv. hogy kibírják az erős tréningeket. 
Valamennyi játékosnál sikerült elérni azt, 
hogy a munkaadó módot ad arra, bogv dél
után a játékos annyival többet dolgozva be
hozhassa a hátrányt.

A Kolumbus-tojás esetét azonban kevés he- 
lyen lehet utánozhi...

Beszélni kell tehát azokról az eseményekről, 
amelyek az utóbbi időkben nagy nyugtalansá
got kellettek sportkörökben.

Mi uan a sportkamarillíual ?
Nyíltan beszélnek és burkoltan Írnak azok

ról az ellentétekről, amiket az úgynevezett 
sportkamarilla támasztott a Ferencvárosban- 
Az egyesület egyik vezetőtagjának feltűnő ro- 
konszenvét a szakirodalomban ugy magyaráz
zák, hogy a különféle jelszavakkal hadakozó 
kicsiny csoport e vezelőtag utján igyekszik za
varos elméleteit a Ferencváros csapatával fém- 
jeleztetni. Célfulball, nyílt sisak, minimális biz
tonság, három bekk és négy half és egyéb ha
sonló csodabogarak szédítik a játékosokat s 
az eredmény — a Hungária Létesítendőt baj*  
nokságra és az uj szezon 12:10 es gólaránya.

Mindeddig tisztázatlan az ismert vezetőségi 
tag és a sportkamarilla befolyása a Fradi bel- 
életébe. Tovább azonban már nem késhet e 
probléma megoldása, mert a játékosok lelki 
egyensúlya is igy követeli.

szont nincs ennyi fantázia a dologban, álé
kor nem is érdemes tárgyalni róla. Felninél*  
hogy az egészséges proflgondolkozás ellenében 
éppen Pataki Mihály lép sorompóba, aki ón
nak idején, amikor még hire-hamva sem volt, 
a kontinensen a profizmusnak, egy balul sike
rült vállalkozás keretében egyike volt a lég*  
első magyar professzionista labdarugóknak*  
Állítólag a 6000 pengőt hajlandó megszavazni, 
a hároméves szerződést azonban nem.

Az érthetetlen opponálás miatt nagyon ké
nyes most Sárosi dr. helyzete is. Ö minden ere
iével azon van, hogy öccse a Fradiba kerüljön- 
Vele szemben azonban édesapja, aki kötele*  
gondossággal ügyel kiskorú fiának anyagi 
ügyeire, hajthatatlan éppen azért, mert még 
élénken él az emlékezetében az elműt év szen
zációja, amikor Sárosi dr. körül törtek ki af 
viharok. Sárosi dr. hasztalan vetette latba be
folyását otthon öccse szerződtetésének érdeké
ben, a vasakaratu apa terveit nem tudta meg
változtatni.

Abban sincs okunk kételkedni, hogy
ha a Ferencváros elmulasztja a kedvező 
alknlmat, akkor Sáros) III. rövidesen vagy 
az Újpest, vagy a Phöbus szineilieu fogja 

a labdát rúgni.
Mármost kérdés az, hogy mire van Inkább 
szükség: Pataki Mihály indokolatlan heves elv*  
hűségére, vagy a cenlerhalf nélkül kiizködH 
Ferencváros mielőbbi kiegészítésére.

kezésre álló eszközt igénybevesz a csapat átütS 
erejének fokozására.

Ez a szociális megértés reményt kelt arra*  
hogy mielőbb eloszlatják a Fradi beléletébcn 
gomolygó sötét felhőket, aminek minden ko
moly sportember őszintén örülne. A Ferenc*  
város nélkül nincs magyar futball s igy a leg
csekélyebb klub-ügy is közérdekű.

CSÚFOS VERESEGET SZENVEDTEK 
AMATŐRJEINK BECSBEN.

