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A Ferencváros győzött a derbin
Gyalázkodó röpirat Eckhardt és Hetényi ellen

Milliós kötvénysibolás miatt őrizetbe
vették Katona Gyulát, a Danubia Rt. 
igazgatóját, Riedl Frigyes vállalkozót, 

feleségét és négy pénzűgynokőt
Vasárnap szenzációs események történtek 

abban a nagyarányú kötvénysibolási bűn
ügyben, amelyet a valutaügyészség detekliv- 
jeinek bravúrosan gyors és eredményes nyo
mozása felderített.

Három őrlzetbevétel, négy újabb elő
állítás és közel egymilliós kötvénysibo-

Bizalmas bejelentés: 
nagy aranyjáradékpapir sÉbolás ffolyik!

Körülbelül egy hónappal ezelőtt tőzsdei 
körökben sok szó esett arról, hogy

aranyjáradék-papirokban nagy fantáziát 
látnak a piacon, meri most folynak 
azok a tárgyalások, amelyek az egykori 
monarchia békebeli adósságainak ren
dezésére indultak meg Magyarország, 
Ausztria és az utódállamok között.

A régi adósságok rendezése ezeknek a köt
vényeknek árfolyamát erősen megszilárdítja. 
Ennek következtében élénk kereslet mutat
kozott ezekben az aranyjáradék-kötvények- 
ben.

Katona Gyula volt bankigazgató bekap
csolódott a kötvényüzlethe és többek
nek kisebb-nagyobb értékű aranyjára- 

dék-papirt adott el.
Katona igazgató heteken keresztül működött 
már a kötvénypiacon, értékesítette ezeket a 
papírokat, amikor a valutarendörségrc bi
zalmas bejelentés érkezett:

— Svájcból és Ausztriából nagy tételek
ben csempészik be Magyarországba az 
aranyjáradék-papirokat, amelyek itt nin
csenek nosztrifikálva. A siberek Sopro
non keresztül, autóba rejtve hozzák a 

papirt!...
Ezekután a valutarendőrség detektivjei 

megindították a nyomozást, mindenekelőtt 
azt igyekeztek megálapitani, hogy nosztrifl- 
kálatlan papírok kerülnek-e forgalomba. A 
legújabb rendelet szerint ugyanis Magyar
országon olyan kötvényt, értékpapírt nem 
szabad megvenni, sem eladni, amelyet itt az 
előírásoknak megfelelően nem lajstromoz
tak, vagyis nem nosztriflkáltak.

A nyomozás azt állapitolla meg, hogy 
valóban piacra kerültek a nosztrlflká- 

latlan kötvények.
Két nappal később mór Sopronba utazott a 
valutarendőrség több detektivje. Megállapí
tották, hogy egy bécsi autó gyakran fordul 
meg a határon.

Tettenérés a garázsban
Az autó Sopronból egv pesti garázsba 

robog s itt egy idősebb, elegáns ur jelent
kezik s az autóban lévő csomagokat átveszi.

Nem telt cl 24 óra és a detektívek a 
garázsban tettenérték Katona volt bank
igazgatót, amint nz autóban lévő cso

magjaiért jelentkezett.

lás minden részletének földerítése:
ez a nyomozás legújabb eseménye.

Vasárnapra feltárult a nyomozó hatósá
gok előtt, hogyan kezdődött, hogyan folyt 
hónapokon keresztül a nagy sibolás és ki
csoda voltaképpen a feltűnő bűnügy fősze
replője, aki e pillanatban a valutaügyészség 
őrizetében van.

Katonát előállították a valutarendőrségre, 
felbontották a csomagokat is, amelyekben 
nagyért ékü nosztrifikálatlan arany járadék
papírok voltak.

Két nap óta folyik a valutaügyészségen 
Katona Gyula kihallgatása. Vasárnap a 
volt bankigazgatót őrizetbe vették s vallo
mása után újabb két őrlzetbevétel történt:

Riedl Frigyes aulófuvarozási vállalko
zót és feleségét ugyancsak őrizetbe he
lyezte n valutaügyészség, mert az a 
gyanú ellenük, hogy az autós valuta- 
sibolásnál Katona Gyula segítségére 

voltak.
ök szerezték az automobilt s ők állapodlak 
meg, hogy Bécsből Sopronon keresztül Bu
dapestre szállítsák a küldeményeket.

Vasárnapra kideriteltc a nyomozás azt is, 
hogy a kötvénysibolással együtt valutatör*

Hitler vasárnap nagy beszédet 
mondott Németország 
gyarmati követeléséről

Bückeberg, október 3.
Vasárnap délben nyitották meg a Bückc- 

bergen az aratási hálaadó ünnepet. A tö
meg nagy lelkesedése közben Hitler Adolf 
megszemlélte a haderő és a nemzeti szocia
lista párt diszalakulatait. A katonaság lát
ványos liemutatógyakorlalai után kezdődött 
cl a tulajdonképpeni ünnepség. Göbbels 
dr. birodalmi miniszter és Barré birodalmi 
földmives-vezér beszéde után

Hitler Adolf emclkedell szólásra.
— A világ sohasem tanúsított kellő meg

értést azok iránt a nehéz problémák iránt, 
amelyeket nekünk meg kell oldanunk — 
mondotta Hitler. — Ha ma azt mondjuk, 
hogy az élethez szükséges területűnk na
gyon kicsiny és

ezt n területet gyarmatokkal kell kiegé
szítenünk,

akkor valamilyen bölcs mindig azt szokta 
mondani; Miért akarnak maguk gyarmato
kat? A gyarmatok egyáltalában nem lenné- 

vénybe ütköző bűncselekményt követlek cl 
a bűnügy szereplői:

Budapesten zugforgalomban vásároltak 
nagy ért ékü valutái, azt külföldre csem
pészték, ott aranyjáradék-papirokat vá
sároltak a valutáért és a papírokat Bu

dapestre hozták.
A nyomozás első stádiumában ugy látszott 
még, hogy, százhuszezerpengős kötvénysibo- 
lásról van szó. Vasárnapru azonban meg
állapították, hogy

közel egymillió pengő értékű kötvény
sibolás történt.

s igen nagy összeget tesznek ki azok a va- 
lulatétclek, amelyeket a kölvénysiberek a 
pesti zugforgalomban vásároltak össze.

Kicsoda Kaíoma Gyula?
A milliós kötvénysibolás felderitése újabb 

előállításokat eredményezett.
Vasárnap este négy pénzügynököt állí
tottak elő a valutarendőrség Szent Ist- 

vánköruti helyiségébe.
A négy embert azzal gyanúsítják, hogy 
zugforgalomban való valutavásárlásokban 
segítségére voltak Katona Gyulának. Az elö- 
állitott gyanúsítottak kihallgatása a késő 
esti órákban még folyik. A hét elején újabb 
előállítások lesznek.

a detektívek a valutarendörségrc kísér

nek hasznukra, hiszen tudnak árucikkeket 
vásárolni. Ilyen okosak mi is vagyunk.

Nem lelt volna azonban szabad 15 év
vel ezelőtt kirabolni bennünket.

■— A gazdag emberek gyakran tehernek 
érzik gazdagságukat. Azt lehetne hinni, 
bogv ilyen körülmények közölt a gazdag 
emberek talán örülnének, ha megszabadul
nának terheik egv részétől. Éppen így van
nak népek is, akik azt mondják, hogy a 
gyarmatok súlyos terhet jelentenek. Azt 
mondják, hogy a gyarmatoknak egyáltalá
ban nincs értékük,

de semmi körülmények között sem 
akarják ezt az állítólag értéktelen te
rületet jogszcrlnti tulajdonosaiknak 

visszaadni.
— Ha jogszcrlnti tulajdonosról beszélek, 

olyan időben mondom ezt, amikor a vilá
got a népszövetségi jogok erkölcsi eszmé
nyei töltik el. Ezek szerint az eszmények 

ték azokat a gyanúsítottakat Is, akik a 
nosztrifikálatlan kötvényeket Katonával 
együtt értékesítették és a sibolásban 

szerepet vállaltak.
A nagy kölvéuysiholás főszereplőjét jól 

ismerik bankkörökben. A világháború be
fejezése után Katona Gyula nz Országos 
Iparbank igazgatója volt, később nyuga
lomba vonult és

1920-ban megalapította a Danubia ki
viteli és behozatali részvénytársaságot.

A vállalat alaposan kihasználta az akkori 
idők nagy áruüzleti konjunktúráját. A leg
különbözőbb árucikkek exportjával, import
jával foglalkozott. Ma is 50.000 pengő alap
tőkéje van a vállalatnak, amely a Bálvány
utca 19. sz. házban működik. Katona igaz
gató két újabb vállalatot is alapított a Da- 
nubián kívül, ezeket azonban később likvi
dálta, de a Danubia működését fenntartotta.

Az utóbbi időben már egyre gyengébben 
jövedelmezlek a kiviteli üzletek és ekkor

Katona igazgató a kötvénypiacon kez
dett dolgozni.