Ausztria—Magyarország 6:3 (2:2)

(A Hétfői Napló telefon  jelentése) Kiadós ve
reséget szenvedett n magyar amatőr válogatott 
csapat és ezt a vereséget nagyrészt u csapat 
fegyelmezetlenségének köszönheti. — Kitünően 
kezd n magyar válogatott és kellemes feltűnést 
kelt Orczllclvi eleven, jó játéka. Már a 2. perc
ben Gazdag megszerzi u vczetögéilt é.s a 8. 
percben Orrzlfalvl egyéni kitörésből kétgólos 
előnyre tesz szert. A félidő végén uz osztrákok 
I.nmoth két gétljávol egyenlítenek. A második 
félidőben indokolatlanul durva játékba kezd n 
magyar csapat és ez megbosszulja magát, mert 
a híréi Lengyelt leküldl a pályáról és ezzel 
olyan előnyt ad az osztrákoknak, ainclv többé 
he nem hozható. Három osztrák szabadrúgás 
kerül egymásután a magyar hálóba, Ihtlndob- 
ler, Melchlor és Épp lövéséitől. Majd Kmcnt 
ujnbb osztrák gólt rúg. A 38. percben Gazdag
nak sikerült szépítenie a szomorú eredményen-
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Teleki két évig nem játszhat!
(A Hét/ól Napló tudósítójának tele/onjelen- 

’tése) A Bocskai fegyelmi bizottsága elhatá
rozta, hogy Teleki IVI, a csapni régi válogatott 
játékosa ellen tekintettel arra, hogy a tré
ningekről engedély nélkül távol maradt és

ugyancsak engedély nélkül Diósgyőrbe költő- 
zött — egyoldalú azerzödésbnntáat kér, ami a 
gyakorlatban annyit jelent, hogy a kitűnő já
tékos két évig egy csapatban sem szerepelhet 
játékodként. Meglepetéssel végződött a Károlyi emlékverseny is

•1

A startpisztoly késését
rekorddal hozták be a BBTE-isták

Kisszámú közönség előtt rendezte a MASz az 
országos stafélabajpokságokai. A rendezés igen 
gyenge volt,

közvetlen a verseny megkezdése előtt de
rült ki, hogy nincsen Inditópiszioly 

és csak közel félórái lázas keresés után tudtak 
„fegyvert" szerezni és a versenyt megkezdeni. 
Az eredmények közül ii BBTE 4X2OO-ns re
kordja emelkedik ki. Örvendetes Kovács és Sir 
dr. óriási formája.

Szabónak 5090 méteren nem volt ellenfele, 
mert Kelen nem indult cl. Dicséretet érdemel 
az, l TE ifjúsági gárdája az. összes ifi-staféták 
megnyeréséért.

4/260 méteres staféta: Bjjnok: BBTE (Gör- 
kői, Polgár, dr. Sir. Kovács) 1:27.1 mp., orszá
gos rekord! 2. MAC 1:27.7 mp. 3. UTE 1:31.4 
mp. Nagy küzdelem. Kovács ragyogó futása 
döntötte cl n versenyt a BBTE javára. A MAC 
Nagy akadályozása miatt óvott, de az óvást el
vetették.

5006 méteres IHÖscsnpnt verseny. Bajnok: 
MAC (Szabó, Németh. Csuplár. Rálonvi. Vörös) 
28 pont. 2. UTE 34 pont. 3. BSzKRT 68 pont. 
Egyénileg: 1. Szabó MAC 15:07.2 mp. 2. Szi
lágyi UTE 15:17.4 mp. 3. Németh MAC 15:17.6 
mp. A nap legszebb versenyei Szabó áll rög
tön nz élre. Ezer méternél 100 méterrel vezet, 
könnyű futással biztosan nyer. Annál nagyobb 
harc n csapalhnjnoki címért. Az okos taktiká
val futó szigetiek győzelme csak az utolsó mé
tereken dőlt el.

Távolugrán ötösezapatverseny. Bajnok: MAC 
'(Dombóvári, Dusnoki, Csányi, Balog. Nagy)

BSzKRT 6.39 m. 3. BBTE6.56.8 m. állag. 2.
6JI5.it’m.

4X400 méteres 
(Harsányi, .dr. Sir, 
2. MAC' 3:20.4 mp........... ....... . ,
Megismétlődik a 4X200-as verseny fej-fej mel
letti küzdelme. Kovács tüneményes finisével 
nyernek a budaiak.

Diszkoszvelés iilőscf'apal verseny. 
MAC (Bertalan, Horváth, Darányi dr., 
Papp) 41.01 m., átlag legjobb országos 
meny! 2. BSzKRT 39.56.6 m. 3. BBTE 37.94 m. 
Nem ment a „nagyoknak" a dobás.

Staféta. Bajnok: BBTE/a
Gőrkói, Kovács) 3:19.8 mp. 
3. BBTE/b) 3:26.8 mp.

IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG
3000 méteres őtösesapatverseny. Bajnok: UTE 

23 pont. 2. LESOK 43 pont. 3. MÁV Előre 98 
pont. Egyénileg: 1. Nemes (MCsSK) 9.25 mp. 
2. Almás! (UTE) 9:25.8 mp. 3. Zoltay (UTE) 
9.29.4 mp.

4X400 méteres staféta. Bajnok: UTE (Re
gős, Kiss, Baranyai, Somjós) 3.35 mp. 2. 
BBTE 3:35.4 mp. 3. LESOK 3:37.6 mp. Nagy 
küzdelem.

HttLGYSZÁMOK
Magasugrás: 1. K. Csák Ibolya 

cm. 2. Szentkirályi Margit (BEAC) 135 cm. 
Fehér Lola (Phöbus) 135 cm. Nem ment a 162 
centiméter. •

Diszkoszvctéa: 1. Nadányi Ágnes (BUSE) 
34.80 in. 2. Kalocsay (NTE) 30.57 m. 3. B. 
Kael (TFSC) 30.30 m.

4X100 méteres staféta. 1. NTE/a 56.9 mp.

(NTE) 157
3.

Meglepetések sorozatával kezdődlek a va
sárnapi versenyek. Amoureuse megverte Csa
bát, Bonnié Diktátort, a Háromévesek szeptem
beri nagy handicapjében pedig a másfélév óta 
eredménytelenül futkosó Corsica fektette két 
vállra a mezőnyt. Ilyen előzmények után 
szinte természetes, hogy a nap főszámában a 
Gró/ Károlyi Gyula emlékversenyben a start
hoz álló négy ló közül a két outsider: Diadém 
és Junó végeztek elől. Diadém a start után 
élre állt és bevezetett. Árusba a távig második 
volt, de ezután Jünó is mégelőzte. A legérde
kesebb a nap eredményében, hogy az ezután 
következő nehezebbnél nehezebb handicapek- 
ben sorra győzlek a fogadott lovak

Részletes eredmények:
I. Kelenföldi dij. 1. Amoureuse (2%) Klim- 

scha. 2. Csaba (7:10) Gutái. 3. Alsó (6) Balog. 
F. m. Kékes II. (33) Fetting, Signorina (33) 
Kupái K., Iledie (33) Kovács L., Boss (2%) Esch. 
'4 hossz l’/4 hossz. 10:30, 13, 14, 11, 14. Bef.: 
85.

II. Nyeretlenek kétévesek versenye. 1. Bon
nié (2) Esch. 2. Diktátor (5:10) Gutái. 3. Dru
sza (12) Nagy G. F. m.: Tyuhaj (20) Csapiár, 
San Francisko (3) Balog, Ungvár (50) Szent
györgyi, Rakoncátlan (10) Tellschik. •/« hossz, 
nyakhossz. 10:43, 14. 13, 24. Befutó: 112.

III. Háromévesek szeptemberi nagy hantll- 
capje. 1. Corsica (4) Klimscha II. 2. Cárevics 
(8) Szentgyörgyi. 3. Turandot (3) Balog. F. m.: 
Medina (10) Esch, Jonathan (8) Csapiár, 
Huascar (5) Gutal. Luck (3) ” ’ ” 
Csömöri. 1 hossz, 2 hossz. 
Bef.: 917.

IV. Gróf Károlyi Gyula

Esch T., Mák 
10:54, 18, 38.

(3)
18.