Nagy kötvényüzleti tranzakciókat bonyolí
tót le s legutóbb aranyjáradék-papirokat ér
tékesített. Miután már legális utón nem ju
tót papírhoz,

külföldről siholla az országba az arany- 
járadékpaplrokat,

mindaddig, amig a valutarendőrség néni 
I leplezte le tiltott manipulációt.

szerint szereztük meg mi, németek egykor 
gyarmatainkat és más alapelvek értelmé
ben — amelyeket a népszövetség szempont
jából súlyosan el kellene ítélni — elvesz
tettük ezeket a gyarmatainkat.

Mi súlyosabb feladatok megoldása 
előtt állunk, mint más országok. Ná
lunk túlságosan sok ember él túlságo

san kis területen.
Hiányzik a nyersanyagunk és nem rendel
kezünk elegendő művelésre alkalmas terü
lettel.

Hitler végül kijelentette, hogy
Németország nem kezd elvakodást 

egyetlen nemzettel sem, 
tudja meg mindenki, hogy amit megszer
zett magának, meg is tartja s ne képzelje 
senki, hogy valaha is betörhet az országba. 
Ezt megjegyezhetik maguknak a nemzet
közi zsidó bolsevista vezetők.
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Badoglio vasárnap Horthy 
kormányzónál villásreggelizett

A Budapesten tartózkodó Badoglio olasz 
tábornagy. Addisz-Abeba hercege és leánya, 
Donna Maria Badoglio vasárnap reggel 
unión felkocsiztak a Várba és nagy elra- 
gadlatússal nézték n remek kilátást. A her
ceg és leánya egyébként már egészen jól 
i.ii ismerkedtek a magyar fővárossal, Buda-i 
|.f,inek csaknem legtöbb nevezetességét 
nn 'nézték. Donna Maria Badoglio több 
< !r? előkelőség kíséretében a budai Tarján- 
ven légidben vacsorázott.

V>i«i>rnap déli egy órakor a herceg és 
leánya a Várban Horthy Miklós kor
mányzónál és feleségénél villásreggelin 
vet*  részt. Este nz olasz követ adott va
csorát Badoglio tábornagy tiszteletére. 
M.t, hétfőn este p Nemzeti Színházban

Medici Katalin előadásán jelenik meg Ba
doglio és leánya, valumint Bőder Vilmos 
honvédelmi miniszter. A színházban Né
meth Antal Igazgató üdvözli őket. A Nem
zeti Színház igazgatósága ezúton is kéri a 
nagyközönséget, hogy az olasz vendégek 
látogatására való tekintettel, a hétfő esti 
előadáson sötét ruhában jelenjék meg.

A Corvin Mátyás Magyar-Olasz Egyesület 
a Koronáz,ó-templom külső szentélyfalára 
emléktáblát helyezett el a Budavár vissza
foglalásakor hősi halált halt

D'Asle olasz ezredes emlékére.
Kedden leplezik le az emléktáblát. Az ün
nepélyen, amelyen Badoglio Is résztvesz, 
Hómon Bálint kultuszminiszter mond avató-. iioman 11 

a | beszédet.

Sanghajban véres csata folyik,
Tokióban a békéről Írnak...

Sangliáj, október 3.
öl nagy bombavető repülőgép repült el 

Sapcj felelt, ahonnan a kínai ütegek reggel 
óla szakadatlanul ágyuzzák Klangvannál a 
japán állásokat. Sangháj környékén minden 
arcvonalon dúl a csata.

Tokió, október 3.
A Nijako dmü lap szerint elő kell készt-

leni a talajt a béke helyreállitására, amely 
minden pillanatban esedékes, mihelyt Sang
hajnál döntő győzelem következik be. A há
ború kiujulásának megakadályozása érdeké
ben is ragaszkodnia kell a győzelmes Japán
nak bizonyos kínai területek elnyeréséhez, 
mert Japán már eddig több mint két és fél 
milliárdot költött az ellenségeskedésekre.

Scrédí hercegprímás a salgótarjáni 
katolikus nagygyűlésen

A katolikus hitélet egyházi és világi elő
kelőségeinek jelenlétében vasárnap Salgó- 
turjánban katolikus nagygyűlést rendezett 
az Actio Calholica. Az ünnepségsorozat reg
gel kilenc órakor

tábori misével kezdődött, amelyet Se-

Állami ellenőrzés alatt álló telopilnkrőlizölűonuanvok
IllpArla Partáll*  alanjon é« huni alma #• (/Aka
in veuaaAk, tniiidrnfnjln AntlbnrnrklAk rendkívül 

leszállított Árban kaphatók.

EfflöDI SZÖLOTELEPITÖ R.-T.
Rudapeal, Gróf Tiara István utca 8—10. «i. 
IV. emelet. Telefon: t-83» 43.

•1

Szeretné, ha a kormány a nemzet közvéle
ménye elé vinné a sorsdöntő kérdéseket.

Több felszólalás után Eckhardt társas
ebéden vett részt, majd Orosházán keresz
tül Tótkomlósra utazott, ahol szintén nagy 
gyűlést tartott a Független Kisgazdapárt. 
Eckhardt itt Is beszédet mondott.

Óváry Ferenc 
lemondott 

felsőházi tagságáról
Veszprém, október 3.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) öváry Ferenc dr. felsőházi tag 
vasárnap levelet küldött vitéz Jékey Ferenc 
főispánnak. Levelében megköszönte a bi
zalmat, amelyet a vármegye tanúsított vele 
szemben, de bejelentette, hogy

hajlott korára és egészségi állapotára 
való tekintettel, lemond felsőházi tag

ságáról.
öváry Ferenc dr., aki most 79 esztendős, 
levele végén arra kérte a főispánt, hogy 
utódjául kandidálják Iklódy Szabó 
kincstári főtanácsost, a Veszprémi Taka
rékpénztár vezérigazgatóját.

HÚZÁS MAll^Sk 

jFOKTÓBER 16 és O f Ne feledje el •orajótékboi V 
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levaleaOlapon vagy telefonon 
NÁLUNK MEGRENDELNI 

k BEHKÓ BANK J
R-T.

BUDAPEST.
ANDKASNY-UT S6

Tol.: 12-86-47

tott előadást. Végül 
megválasztották a tisztikart, 

ismét Zsembery István, ügyv. 
Lajos, másodelnök Toronyi 
Bácskai Jakab, pénztáros

Elnök
Vakot
titkár ---------- ------- - r-------
Nándor, ellenőr Ágh Gyula lett.

alelnök
József,
Lauter

János

A diktatúrák mulan- 
dók, de a demokrácia

rédl Juszlinián bíboros-hercegprímás 
pontifikáit.

Mise után kezdődött meg a tulajdonképpeni 
gyűlés, amelynek első szónoka a herceg
prímás volt.

Utána Baross József alispán, majd Miha- 
lovich Zsigmond kanonok, az Actio Catho
ltra országos igazgatója és dr. Vilmon Gyula 
salgótarjáni tisztiorvos tartottak beszéde
ket. Végül Kovács Sándor, az Aclio Calho
lica országos főtitkára és Horváth Gyula 
esperes, az Actio Catholica egyházmegyei 
igazgatója szólaltak fel.

Az ünnepség délután folytatódott. A déli 
plébániatemplomból

a katolikus nagygyűlés kttrmenetben 
Indult el az Oltár! Szentséggel 

a ferences plébániatemplomba, ahol Kovács 
Zoltán plébános szentbeszédet mondott.

Szarvas, október 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Eckhardt Tibor, a Független Kis- 
yi'dapárt vezére vasárnap Szarvason mon
dott nagy beszédet és mindenekelőtt han
goztatta, hogy az ő küzdelmük elsősorban 

a becsületes titkos választójogért 
folyik. Most már biztosan reméli, hogy né
huny hónapon belül valósággá lóg válni a 
magyar népnek ez a sokszor hangoztatott 
k 'vetélésé.

Ezután a mezőgazdasági lakosság helyze 
tővel foglalkozott, kifejtve, hogy elsőrendű 
I ládát, hogy ac ország minden dolgozó em
lít rnek munkája arányában tisztességes meg 
cllielést biztosítson. A kilencmillós m tgyar- 
. szági lakosnak körülbelül harmadrésze 
mezőgazdasági nincst-den. Itt

szaporodás van, de megélhetés nincs. 
Evenként egv százalékkal szaporodik Ma
gyarországon n földműves nincstelenek 
s/ámu. Keresztény magyar népi lélekkel kell 
ezeket a problémákat megoldani és

nem szabad engedni, hogy a gyűlöld 
politikája legyen orrá a telkeken. 