A pesti grundok fulhalllsla- 
palániainak diadalmas csatája 

a bécsiek ellen
Budapest lf|. válosalott—Bécs 

1I|. válopalolt 4:2 (2:2)
A nagy mérkőzés dőlt még alig nóhány- 

ezer ember lézeng a hatalmas arénában, 
amikor az aluljáróból kifutnak a láz.liun 
égő, kipirult nren íulballcscmelék, hogv 
eldöntsék az elsőség kérdését. Az. osztrák 
ifjúsági válogatóit piros ingben, a magyar 
csapat fehér ingben üdvözli a közönséget és 
a közönség meleg szcretellel fogadja a jövő 
Sárosi Gyurkáit és Sindelárjait. 'liizes és 
tetszetős magyar támadásokkal indul meg 
n csata. Zsuzsa ltócsi istállójának névtelen 
hősei remek futballt mutatnak be, a közön
ség nem győzi tapssal honorálni a szebbnél 
szebb akciókat. A pirosinges bécsi Praler- 
burschok lázas kapkodással védik az ostro
mot. Robinzonádos fejes, utána gyilkos 
erejű, messziről irányitolt bomba látható a 
pályán, szóval minden, ami szem-szájnak 
ingere. Félidő végéig hullámzik a játék és 
2:2-es döntetlennel fordulnak a csapatok. 
Félidőben Palatínus rosszul lesz és Szabó 
is gyengélkedik s igy fel kell forgatni a 
magyar csapatot. Lénúrt Ernő főtitkár 
nagy derültség közepette Markost, a Bocs
kai öreg csatárát invitálja kedves szavakkal 
az. ifjúsági csapatba, de az öreg róka elhá
rítja magától a megtiszteltetést. Szünet után 
abszolút ur a pályán a magyar utánpótlás 
és Mór, végül Császár góljaival minden 
erőltetés nélkül tiszt-s serőséggel küldi 
haza Bécs futballifjail a császárvárosba. A 
mérkőzést llcrzka Pál mintaszerűen vezette.

Márton, a szabadstilusu 
birkózás tanára a ringben

Hétfőn este ritkán adódó szép küzdelmek
ben lesz a közönségnek része. Az eddigi küz
delmek során alkalmunk volt megismerni a 
viadaloa résztvevők tudását, mind között ki
tűnik a kistermetű magyar fiú, Márton Pál 
aki ördöngős technikájával valósággal elbű
völi a nézőket. Márton Pál közel tiz évet töl
tött külföldön. Mint élvonalbeli birkózó távo
zott el Budapestről és mint az amerikai bir
kózás nagymestere került vissza. Ellenfele a 
jóképességű Frcimond lesz. Károlyi László, a 
magyar Európabajnok az erélyes Vilo Búrral 
meccsel. Vilo Búr kiizdömodora kissé megja
vult és ez előnyére szolgál, mert ennek a jó
képességű csehszlovák bajnoknak nincs szük
sége sportszerűtlen magatartásra. A két nagy
erejű versenyző összecsapása csemege lesz.

Németh Sándor^ aki pénteken adott tudá
sából Ízelítőt a Gregory ellen vívott küzdelme 
során, a francia Sharf-ot kapja szemben.

Hétfőn este mutatkozik be az amerikai 
Éber. Első ellenfele komoly feladat elé állítja, 
mert a lengyel Panosevsky képessége előnyö
sen ismert.

A hétfő esti párosítás különben ez: Vilo Búr 
— Károlyi László, F.ber—Panosevsky, Vihtonen 
-Hrudka, Márton—Freimond, Sharf—Németh 

Sándor.

... ___ _____ emlékverseny.
Diadém (6) Szentgyörgyi.’ 2. Junó (4) 
bach. 3. Arusha (5:10) Teltschik. F. m.: 
len (3) Klimscha. 3% hossz, 2 hossz. 
Befutó: 534.

V. Handicap. 1. Helonau (2) Alt. 2.
(5) Kredler. 3. padisah (6) Pfendler. F. m.: 
Napfelkelte (16) Lőkös Dongó (4) Fetting A., 
Minek (12) Horváth K. II.. Farandole (6) Ku
pái K., Epizód (6) Klimscha II., Széltoló (10) 
Csömöri. Prince Charming (20) Szép, Csókos 
Julis (2Ó) Bihari II. 5% hossz, fejhossz. 10:30, 
14. 14, 18. Befutó: 41, 74.

VI. Handicap. 1. Lilla (4) Pfendler. 2. Bitang 
(2Klimscha. 3. Gaffe (3) Kajári. F. ni.: 
Nowhere (12) Gutái, Satum (6) Balog, Totem
(6) Weissbach, Mérgespuszta (5) Szentgyörgyi, 
Cavalicro (6) Teltschik, Lator (12) Csömöri, 
Idler (20) Esch T., Vaklárma (14) Bihari II., 
Hertha (12) Krédler. Sirály II. (14) Klimscha 
II. 2% hossz, fejhossz. 10:47, 17, 15, 14. Be
futó: 10:113, 88.

VII. Wclter-handlcap. 1. Clarlon (4) Esch. 
2. Fék (1J4) Szentgyörgyi. 3. Dánia (4) Klim
scha II. F. m.: Búvár (6) Alt. Ciráda (5) Si- 
mics, Bánom is én (12) Kupái K., Budai (8) 
Klimscha, Camélia (33) Soós, Kópia (8) Csö
möri, Bomba (8) Kajári. Bálozó (14) Esch Gy. 
II., Ganymedes (8) Pfendler. % hossz, nyak
hossz. 36, 17, 15. 15. Befutó: 10:97, 97.