Kijelentette, hogy a túlzott gyáripari véde-\ 
lem tőnkre fogja tenni a mezőgazdaságot, 
de azt pótolni a gváripnr sohasem le«z ké-

— mondta vasárnap 
Vázsonyi János

Népes politikai vacsorát rendezett mo
zsár-utcai helyiségében a Nemzeti Demo
kratapárt. Dr. Földes István megnyitószavai 
után Vázsonyi János országgyűlési képvi
selő mondott nagyhatású bszédet. Kijelen
tette, hogy a szélsőséges agitáció 
tetése kötelessége a kormánynak. 
mányos élet támadóival szemben,

nem tapasztalunk kellő erélyt 
mányzat részéről-

Túlságosan elnézően bánnak a felforgatók
kal, akik kulmérgezö munkájukra semmi
féle eszköztől nem riadnak vissza. Terv
szerű agitációjukkal, amely egységes irány
elvek szerint történik, parancsuralmat kö
vetelnek. Csak azzal nem számolnak, hogy 
a diktatúrák mulandók, de a demokrácia 
örök,

A továbbiakban hangoztatta, hogy csak 
a környező államokkal kiépítendő gaz

dasági kapcsolatok 
lehetik életképessé a Dunavölgye államait. 
Múlhatatlan szükség van a gazdasági egység 
megteremtésére. Éber figyelemmel kell őrt 
állnunk most, az Európa felett kavargó 
szélvész idején ezeréves alkotmányunk 
védőbástyáján. Mindenekelőtt demokrati
kus választójogra van szükség. Kijelentette, 
hogy

küzdeni fog a lajstromom választójog 
ellen,

amely csak a párturalom biztosítását jelen
tené.

Lelkes taps fogadta Vázsonyi János ní
vós és érdekes beszédét.

megszűn
sz alkot- 
sajnos, 
a kor-

KOLLMANN:
A technika könyve

♦— Dantc-kladás. —
Nevezhetnők a csodák könyvének is, vagy 

még több joggal: a csodálkozás könyvének. 
Mert valljuk meg: a mai átlagos műveltségű 
ember sokkal kevésbé tud a technika hala
dásával lépést tartani, mint apja, vagy nagy
apja. Ez a lépés-tartás tulajdonképpen uzt 
jelentené, hogy legalább valami általános 
fogalmunk legyen azokról a technikai talál
mányokról, amelyeket magunk Is haszná
lunk, vagy körülöttünk lépten-nyomon hasz
nálnak.

A mi nemzedékünkre már úgy zuhogtak 
a találmányok, a felfedezések s a régebben 
ismert lehetőségek óriási arányú megvalósí
tásai, hogy lassan-lassan megbénult még 
csodálkozó-képessége is: kezdett túlságosan 
is természetesnek találni mindent, anélkül,

PahsiyKönnvti luűtaipöstet
CELLODURCsak a

Egyedüli gyártója:

ItEUMANN H ■
orvosi müszergyár

Budaps?!, Vili., Mária-ulca 2. szám

pes. A gyáripar óriásit fejlődött, de a fa
lusi nincstelenek ellátása szempontjából 
nem jelent semmit.

Háromszáz kartell drágítja b szegény 
ember életét.

A mezőgazdasági tömegek eltartásáról a 
gyáripar nem gondoskodik. Az intelligen
ciának kell a nép mellé állni, hogy együt
tesen oldják meg a problémákat. Ha kell, 
állami beavatkozással is. de javítsanak a 
földmives munkásság helyzetén. Uj és gya
korlati eredményekben bővelkedő földbir
tok-politikára van szükség. Ismertette ezután 
az óriási telepítési problémát.

— A szélsőségek csík fel forgatást hoz
hatnak, de — mondta Eckhardt —

nemcsak a szélsőségekkel állunk szem
ben, de a kormányzati tehetetlenség

gel Is.
Azzal fejezte be beszédét, hogy az ígéretek 
megtartását, komolyságot, tisztességes mun
kál, törvénytiszteletet követelnek és olyan 
átépítését a magyar éleinek, amely a dől 
gozó milliók számára a hazát valóságos 
otthonná, a magyar politikát pedig n köz- 

Íélet templomává fogja tenni.
Matolcsy Mátyás szólalt ezután fel és 

teljes rendszerváltozást sürgetett.

Fontos törvény 
készül a telek
könyvvezetőkről 

Telekkönyvvezetök Országos Egyesü-A . .. ... .
tele vasárnap Bakot Lajos elnöklésével köz
gyűlést tartott a központi járásbíróság 
nagytermében. Az elnök megnyitóbeszédé
ben üdvözölte Lázár Andor igazságügymi
niszternek a közgyűlésen megjelent képvise
lőjét: Balogh István miniszteri tanácsost és 
Javornitzky Jenöt, a KASZ vezértitkárát, 
majd köszönetét mondott a Hétfői Napló
nak a telekkönyvvezetök közérdekű mun
kásságának hathatós támogatásáért.

Bácskai Jakab titkár jelentésében elmon
dotta, hogy

fontos törvényjavaslat készül a telek- 
kűnyvveretők képesítéséről, illetve kép

zettségük emeléséről.
Az igarxágügyminiszter törvényjavaslatát a 

I telekkönyvvezetök érdekeinek szemclőlt- 
tnrtásával készíti el.

I Ezután Áfássá György az urbérlségről tar-

hogy megérteni próbálta volna.
Ezért van nagy szükség olyan könyvre, 

mint ez. Szemmel látható, hogy csodálkoz- 
tatni is akar s a csodálkozás segítségével ta
nítani. Előszeretettel válogatja össze a XX. 
század technikai teljesítményei közül azo
kat, amelyek már arányaikkal is imponálnák: 
a legnagyobb erőtelepeket, a leghatalma
sabb turbinákat és motorokat, legnagyobb 
gőzhajókat, leggyorsabb mozdonyokat, leg
merészebben feszülő hid-lveket. Kétszáznál 
jóval több képe mind csupa lenyügzö; nagy
ságú gépet vagy technikai alkotást mutat 
be — s az olvasó, mintha gyerekké válna, 
fellángoló fantáziával veti magát a rövid, 
világos, semmi fölösleges, vagy nehéz techni
kai részlettel meg nem terhelt fejezetre, 
amely a képet magyarázza.

Mindenütt azt látjuk, hogy a XIX. század 
többet jelentett technikai, természettudo
mányi és ipari haladás tekintetében, mint az 
addig eltelt évezredek összesen —, a XX. szá
zadnak pedig minden évtizede fölér ebben 
a tekintetben az elmúlt századdal. A repülő
gép, a rádió, a távolbalátás, képtovábbítás, 
u kémia áldásos és félelmes fölfedezései s nz 
a lendület, amit a technika fejlődése a tu
dományos kutatásoknak ad (gondoljunk a*  
alótnrombolás problémájára!) — mindez 
valósággal álomszerüvó teszi a mai életet, a« 
ember elveszti érzékét a lehetőség és való
színűség határai iránt ... és csak hálás lehet 
annak a világosfejü technikai szakember
nek, aki kézenfogja, mint a gyermekei, vé
gigvezet ezen a fantasztikus területen.

Azt a száz esztendőt, amivel elmaradtunk 
saját korunktól, nem akkor ttgorják át, 
amikor beszállunk a repülőgépbe vagy meg*  
szólaltatjuk a rádiót, hanem amikor Roll- 
inann könyvének segítségével fogalmat szer
zünk a mai nap csodáiról. E gyönyörűen 
kiállított könyv Dante kiadásában jelent 
meg. _____ —

— Hideg telet jósolnak. Már most szerczzB 
be a legolcsóbb és kényelmes fűtést biztosító 
„Gyögykályháf. Gyártja a Magyar Radiátor- 
gyár r. t.

Robogó tompó! Rohanó /elánotok! Szikrázó titletek! Száguldás, szorulom!

Szántó Armand és Szécsén Mihály ötletes vlgjátéka filmen — Zerinvúry Andor muzsikájával — Rendezte: Kardos László 

, Soltész — Kassay produkoió

°> Gyártásvezető: Székely Sándor
j DAHEJII^ Muráit Lili, Mezey Márta, Vizváry Mariska, 

ílabos Gyula, K.öpeczy-Boócz Lajos, Mihályfy Béla CORSO
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Szerelmi rémdráma 
a Gyömrői-uton

A szerelmes szökött fegyenc harakirit követett el, 
menyasszonya felvágta az ereit és mérget vett be

jöttem kihallgatni!

Vasárnap reggel rend
őrségi autó állt meg a 
Horthy Miklós-kórh&z 
előtt. Egy rendőrtiszt 
szállt ki az autóból és 
jelentkezett a kórház 
igazgatósági irodájá
ban:

— Richterer Vilmost

A rendőrtisztet at egyik kórterembe ka
lauzolták, aliol bepólyált csuklóval, testén 
vastag kötésekkel, halálsápadt arccal feküdt 
Richterer Vilmos volt kereskedösegéd, aki 

kél nappal ezelőtt, titokzatos előzmé
nyek után került a kórházba és akinek 
titkát a vasárnapi kihallgatás végre 

megoldotta!
Pénteken este a Gyömrői-ut végén, ahol 

üres telkek és szántóföldek sorakoznak, 
eszméletlen emberre akadt a rendőrőrszem: 
egy fiatal férfira, aki vérében feküdt. A 
rendőr a mentőket hívta. A mentőorvos 
megvizsgálta a sebesültet és megállapította, 
hogy valóságos

harakirit követett el, felmetszette a ha
sát, azonkívül balcsuklóján átvágta az 

ereket.
Bekötözték a sebeit, azután a közeli Horthy 
3/íA/ós-kórházba vitték. Eszméletlen volt, 
kihallgatni nem lehetett, csak annyit tud
tak róla megállapítani, hogy Rihtercr Vil
mos a neve. Ez is csak abból derült ki, 
hogy egy ilyen névre szóló levelet találtak 
a zsebében.

Az intézkedő rendőr jelentése alapján a 
főkapitányságon azonnal megindult a vizs
gálat.

Rejtélyesnek látszott az ügy. Nem lehe
tett tudni mi történt, öngyilkosságról van-e 
szó, vagy gyilkossági kísérteiről. Az első 
feltevés öngyilkosságra mutatott, de érthe
tetlennek tartották, hogy az eszméletlen 
ember mellett semmiféle vágószerszámot 
nem találtak,

csak később akadtak egy véres borot
vára, majdnem száz lépésnyire

attól a helytől, ahol Richterer feküdt.
Fogas kérdés előtt állt a rendőrség: ha 

öngyilkosság történt, hogyan került a bo
rotva száz lépésnyire az öngyilkosjelölltöl?

Detektívek járták végig a környéket, 
mindenütt érdeklődtek, de a kétnapos nyo
mozás sem hozott eredményt. A kikérdezett 
szomszédok és környékbeliek között egy 
sem akadt, aki olyan adatot szolgáltatott 
volna, ami előbbre viszi a nyomozást.

Vasárnapra azután fordulathoz érkezett 
a vizsgálat. A kórház jelentette a főkapi
tányságnak, hogy

Richterer kis pihenőt tartott, azután iga
folytatta:

— A szivem húzott vissza Buda
pestre ... Halálosan szerelmes vagyok 
egy fiatal lányba, ő Is szeret engem, 

vőlegény és menyasszony vagyunk. Sem a 
lány, sem a szülei nem tudták, ki vagyok, 
nem tudták rólam, hogy züllött életet élek. 
Azt hitték, tisztességes utón keresem a ke
nyeremet és legutóbb, amikor a Csillagbör
tönbe kellett bevonulnom, azt hazudtam, 
hogy vidékre megyek dolgozni. Most, hogy 
hazajöttem, fölkerestem 
leányismerősömet és 
mindent bevallottam. 
A menyasszonyom meg
döbbent, de őszintén 
szeret, nem utasított el, 
nem kergetett ki a ház
ból. Együtt sírtunk, el
rontott életünket sirat
tuk. Nem volt kétséges előttünk, hogy ezek
után nem lehelünk egymásé, a lány hiába 
szeret, a szülei sohasem egyeznének bele 
abba, hogy összeházasodjunk.

A betörő sirvafakadt és könnyes szemek
kel beszélt tovább:

— A házasságból semmi sem lehet, gon
doltam, azt is tudtam, hogy a rendőrség a 
nyomomban van és ha elfognak, dologhá
zat kaptok, hosszú esztendőkbe telik, anüg 
kiszabadulok: hát mindenképpen reményte
len az életem. Megmondtam a lánynak, 
hogy igy nincs értelme az életnek, öngyil
kos leszek. Sokáig beszéltünk még és végre

OKÉ

Richterer magához tért,
súlyos ugyan az állapota, de annyira javult, 
hogy kihallgatható. Erre nyomban rendőr
tiszt ment a kórházba és megkezdte kihall
gatását,

Richterer Vilmos eleinte húzódozott, de a 
kérdések özönére végül mégis csak beszélni 
kezdett.

— Nincs értelme, hogy tovább titkolódz- 
zam... elmondok mindent. Nagyon gyönge 
.vagyok még, lassan megy a beszéd, egy ki
csit nehezemre esik, de majd csak menni 
fog — mondotta és hozzáfogott előadásá
hoz, amelyből egy szerelmi rémregény 
bontakozott ki.

— Nem először van dolgom a rendőrség
gel — vallotta —. hiába tagadnám, úgyis 
rájönnének: betörő vagyok. Utoljára a sze
gedi Csillagtbörtönben ültem. Már végcfelé 
járt a büntetésem, a hátralévő időt Martán 
akarták kitöltetni velem. Van egy régi paj
tásom, Patai István a neve, híres kassza
fúró. Vele együtt indítottak útnak fegy- 
örök kíséretében. Útközben, egy kanyaro
dóban,,

mikor lassított a vonal, mind a kelten 
kiugrottunk a fülke ajtaján

<s vaktában rohanni kezdtünk. Mire a vo
nat megállt és a fegyörök üldözni kezdtek, 
n,ár árkor-bokron túl voltunk. Mind a kel
ten megmenekültünk. Az utunk kétfelé 
vált. Nem tudom, mi lelt Pataival, azzal 
búcsúzott el, hogy Budapestre megy és beáll 
a régi bandájába. Én még egy ideig falu-] 
ról falura kóboroltam és pár nappal ezelőtt] 
visszajöttem Budapestre.

megállapodtunk, hogy ha már nem le
hetünk egymáséi, legalább együtt me

gyünk a halálba: 
borotvával a zsebemben kimentünk a Gyom- 
rői-utra, elbúcsúztunk egymástól, azután 
fölvágtam csuklómon az ereket, majd ha
rakirit követtem el. Vé-resen. estem össze, 
csak annyi erőm volt, hogy a borotvát 
átadjam a lánynak. Még láttam, amint a 
kezébe veszi a véres borotvát, akkor elvesz
tettem az eszméletemet és csak itt a kór
házban tértem magamhoz.

— Mi történt a lánnyal? —- kérdezte a 
rendőrtiszt.

— Azt nem tudom, kérem — felelte a 
szerelmes betörő és megmondotta menyasz- 
szonyának a nevét és pontos lakáscímét.

A rendőrtiszt azonnal telefonált a főka
pitányságra, ahonnan detektívek mentek a 
megadott címre.

Otthon is találták a fiatal leányt, bekö
tött karral feküdt az ágyán.

A detektívek kérdésére elmondotta, hogy 
igaz, amit Richterer mesélt, valóban közös 
elhatározással indultak a halálba. Mikor 
látta, hogy a vőlegénye véresen összeesik, 

átvette tőle a borotvál, elment egy 
kissé arrébb, ott fölvágta csuklóján az 

ereket és mérget is vett be.
A metszés csak könnyebb természetű sebet 
ejtett rajta, a méreg is gyönge volt, eszmé
leténél maradt. Eldobta a borotvát, amelyet 
azután később megtaláltak és hazavánszor- 
goit. A sebét otthon kötözte be.

Szülei nem is tudták, hogy öngyilkos
sági kísérletet követett el, azt hitték, 

véletlenül vágta el a kezét.
Ezzel a két vallomással tisztázódott a 

Gyümrőí-uti titok. Richterer Vilmost föl
épülése után letartóztatják és átadják az 
igazságügyi hatóságoknak. A belörőtörténet 
teljességéhez tartozik még az is, hogy Rich
terer szökevénytársát, Patai Istvánt éppen 
tegnap fogta cl a rendőrség ...

... DE MÁR WÜVÖÍEK AZ 
ESTÉK É< JÓL ESIK SZOBÁNKBAN. 
KÜLFÖLDVEVÖUYOOK*RÁOIÓNKKAL 
SZÓRAKOZNI.

Pontos kiszolgálással — részletre la

MORVÁI RÁDIÓ
Eraséhet-kUmt 40 Telefon 184-804

Kérje díjtalanul képea írjegyiékönkeC

DANCINGBAR
VI., Nagymező-utca 3b. Telefon 118-504

Októberi műsorából:
DAGO-BROS 3 MANHATAN
CHARLES & NÓRA LINDA WEST & GORDON

(kis) FRÖHLICH BÉCS és BUDAPEST
közkedvelt zongorahumoristája

20 amerikai görl Lívia Hollós Ródossy Edith
Vasár- és ünnepnap műsoros 5 órai tea, tánc.___________________

Negyedmilliós tömeg tisztelgett 
a hősi halottak emléke előtt a 
vasárnapi frontharcos-találkozón

Kélszázötvcnezcrnél többen gyűllek össze 
vasárnap délelőtt a Hősök-terén, az Orszá
gos Frontharcos Szövetség kilencedik front
harcos találkozóján. Beláthatatlan tömeg 
hullámzott a téren és a környező mellék
utcákban.

Az utolsó idők egyik legimpozánsabb 
tömegmegmozdulása volt az ünnepség, 

amelyen a magyar frontharcosokon kívül a 
német, osztrák és francia frontharcosok is 
képviseltették magukat.

A tér közepén, a Hősök Emlékköve előtt 
hármas fáklya lángolt, mellette kemény vi- 
gyászban frontharcos őrség állt, mögöttük 
pedig szinpompás sűrű zászlóerdő, amelyből 
kiemelkedett a francia, német, osztrák, an
gol és bolgár lobogó.

Tizenegy óra elölt sorra érkeztek az elő
kelőségek, a képviselőház, a főrendiház, a 
törvényhatósági bizottság frontharcos tagjai, 
politikusok, közéleti nagyságok, a magyar 
társadalmi élet vezető egyéniségei és a 
diplomáciai testület több képviselője. Tizen
egy órakor kürtjei harsanl fel, megérkezett 
Röder Vilmos honvédelmi miniszter, aki a 
kormányzót képviselte az ünnepségen. Ez
zel elkezdődött az ünnepély. Felvonult a 
koszoruszázad, majd gróf Takách-Tolvay 
országos elnök üdvözlő beszédet mondott.