1.
Weiss-

Sylva

Bécsi eredmények
A Kaiser Preis, a régi idők híres slayer- 

versenye is meglepetéssel végződött. Az utolsó 
formák szerint verhetetlennek látszó Gyöngyöt 
könnyen két hosszal megverte Cimbora s ezzel

Gyenge eredmények 
a munkásbajnokságon

Háromszáz főnyi lelkes nézőközönség jelen 
léiében rendezte’ meg a Munkás Testedző 
Egyesület a XIV. női- (s férflmunkásbajnok- 
Bagókat. A nap legszebb eredményét Lamos Mar
git MTI', érte el. aki a gerelyvetésben 34.90 mé
tert dobolt, ez a teljesítmény a legjobb magyar 
munkás gerelyvetá rrcdnu'nvf

Részletes eredniényckt
160J méteres síkfutás. 1. Sipos MTE 2:57.2 

mp KM) m. síkfutás l Mezei MTE 12 mp. 
■— Magasugrás női. 1. I.árinczi Anna MIT. 130 
cm. 60 m. síkfutás nőt. 1. Lumpéi Magda, 
Sükctnénm SC 8.6 mp. 2. I.őrinczi Anna MIT. 
8.6 mp Izgalmas versenyben mellszélességgel 
nyerte l.nmpel a versenyt. Sulydobás. 1.
Ilíilbhj MTV. 11.58 m Távolugrás. 1. Mezei 
MTE 6 méter. Dlszkoszvetés női. 1. Lemos 
Margit M IT. 25.10 in. 400 ni. sikíutás. 1.
Makiári M'l'F. 58 I mp. 2 Meisner MTE 58.4.

Távolugrás női. 1. Lórínezi Anna M l’E 4.55 
jn. DiiukoBzvelés. 1 Xémeth MTE 32.71 m 

l'.IO ni. síkfutás női. 1, Lumpéi Magda, Si
ketnéma SC 139 2. I.örinczi Anna 111. Lum
péi Magda végig vezetve nyert! Női gerely
vetés bemutató. 1 Lamos Margit MTI". 3190 
nv A legjobb magyar munkásgerelyvető-ered- 
mériy' 3000 ni. síkfutás. 1. I rhán, Nncv- 
téti’ny 9:48 mp. M;:gnsugráx. I. fíeisz MTE

A Cégliga bajnokságai
A Cégbajnokság szombati fordulóján a Ha

jós és Szántó szabad volt, a Kistext a Kemény 
és Tsa elleni döntetlen eredményével pont
számban beérte a Hajós és Szántót. A Growe 
c<ak szerencsével győzött a Filtex ellen. Meg
érdemelt győzelmet aratott az Albus, a félidő
ben vezető Budavidéki Posztó ellen.

A II. és újonnan belépett csapatok részére 
kürt Ligadij mérkőzései a múlt bélen befeje
ződtek. győztese a Danuvia II. csapata lelt.

A H. osztályban a Kábelgyár csak nehezen 
győzött n Süss lelkesen játszó csapata ellen, 
mig a Gamma, n Radiátor feletti győzelmével 
erősen tör az élre. — Részletes eredmények:

I. osztály:
Kemény én Tsa—Klsp. textil 3:3 (3:2) Kis

pest, üllői-ut, jv.: Arányi. Erős küzdelem, 
igazságos eredmény. Góllövők: Kovács. Kiss 
(öngól) és Főnig, ill„ Barta, Olajkár és Szőke. 
Jók voltak: Shevella, Izsák, Szuck. — Wert- 
hclm—M. Acél 2:2 (1:1). Váci ul, jv.: Gcrő F. 
Egyenlő erők küzdelme, az eredmény a mu
tatott játéknak megfelel. Góllövök: Jerzsabck 
(öngól). Krázel. Jerzsabck. Wiszt (M. Acél) n 
jv kiállította. — Growe—I'lltex 3:1 (1:1). Hé- 
vizi-ut, jv.: Bartók. Góllövök: Schiller, Sosz- 
ták, Dezső, |||„ C.sáposi. Élvezetes, változó já
ték. a mutatott játék alapján döntetlen volna 
igazságos. Filtex a I! félidőben egy 11-est ki
hagyott. Rumpler (Filtex) n mezőnv legjobbja.