A kormány nevében Bornemisza Géza 
kereskedelmi és Iparügyi miniszter üd

vözölte a frontharcosokat, 
kcgyeletes szavakkal emlékezett meg a vi
lágháborúban hősi halált hall 700.000 ma
gyar katonáról, majd a tűzharcos törvény

ről beszélt, mely a magyar társadalomnak 
és a törvény hozásnak szeretőiét és mcbecsü- 
lését bizonyítja.

Szendy Károly polgármester
volt a következő felszólaló. A magyar hő
siességről és önfeláldozásról beszélt.

— Azokat az erényeket ünnepeljük itt — 
mondotta —, amelynek fenmaradását kö
szönheti az ország.

A polgármester után a külföldi fronthar
cos delegációk vezetőinek felszólalása kö
vetkezett. Elsőnek Marcel Hcraud

francia képviselő, volt miniszter 
tolmácsolta a háboruviselt franciák üdvöz
letét, azután felcsendült a Marseillaisc és a 
zsakettbe öltözött francia kiküldött meg
koszorúzta az emlékkövet. A német front
harcosok nevében a horogkereszles egyen
ruhába öltözött

Coburg-Gothai herceg
mondott beszédet és telt le koszorút az em
lékkőhöz. Az osztrák Frontharcos Szövetség 
képviseletében Koinz vezérőrnagy hozott 
koszorút. Beszédét

magyarnyelvű mondattal fejezte be.
— Mi szeretjük a magyarokat, éljen Ma

gyarországi — kiáltotta.
Végül Kertész Elemér, a Frontharcos Szö

vetség alelnöke mondott beszédet. Ekkor 
kezdődött az ünnepség legmeghatóbb része, 
a zenekar Beethoven gyászindulóját ját
szotta, mcgkondultak a báltérben iclállitolt 
harangok, Harangzúgás és ünnepélyes, lassú 
gyászzenc hangjai mellett több mint száz

koszorút helyeztek el az emlékkövön. A 
zászlókat meghajtották:

700.000 hősi halott emléke előtt tisztel
gett a találkozó közönsége.

Ünnepélyes csend támadt, siró tárogató
szóló csendült fel. A Szózatot játszotta a 
kivonult alakulatok félhalk énekkisérelével, 
Majd kemény vezényszavak harsogtak, ki
igazodtak a sorok s Röder Vilmos honvé
delmi miniszter ellépett az arcéi előtt.

Megkezdődött a levonulás. Több mint 
háromnegyed óra hosszat kettős ren
dekben végeláthatatlan sorokban vonul
tak végig az Andrássy-uton a fronthar

cosok.
Legalább negyvenezer ember, 24 zenekar
ral, 224 zászlóval. Köztük fehérhaju, idős 
emberek, a legmagasabb hadikitüntetések
kel, diszlépésben menetellek az emelvény 
elölt, amelyen Röder Vilmos, Bornemisza 
Géza és gróf Takáts-Tolvay József állottak. 
Már jóval elmúlt egy óra, mikor az utolsó 
század is elvonult.

Délben közös ebéd volt az Állatkertben, 
a Tisztikaszinóban pedig a honvédelmi mi
niszter teát adott a vezetők tiszteletére. Este 
9 órakor ünnepélyes külsőségek közölt ol
tották ki a Hősök-terén é>gő fáklyát s lefúj
ták a IX. országos frontharcos találkozót.

>■111 I ... .....

2500 pengő hamispénz 
250 pengőért

Érdekes pénzhamisítás! bűnügyben tartott 
most tárgyalást dr. Messik Lajos bünletőtör- 
vényszéki cgycsbiró. Micskó Lipót lókereskedrt 
volt' a bűnügy vádlottja. Az ügyészség vádirata 
szerint

Micskó többezer pengő értékű hamis papír
pénzhez jutott s vállalkozott arra, hogy a 
hamisítványokat vidéken forgalomba hozza.

A lókereskedő, aki gyakran utazott különböző 
vidéki városokba, összeismerkedett Szarnék 
István és Bugyinszky Ferenc gazdálkodókkal és 
'2500 pengő címletű hamis papírpénzt 250 pen
gőért eladott nekik.

A törvényszék elölt Micskó részletesen el
mondotta, hogyan hozta forgalomba a hamisít- 
ványokal, majd a biró maga elé szólította 
Szarnék Istvánt és Bugyinszky Ferencet és cso
dálkozva kérdezte tőlük:

— Hogyan adhatlak 250 pengőt ezekért az 
értéktelen hamisítványokért?

— Micskó azt mondotta nekünk — hangzott 
a meglepő válasz —, hogy

a 2500 pengő nem hamis pénz, hunem ezek 
csupán téves sorszámozású bankjegyek, ha 
bármelyik pénzintézetbe bevisszük, teljes 

értékben beváltják azokat.
Mi ezt clhittük neki, megpróbáltuk beváltani a 
pénzt, ekkor azonban kiderüli, hogy hamisítvá
nyokat kaptunk.

A bizonyítási eljárás lefolytatása után a tör
vényszék a lókereskedőt pénzhamisítás bűntet
téért

egyévi börtönre ítélte.
Az ítélet ellen Micskó fellebbezett.
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Vasárnap ünnepe volt a budapesti bolgár 
kolóniának: Borisz bolgár cár trónrafépésé- 
nek évfordulóját ünnepelték. Délben a bu- 
dapesl bolgár templomban istentiszteletet 
tartottak, amelyen Sztollov követtel az élén 
részt vett a követség egész személyzete és a 
bolgár kolónia valamennyi tagja.

II.
A budapesti napilapok rendőri rovatveze

tői vasárnap este diszlakomát rendezlek a 
lukáctfirdal Tarján étteremben Éllássy Sán
dor, az uj főkapitány tiszteletére. A ban
ketten — amelyen résztvett Szemerjay-Ko- 
vács Dénes, a belügyminisztérium karha
talmi osztályának főnöke és Folyovlch Jó
zsef, a vidéki főkapitány is — őszinte sze
retettel, melegen ünnepelték Eliássy Sán
dort, aki (a jószimatu rendőri riporterek 
nem szoktak tévedni) uj, ragyogó fejezetet 
nyit a budapesti rendőrség történetében,

111,
Kánya Kálmán külügyminiszter kitűnő 

titkárnőjét, Széchenyi Ena grófnőt eljegyezte 
Faber-Castell Bolond, a világhíres ceruza
gyáros fia,

/V.
Minden külön értesítés helyett: semmi 

alapja annak a hírnek, hogy a nagy napilap 
köztiszteletben álló szerkesztője nősüli

V.
A véletlen különös játéka, hogy egyszerre 

két budapesti színházban is olyan darabra 
készülnek, amelyben csak egynemű szerep
lők mozognak a színpadon. A Magyar Szín
ház egyik legközelebbi újdonsága katona
darab lesz, amely a kínai boxerlázadás ide
jén játszódik le és kilenc katonatiszt a sze
replője. A nőmentes darabbal ellentétben a 
Vígszínház férfimentes darabot hoz. Bókay 
János, a „Szakíts helyetteml” nagysikerű 
szerzője fordítja a Vígszínház számára Clarc 
Botth „Wornan” cimü szinjátékát. A Wo- 
mán külföldön eddig .175 táblás házat ért 
meg, könyvalakban többszázezer példányban 
kelt el. Nevezetessége, hogy „csak'*  negyven
három női szerepője van, férfi egy sincs.

VI.
rÁ fiatal Hoyos György gróf •— teljes ne

vén guttenstein és prinzenstcini Hoyos 
György birodalmi gróf, Stüchsenstein bárója 

>—, aki önként jelentkezett toborzásra és 
karpaszományos a soproni huszároknál, 
most tartotta esküvőjét daru falvai Patzcn- 
hofer Edittel. A Hoyos-család vassurányi 
'kastélyában volt az esküvő,Grősz József szom
bathely! püspök áldotta meg a fiatal párt. 
Esküvő után, százteritékcs diszlakoma volt. 
Hoyos huszárkarpaszományos szabadságot 
kapott fellebfivalóitól és ifjú feleségével egy
hónapos nászúira indult Egyiptomba,

VII.
Budapest legszorgalmasabb embere Vajda 

Pál, a kitűnő iró és rendező. Nem elég, hopp! 
a J nincs B. Pinker & Sohn londoni kiadó
cég megbízásából színpadra dolgozta ál 
„A halászó macska utcájá"-t és rendezői 
szerződtetésről tárgyal egy színházzal, rá
adásul most jelent meg uj könyve, a „Va
lahol mindenki elhibázzál" Franciásan fi
nom és mélységesen emberi hét kis tárca. 
Igazi szép irás .,,

VHl.
'A Clark Adám-tér irányában, az Alagút 

fölött, a Várhegy oldalában vagy egy kis 
térség. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szö
vetsége a kormányzó bevonulásának tízéves 
évfordulóján, Törtnap Cécile kezdeményezé
sére fákkal ültette be ezt a kis teret. A Köz
munkatanács most nevet adott a parknak: 
a Magyar Asszonyok Bástyája nevet kapta.

IX.
A nagy párisi házak, Molineaux és Chanel 

után Jolié is megtartotta divatbemutatóját, 
l.egnngyob sikere a háromsoros tenyésztett 
és tcklagyöngyöknek volt, ami a legegysze
rűbb ruhát is modellé varázsolja és ami a 
fó olcsó. A Jolié cég (Kígyó-utca 4—6.) 
reklámnak ajánlja n háromsoros teklát 10, 
a háromsoros tenyésztett gyöngyöt 75 pen
gőért.

X.
Kávéházi történet 1997... A becsukott 

Vigszinház-kávéház helyén uj kávéház lesz, 
,.Vjctoria" címmel. K. f. t. tulajdona les: a 
kávéház. Az uj kávéház ügyvezető igazgatója 
a Vígszínház volt kitűnő föpincére, üzlet
vezetője pedig a Vígszínház volt tulajdo
nosa . .,

XI.
Nagy és izgalmas színpadi készülődés fo

lyik a MAC berkeiben. Csütörtökhöz egy 
hétre műkedvelő előadás lesz a szigeti klub
házban. A színész jelölt atléták napról-napra 
állandó tréninget tartanak: estéről-estérc 
színházba járnak!

öz-

Hát

Fonczier Biztosító 
káronkodik, 
megfüzetni!“ 
rája is! 
hiszen. —

mer

BAKTER: Ihaj szpttyom Lépcsős szom
széd, fogaggyunk e’ flaska gyomorlyukasztó 
szilvapálinkába, hogy maguk megen csak 
Pesten vótak.

ÖRZSI; Könnyű kitalálni..,
BAKTER: Oszt legalább hallottak odaföl 

valami jó szopintom-nyalintom újságot?
ÖRZSI: Ikább szomorút. Kapy püspök 

úr panaszlolta Pécsett, hogy rettentőjen 
lernyedez az istentelenség.

BAKTER: Majd cccer megharagszik az 
Úristen, oszt odacscrdít a pogány fajzatok 
fülctövibel

LEPCSES; Pápoczon vót eccer egy illen 
cserdiltés. Tuggya, az a Biciglinyúzó Nagy 
Albert, az akkorákat szokott káronkonni, 
hogy serdültebb békebeli tovúbbszógáló hu
szárőrmesterek is megrázkóttak a hallatára. 
Egy nap kint a mezőn monta is néki 
vegy Rogyákné, hogy csak vigyázzon, mer 
az Ur ritkán szól, de akkor erősset. 
abba a minúlába lecsapolt e’ jókora nagy 
ménkű s még hozzá punktossan az istente
len egyén szánakazaljába. — „Ahun ni“
— mutatott Rogyákné a lángoló kazalra —
,,e’ mán azér van, mer maga sokat káron
kodik'4. — „De a’ is lehet44 — szóit ijetlcn 
Biciglinyúzó — „hogy a ’’’ '
igazgatója még többet 
eztet a kárt űnéki köll

ÖRZSI: Máj sor kerül 
BAKTER: Nono, hát 

azontúl mi újság Pesten, Lepcses 
széd?

ÖRZSI: Áztat mesélik, hogy a Sztálin? 
megen csoportossá öldökli a muszka alatt
valóit.

BAKTER: E’ most a divat, hogy erőskezű 
emberek vezessék a népeket.

LEPCSES: Hát Ekkhárd apánk másképp 
gondója. Ü aszongya, hogy a nép legyen 
erős.

ÖRZSI: Van abba valami.
LEPCSES: Van bizony. Ecccr itt a kuc- 

kadombi lejtőn elakatt annak a másfélmá
zsás Locsmándi Gáspárnak a gabnás sze
kere, oszt a kél kis lovát hiába ülte, verte, 
csépülte, csak*  nem futták fejhúzni a nehéz 
terhet. Arra gyűlt ez a Bánatos Docskó 
Martony, megállt, pipált, nézte. — „Szójjon 
mán valamit" •— mordút rája Locsmándi,
— „mit kőne itten cselekenni?!44 — „Hát"
— aszongya csöndesen Bánatos Docskó, — 
„ha maga jól lesoványonna, a gebéi meg 
jól meghíznának: egész könnyen fölhúznák 
a szekeret.

ÖRZSI: Föl hát. Mer nem az ostorba van 
az erő, hanem a mukszliba.

; Oszt 
szom-
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99KÖTÖTT-SZÖVÖTT KRÓNIKA
Ncin is régen megmosolyogtuk volna 

azt az. asszonyt, aki kötött kosztümöt 
vesz fel elegáns ruhának, vagy elegáns 
blúzként egyszerű pullovert választ 
rcmekszabásu angol kosztümjéhez. Azt 
pedig, hogy két, pőt háromféle kötött 
összeállítás is szerepeljen a szekré
nyében, Isten bizony el sem hittük 
volna soha. És tessék! Olyan nagy 
kötött divat tombol, hogy nem győ
zünk egyik ámulatból a másikba 
esni. Minden szezonban több és több 
követője akad ennek a „szektának" 
és a „hívők" úgy szaporodnak, mint 
a gazdag ember fillérei, avagy, mint 
a szegény ember gondjai.

A kötött divat és maga a kötött áru 
minősége hallatlan karriert csinált és 
a legnagyobb tökélyre emelkedett.

íf™* — 1

M

----

egérkeztek 
a legújabb 
kötöttáru 
modellek

Mi HÍM
Mii

mi 
úr

BAKTER; Úgy van az kérem. — Oszt 
igaz abból, hogy egy ángol tisztelendő 
föllanálta a határidőre szóló házasságot?

ÖRZSI: Áztat akarja, hogy az emberek 
csak öt esztendőre eskiiggyenek meg. Osz
lón ha sinakkol a szerelem, meg lehet hosz- 
szabbitani.

BAKTER: Biz akkor az én Julcsámat 
inán rég kinyomasztottam vóna az őrház- 
bul.

LEPCSES: Erről eszembe jut, hogy Riha- 
lag Csomócska Gáspár fia, a Józsi, sehogyse 
akarta elvenni I’onczéros Marist, mer 
aszonta, fi aztat a nőszeméit sohase tunná 
megszokni. — „Ne beszéjj bolondokat14 — 
szidta az öreg Rihatag — „iszen az akasz
tófán lógást is meg lehet szokni, csak az 
első félóra nehéz'44 — „Dejsz ez ippen for
dítva van idesapám44 — bostorgott a Józsi 
legény, — „mert a házasságba az első fél 
óra könnyű, csak az a húsz esztendő, aki 
utána gyün, az nehéz!44

BAKTER: Ész vót annak a fejibe, nem 
lekvár! — Hát a sangháji csata?

ÖRZSI: Még innen messziről is borzasztó. 
Millen lehet közelről?

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint mikor 
Papijesztő Czodé Gyula szomszéd, meg Ka- 
kasrágó Tóth Ferenc a csillagokrul beszél
gettek. Mer ültek este a kiskapu előtt, oszt 
nézték a menyországi jánosbogarakat! —- 
„Szép lehet egy illen csillag közelrüll44 — 
monta Papijesztő. — „Nem a’“ — monta 
a másik — „csak így messziről szép4’. — 
„Mi a manó!44 — csodálkozott a szomszéd 
— „hát látott maga mán csillagot közelről 
is?“ — „Ühüm“ — morgóit Kakasrágó — 
„mikor Ványolós Jani főbevágott avval a 
löcsvel44.

BAKTER: Hál nem lehetett kellemes.
ÖRZSI: Biz a paprikás csirke jobb. Oszt 

mehetnénk is aptya.
BAKTER: Várjon csak. Még arrul tegyen 

nyilatkozatot Pepcses szomszéd, mi van 
avval a panyol pógárháborúval?

ÖBZSI: Az, angolok meg a franciják mán 
igen szeretnek ha befejeződne, oszt csend 
lenne Ejurópába.

LEPCSES: Nálunk is vót illen csendké
rési eset. Mer tuggya, most van Pesten egy 
kártyajáték, valami priccselés, oiet a pesti 

, úr, aki Lolyadék Bába Andrásnál akart ki
venni lakást, aszonta, hogy a szoba meg
felel, de őhozzá minden délután átgyün né
hány pesti hölgy priccselni s ahhoz az köll, 
hogy csend legyék a házba. — „Hát avval 
baj lesz44 — vakarta fejét Lotyadék, — 
„mert csenddel szógálhatok, de minden ál
dott nap tiszta ágyneműt nem adhatok!44 — 
Oszt Isten álgya.

Budapesten a kötött anyagot alig lehet 
megkülönböztetni a szövettől. A kötési 
felülete, ha akarjuk sima, mint a 
szövet, vagy durva és rücskös, mint 
a kioké, vagy pedig puha angorás, 
esetleg mellirozott tweedszerü. Fazon
ban is teljesen követi a felsőruhák 
divatját. A legelegánsabb holmik ke
rülnek kötött anyagból ma piacra, 
így például e sorok Írója az intervjut 
adó hölgy fekete sima angol kosz
tümjét angol szövetnek hitte és csak 
felvilágosítás és alapos megtekintés 
után jött rá arra, hogy az is kötött 
holmi.

Mesébe illőek az újfajta puha angora 
pulloverck és kosztümök. Melegebbet, 
szebbet el sem lehet képzelni. Minden 
asszonynak ilyet rendel az orvos...