Albus—Budavidéki Posztó 4:3 (1:2), Gyöin- 
röi-ut, jv.: Strompf. Erős iramú, helyenként 
durva mérkőzés, megérdemelt gvözelem. A jó 
Albus-védelem a félidőben vesztésre álló mér
kőzés sorsát meg tudta fordítani.

II. osztály:
Gamma—Radiátor 2:1 (0:1). Gvömrői-ut, jv 

Ficdler. — Kábel—Süss 1:0 (0:0). Gamma p. 
jv.: Kraft. Müller—Révai 2:2 (1:1). Tatai ut. 
jv.: Ivancsics.

Elnökségi díj:
Krolupper— Lelpzlgcr 2:1 (2:1). Hévizl-ul. 

jv.: (ilück. — Kábel II.—M. Posztó 2:1 (1:0). 
(.sepel. jv.: Rosta Framma— llirrmunn 2:2
(2:1). (iarnmn p jv.• Török.

az Issekutz-istállő megnyerte a nap mindkét 
főversenyét. Mögötlük Maréchal Soult lett habi 
madik Bonaparte és Medardus előtt, Az Alag. 
rÓl felment lovak közül még Film és Felrefii 
nyerte meg versenyét.

Részletes eredmények:
I. Benn. <ler kg. ung. Heeren RennstHlh. f, 

Glralba (3) Horák. 2. Szarkaláb (l>/4) Pakuts. 
3. Prunelle (4) Hagelin. F. m.: Laboré, Vivő, 
Mankó. Mulatság. 10:40, 22, 14, 20.

II. Maidén Hiirdelire 1141011. 1. Mademolsclle 
Deiri (l*/ 4) Dósai. 2. Atta Santorb (l’/4) Ka- 
pousek. 3. Samarilanus (2%) Balázovics. F. m.i 
Burgschaft, Blume, Lancia, Brcgenz. 10:21, 11, 
11. 12.

III. Abonent handicap. 1. Film (l’/4) Vrábel. 
2. Kinomixe (4) Dósai. 3. Carmen (3) Bihari. 
F. in.: Babona, Ha’Abre, Dobó Katica, Nicolo, 
Levente. 10:20, 13. 18, 18.

IV. Kalser Preis. 1. Cimbora (3) Schejbal. 
2. Gyöngy (8:10) Keszthelyi. 3. Maréchal Soult 
(8) Bihari. F. m.: Fityula, Tornado, Bonaparte, 
Medardus. 2 hossz. 3'/í hossz. 10:24, 14, 14, 34.

V. Praiser Preis. 1. Felreflz (p) Takács I. 2. 
Cudar (3) Vasas. 3. Ivánná (8) Dósai. F. m.: 
Reine Herodini, Robin Hood, Kaiserjáger, 
Rumny, Amourelte, Futóbolond. Tiro. 10:21, 

14, 23, 43.
VI. Masha handicap. 1. Garas (1^) Vasas. 

2. Souvenir (3) Dósai, Maros (5) Valentin, 
F. m.: Napszámos. Amadeo, Gyöngyvér, Vienna, 
Mágnás, Regulus, Merise II., Corsia. 10:22, 13, 
18. 17.

VII. Weltcr handic&p. 1. Roland (8) Szilágyi. 
2. Kurigalsu (4) Reinwald. 3. Grey hope (2J^) 
Takács I. F. m.: Caracalla, Albusz. Resista, 
Limanova, Roi de Romé, Tekergő. Happy go 
lucky, Gránát, Cascade, Kalugyer. 10:34, 17, 
32, 19.

I
Sxept. 25-én és 26-án délután fél 8 órakor

Magyar Lovaregylat versenyei

Corrida győzött 
a berlini nagy dijban
Vasárnap délután került eldöntésre Berlin

ben az elsőizben kiirt Grosscr Preis dér Reihs- 
hauptstadt (100.009 M 2400 m), melyben a 
francia Boussac-istálló ötéves Corridá-ja (lov. 
Elliot) győzött egy hosszal a német Sturm- 
voyel (lov. Síréit) előtt. Harmadik ötnegyed 
hosszal az olasz Amerina (lov. Renzoni) lelt 
az idei német Derby-gyöztes Abendjriedcn 
(lov. Zehmisch) előtt. Tót.: 10:30. 13, 15, 14.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ
Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. El.EK HUGÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivstal: Ersaébet-kőrut 28.
MIM.---- A. .... 4XII «•> t?. 1-J08-M. Vas. d. 0.

______ _______ ,__ Ja-: I-18Í4S, 1-24J-8I. 
%5-tól lapzártáig: I-1W-42. I-IM-M. 1100-44, 

1245 81.
ELŐFIZETÉSI AR: Egy évre 5 pengő. - EGYES SZÁM 
ára: Magyarország 10 fillér, Ausztria 20 Groschen. Fran
ciaország 1.50 frank, Jugoszlávia 2.50 dinár, Németország 
15 PL, Olaszország 1 líra, Románia 5 lei, Csehszlovákia 

1 ék.

Telrfon hétköznap és vas. déli 12-ig: 
1 órától (Aradi-u. 8, Globus-nyomdi 
Vas. d. ................................ • **“

A „Dióhéj" kilenchetes keresztrejtvény- szülni. Közöljük tehát igen tisztelt Olvasóink- 
pályázatunkra a megfejtük oly nagy szám- kai, hogy a pályázat eredményét — az 590 
utal jelentkeztek, hogy a megfejtések átte- nyertes nevét — jövőheti számunkban fog" 
kiütésével még mindig nem

VÍZSZINTES:
1. ókori város a görögor

szági Epeirosban. Itt volt Gö
rögország legrégibb már llo- 
meros állal is ismert jós
helye. A monda szerint áz 
egyiptomi Tbeba-ból idere
püli fekete galamb letelepe
dett itt egy tölgyfára és em
beri nyelven megszólalva meg
parancsolta, hogy Zeusnak 
alapítsanak jóshelyet. Ez a 
jósda mindig kétértelmű jós
latokat adott, innen használ
ják a város nevét átvitt ér
telemben kétértelműségre. 11. 
Felbontja a jóviszonyt. 12. 
Német női név. 14. Erő neve 
a fizikában. 15. Község a 
marcali járásban. 16. Zsebem
ben. 17. M-mel: cigány. 18. 
Már jó előre. 19. Házasság 
— németül. 20. A láb alsó 
része. 21. Tulajdona kegyed
nek. 22. Öreg bácsit. 23. Meg
véd a bajtól 24. Erre a hely
re. 25. Grieg: Pcer Gynt-jé- 
bői ismerjük ezt a gyönyörű 
zeneszámot. 27. D. U. V. 29. 
Német viszonyszó. 32. Ele- 
mista tantárgy (ék. hiba). 33.

juk közölni.tudtunk elké-

35. V.O. V. 30. Lógatja a fejéi. 37. Néz foly
tatása. 38. A hunok uralkodója. 39. Utánzás
mentes. 40. ‘ ...............
41. Mindent 
folynak. 43.

IE^E3E1OE*I
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|22|

1iü 31

«• Egybmer, USA 4nOra. 10. . ».»•

Ami sajnos (?) mindig kilátszik, 
helyére tesz. 42. Amiből a dolgok 
Kis borjú — becézve.

FÜGGŐLEGES:
L USA egyik államn. 2. Folyó. 3. A nyáj dél- >n d n 1 I.' K I>......■ 1. .

<... ---- — - • mm.a aa • ■ m ... ■ a*>.  a ■
tonossági hiányt. 11. Jézus nevelőapja. A 
képzőművészet gyakran foglalkozott vele, na- 
gvobbára Jézus alakjával együtt. 13. I. L.C1. 
16. Betű (fon.) 18. Sark. 19. Törökországi 'T 
lajel. 21. Egyforma belük. 22. Női név. 23. Dob
ják arra a helvre! 25. Dobják az udvarra!
A nyugati gólok királya (542—552). 27. Flelj*  
ner találmánya. 28. A francia „ö"-nek ej11- 
29. Földet ás. 30. Alapfokú iskola. 81. Szem ■ 
Ivetekre. 33. Kétszer is be. 34. Hálával tesz'

, ír- . "....... ”>’V. <>. n IIjaj uei-
r.ú.lrim.I,SV', A mii- lyeiexre. sí. Kéliter Is be. S4. HSiavat «—

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MClNTEtCT B.-T. KORFORGÚGErElN. B^APEST.
NYOMDAIGAZGATÓI ANGERMAYER KÁROLY.