Budapest legnagyobb szenzációja!
A bethlen-utcai

október 1-töl UJ. Egry Jancsi vezetésével
Hortobágyi Csikós zenekar élén

ELEK ICA
Telefon: 139 381. VII.. Bethlen-u.5.

A záródások rendesen zippzárosak 
a gallérok bubik, vagy .pici gömbö
lyűek, amikbe színes puha kötött 
sálat gyűrnek. Láttam egy gyönyörű 
legújabb tipusu kötött mellényt', az 
eleje düftin, spicces végződéssel, mint 
a férfimellények, az ujja és a háta 
rücskös, gyönyörű kötés. De ha tör
ténetesen sima ruhával rendelkezel 
kedves Olvasó, amit már igen-nagyon 
meguntál, végy azonnal néhány kötött 
garnitúrát, sált, csavart ővet, hozzá
való muszlin kendővel és díszítsd 
ezekkel a megunt ruhát, meglátod, 
mily sikert aratsz! Oly olcsók ezek 
a garnitúrák és oly sikkesek, hogy 
nyugodtan megengedheted Magad- 
nak.,.

A kötött holmi tévhit szerint, erő
sít. Nem igy van Hölgyeim. Csak tes
sék egyszer és mindenkorra tudomásul 
venni, hogy kötött holmik alá nagyon 
kell öltözködni! Viseljünk alatta okvet
len melltartót és fűzőt, vagy csipő- 
szoritót, mert a kötött nagyon aka
ratos jószág és biz ki akarja mutatni 
azt, ami van. Az is tévhit, hogy 
a kötött anyagot csak sovány hölgyek 
viselhetik. Ma már ott tartunk, hogy 
olyan kötéseket tudnak produkálni, 
amelyek egyenesen karcsúsítanak. 
Ilyenek a csikós és fonott kötések 
vagy a hosszú kockásak is. A hölgyek 
mindenesetre sötétebb tónusu színe
ket vásároljanak : rozsdát, sötét-zöl
det, tóbot. Mellirozott kötéssel min
dent élénkké lehet tenni.

Mi kell tehát ahhoz, hogy minden 
időben elegánsan legyünk felöltöz- 
ködye? Mi az, ami remekül melegít 
és mégis öltöztet? Mi az, ami ma a 
legdivatosabb? A felelet spártai egy
szerűséggel; a kötött holmi!

♦
Köszönetét mondok a Zemplényi- 

cégnek, ahol ezeket a kötött holmikat 
láttam és szives információjuk alap
ján írtam meg fenti cikkemet.

(Dr. Dévainé Erdős Bősbe.)
k

A Calvin-léri Fenyves Áruház e heti ajánlatát 
igazán nem szabad a fülünk mellett elengedni. 
Tessék figyelni: divatos kötött pulloverck 
2.90-töl, kötött ruhák 9.80, kötött mellények 
6.80 és tiszta gyapjú divatmcllények 9.80, 
sapka, sál garnitúra 3.80 P.

— Háziasszonyok és építtetők figyelmébe. Az 
Elektromos Müvek Honvéd-utca 22. szám alatti 
előadótermében szerdán délután félhat ómkor 
főzőbemulató előadást tartanak, villamos gya
korló konyhájában pedig hétfőn, csütörtökön és 
pénteken délelőtt ’/ilO órakor a villamos tűzhe
lyek üzemének ismertetése során halak, külön
féle húsételek, leveles-vajas tészta, torta és ré
tes készítését mulatják be. A bemutató helyi
ségben az összes villamos háztartási készülékek 
üzemközben is díjtalanul megtekinthetők. Be
lépő- és ruhatárdij nincs.

vígszínház
Csütörtökön, október 7-én először

Szabd
a kastélyban
Zenés-vígjáték 3 felvonásban 

írták:
Paul Armont és Lcopold Marchand 
Fordította: Harsány! Zsolt
Zenéjét szerezte:

Alexander Stelnbrecher

Főszereplők:
Horthy Hanna, Komár Júlia, 
Medgyassnay Vilma, 
Tolna/ Kiári, 
SsapSonczay Éva, 
Págsr Antal,
Ajtay Andor, Dénes György, 
Gárdonyi Lajos, Leövey Leó 
Solthy György, Peti Sándor

Jegy rendelés ; 115 — 344
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vasárnap elfogták
a párisi szörnyű 

bombamerénylet tettesét
Pária, október 3.

Az Étoile-negyedben elkövetett bomba
merényletek ügyében folyó nyomozás vasár
nap szenzációs fordulathoz érkezett. A pá
risi rendőrség elfogott egy olasz anarchistát, 
akiben egy taxiautó soíTörjc felismerte an
nak a négy utasának egyikét, akik szeptem
ber 11-én a pokolgépes merényleteket meg
előzően kocsijába szálltak és a pokolgépes 
ládákat a felrobbantott két húz portásának 
átadták.

A letartóztatott anarchista Aklo Fiam- 
berti 37 éves olasz állampolgár.

A rendőrség egészen rendkívüli jelentősé
get tulajdonit Fiamberti elfogalásának. A 
taxiautó soffőrje azt állítja, hogy

a leghatározottabban felismeri benne 
annak a négytagú csoportnak egyik 
tagját, amely kocsiját a Placc de Ter- 
nes-en megállittatta és a kocsiban két 

kisebb ládát elhelyezett.

A taxiautón vitték a tettesek a pokolgépe
ket a gyáriparosok szövetsége és a páriskör- 
nyéki munkaadók szövetségének épületeihez 
s a bombákat tartalmazó ládákat, mint a 
szövetségek igazgatóinak szóló ajándékot a 
portásoknál leadták.

Aldo Fiamberti augusztus 30-án érkezett 
iTanciaországba. A kataloniai Portbou vá
rosából jött. Spanyolországban a nemzet
közi brigádban harcolt. Szeptember 8-án 
Perpignanon keresztül érkezeit Párisba, 
ahol kedvesénél lakott.

A szeptember 11-ikl merényletek óta 
Fiamberti kedvesének lakásában tartóz
kodott és a lakást egy percre sem 

hagyta el.
A letartóztatott anarchistáról megállapí

tották, hogy két hamis nevet is használt.
Fiamberti tagad és megtagadta a to

vábbi vallomástételt is, 
azzal, hogy csak ügyvéd jelenlétében haj
landó bármit is mondani.

Budapesten is megkezdődnek 
az idegenellenőrző razziák

Néhány nappal ezelőtt Széli József bel
ügyminiszter rendeletére Miskolcon, Nyír
egyházán és Sátoraljaújhelyen idegenellen
őrző kirendeltséget állítottak fel, amelyek
nek az a feladata, hogy

megakadályozzák nz idegenek beszivár
gását az országba.

'Az a panasz merült fel ugyanis, hogy’ so
kan letelepedési engedély nélkül jönnek ál 
a határon és különösen Galícia felöl szivá
rog be sok nem kívánatos elem az országba.

A vidéki idegenellenőrző kirendeltségek 
már meg is kezdték működésűket és most 
mint jó forrásból értesülünk, a legközelebbi 
napokban

Budapesten Is megkezdődnek az lde- 
gencllenőrző razziák.

Fontos politikai meg
beszélések és konferenciák
a parlament történelmi ülésszakának 
megnyitása előtt

Darányi Kálmán miniszterelnök vasárnap 
ismét birtokára, Anyácsára utazott és 
hosszú idő után most töltötte először telje
sen politikamentesen vasárnapját. Ma, hét
főn, folytatja Darányi a politikai tanácsko
zások hetek óta tartó sorozatát. E héten 
mindenekelőtt

a felsőháznak a politikai életben aktiv 
szerepet játszó tagjait fogadja a mi

niszterelnök
és ismerteti előttük a felsőház reformjáról 
szóló törvénytervezetet. Ez alkalommal 
meghallgatja Darányi Kálmán a tervezetre 
vonatkozó észrevételeket is, .mert — amint 

A belügyminisztériumnak ezzel az intézke
déssel természetesen nem az ac élja, hogy 
szerzett jogokat bántson vagy szabályszerű 
letelepedési engedéllyel itt élő külföldieket 
kiutasítson az Országból, hanem azt akarja 
elérni, hogy engedély nélkül egyetlen kül
földi se tartózkodhasson az ország terüle
tén.

A razziák azokban az utcákban fognak 
élő'ször lefolyni, ahol közludomás szerint 
sok idegen tartózkodik, és ezek valamennyi
jének megvizsgálják az iratait. Akiknek 
nem találják rendben a tartózkodási enge
délyét, azok ellen

megindítják az eljárást.
A budapesti idegenellenörző razziákon kí
vül még több vidéki nagyvárosban is ren
deznek hasonló razziákat.

arról megbízható forrásból értesülünk — 
nem zárkózik cl attól, hogy bizonyos rész
letkérdésekben esetleg még módosítsák a 
tervezetet.

A bét második felében ismét képviselő
házi pártvezérekkel tárgyal a miniszter
elnök:

újra megjelenik nála Eckhardt Tibor, 
majd Ernszt Sándor, gróf Sigray Antal és 
Friedrich István. Ezeknek a tanácskozá
soknak középpontjában már a választójog 
kérdése fog állni, de Eckhardt Tibor nem 
mulasztja el az alkalmat; hogy ismét fel
hívja a miniszterelnök figyelmét arra, hogy

300 kép és 100 fejezet a modern technika mai világának leghatalmasabb 
tejesitményeiröl: Repülőgép, a rádió, a távolbalátás, a rakéta-repülés és a 
képtovábbítás stb. lenyűgöző arányú problémáiról röviden és érthetően.

Az albumalaku, pazarul Illusztrált mu nka ára 12.— pengő. DANTE-kiadás.

iijiilt erővel lángolt fel a szélsőséges 
agitáció,

ezúttal már nemcsak vidéken, de Budapes
ten is, ahol ismét megkezdődött az enge
délynélküli plakátok őrv-ragasztgatása és a 
röpiratosztogatás.

Választójogi konferenciák 
sorozata

Tekintettel arra, hogy már ebben a hó
napban megkezdődik a parlament uj ülés
szaka, e héten újabb

döntő tanácskozásokat tartanak a poli
tikai pártok a választójog kérdéséről, 

amelynek a törvény hozás elé kerülése tör
ténelmi jelentőségűvé fogja avatni a most 
induló ülésszakot.

Mindenekelőtt foglalkozik a titkos vá
lasztójog kérdésével a kormánypárt, amely 
— miután éppen a soron következő két al
kotmányjogi javaslatra való tekintettel, 
„felsőbb leintésre" kénytelen volt abba
hagyni a vacsora-frakciózást —, nyilván
valóan egységesen foglal majd állást, fel
tétlenül helyeselve a kormány intencióit.

A NÉP holnap, kedden' tartja az első 
választójogi konferenciát

s a tanácskozást csütörtökön és pénteken 
folytatja.

Megtartja ezen a héten tanácskozását az 
egyesült keresztény párt vezetősége is. En
nek napirendjén szerepel a felsőházi és vá
lasztójogi reform kérdése. Különösen fon
tosnak és érdekesnek ígérkezik

a független kisgazdapárt vezetőségének 
értekezlete,

amelyen az alkotmányjogi problémák mel
lett szervezkedési kérdésekkel is foglal
koznak.

Uj szervezkedést 
indít a kisgazdapárt

A legnagyobb ellenzéki pártnak egyik te
kintélyes képviselőtagja erre vonatkozólag 
a következőket jelentette ki a Hétfői Napló 
munkatársa előtt:

— Vezérünk, Eckhardt Tibor és az 
egész párt szilárdan bízik abban, hogy 
a miniszterelnök beváltja ígéretét és még 
ebben a naptári évben benyújtja a titkos 
választójogról szól törvényjavaslatot. Ez 
azonban pártunkat — amely százszázalé
kosan alkotmányos alapon állva, küzd a 
demokratikus és szociális reformokért, 
elsősorban a kisgazdák és mezőgazdasági 

I munkások érdekében — komoly felada 
I tok elé állítja.

A szervezkedést még a választójogi 
javaslat benyújtása előtt meg kell 
kezdenünk, még pedig uj szisztéma 

szerint.
Nem elégedhetünk meg azzal, hogy köz
vetlenül az esetleges választások előtt 
„hangulatkeltés**  eszközeivel győzzük 
meg a népet. Rendszeres, állandó szer
vezkedésre, állandó felvilágosító mun
kára van szükség. Ezt célozzák Eckhardt 
Tibornak és a párt többi képviselőtagjá
nak vidéki kőrútjai és beszédei is, 
amelyek

bizonyos rendszer alapján történnek 
és eszerint sorra kerül az ország vala
mennyi része. Mindenütt tartunk szer
vező-gyűléseket. Ezekre annál 'is inkább 
szükség van, mert ezek a felvilágosító 
gyűlések

ellensúlyozzák a szélsőségek akna
munkáját

és erősitik az alkotmányos szellemet. A 
legnagyobb örömmel látjuk, hogy ha
sonló szervezkedő- és beszámoló-gyűlé
seket tart a többi törvényes és alkotmá
nyos alapon álló ellenzéki párt is.
A politikai szezon ezek szerint hosszú 

évek óla nem látott lendülettel indul meg.

Az újjáalakított

NEW YORK
kávéház és éttermi helyiségeiben 

délután és este

Alex Heinemann,
a márványteremben 

október 8-á tói

Berkes Bandi
szórakoztatja a közönséget
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ZENE
DOBROWEN—HALMOS: nz Operaház 

első gálaestéjénck, n szombati Bohémélet
nek hősei. Bohromén, a kiváló orosz kar
nagy uj és egyéni elgondolás alapján 
vitte az előadást. Gyakori ugyanis, hogy 
Hagy művészek már fiatalkori müveikben 
felhasználják azokat a költői elemeket, 
n melyek későbbi munkájuk megnyilatko
zási formáját és zenei alapelemeit képe- 

•zik. Így a Bohémélet is hasonlóságot mu
lat Puccini későbbi müveivel, a Toscával 
és a Pillangókisasszonnyal, bár ezek már 
jóval fejlettebb, nagyvonalúbb és franciá
sa bb szerkezetűek. A vendégkarmester le
jlát a Bohémélet szélesen hömpölygő ér
zelmi áradatát, amelyet a fiatal kor su
galmazott, Puccini későbbi érettebb, egy
ségesebb és tömörebb előadási formájába 
szorította vissza.

Ennek az elgondolásnak létrejöttét ed- 
i dig két egymással szorosan kapcsolatban 
(álló tény akadályozta meg. Az egyik, hogy 
a legnagyobb énekesek közölt is ritka, 
nki az indulatok fűzében égve is meg 
tudja tartani a hős zenében kifejeződő lel
két és egyéniségét: a lágyságot, a másik, 
hogy a közönség következetesen kitart a 
már megszokott és elfogadott formák 
mellett. A tegnapi előadás azonban egy 
csapásra megoldotta a problémákat. Hal
mos János hangjában ugyanis megvannak 
azok a képessegek, amelyeket az uj ér
telmezés megkíván. Hangjának ereje lel
kesedéssel és költői gőggel fűtötte át a 
párisi padlásszobát, amely eddig elvány- 
nyadt szegénység és fellengzős nyomor 
kopott sasfészke volt. Elhittük és megér
tettük Halmos alakításában Rudolf min
den ellágyulását és kitörését.

Dr. Leiscn László.
•k

SAUER EMII., ■ zongora ma élő legna
gyobb mestereinek egyike, október 8-án ün
nepli lietvenüiödik születésnapját.

♦
RITKA kelta, kymrisch, ő-bretagnel és 

ó-skót nőpdalgyüjteményhez Jutott egy angol 
nagybácsi örökségeként egyik amatör nép- 
diilkulntÖnk. Az anyag zenetörténeti és mu
zeális feldolgozása a napokban befejeződik.. 
Zenei körökben arról suttognak, hogy a 
Zeneművészeti Főiskola már bizalmas tárgya
láskai kezdett az értékes anyag megszerzé
sére.

★

NADASDY KÁLMÁNT, az Operaház fő
rendezőjét megkérdeztük, mi a véleménye 
a jubiláló Nemzeti Színház októberben 
szinrekerűlő operadarabjáról, Ruzicska 
„Béla futásáéról. — „Ruzicska műve a 
tegnapelőtt zenéje**  — mondotta. — „Mint 
sok Verdi előtti opera, ugy ez is egyszerű 
harmóniában feloldott dallamban és a 
melódiák változatosságában fejezi ki a 
zene értelmét. A bonyolult zenei hatások
ban elfáradt közönség örömmel fog fel
üdülni nz egyszerű hatásokkal mélyreható 
zenében.**

★

ROSSINJ alig ismert operáját, La Cambialc 
dl Matrimonio t nagy sikerrel mutatták be 
Pécsben. A főszerepekben Marisa Merlo, 
Lyunbomér Pantscheff és Ester ltosvay arat
tak nagy sikert. Az operának egyelőre még 
nincs magyar fordítása.

*
T.OSONC.ZY DEZSŐ karnagy kompo

nálja Shakespeare III. Richárd cimü drá
májának kísérőzenéjét. A kiváló karnagy 
nehéz „atmoszférája" és a darab belső és 
külső körülményeinek megfelelő zenéje 
hatásosan fokozza a dráma erejét.

♦

GÁBOR MAGDA, a Zeneakadémia egyet
len koloratur szoprán növendékével bi
zalmas tárgyalásokat kezdett egy előkelő 
pesti filmgyár. Gábor Magdával a fősze
repben megcsinálják az első magyar 
opera-filmet.

. DENES
ÉTTEREMBEN
Jőzsef-körut 4 (Technológia mellett) 
minden este

Galetta Ferenc
a Városi Színház v. tagja énekel

Csorba Gyula cigányzenekara 
muzsikál.

Különtermek Összejövetelek részére. 
•’-Toletpn: 132-4Ó3, 144-904

Nyolcvanhat pár mérkőzése 
a Hétfői Napló hatalmas 
sikerű bridge-versenyén

A Gellért-szálló elsőemeleti különtermét 
szombaton délután estélyiruhás hölgyek és 
urak töltötték meg:

itt rendezte a Hétfői Napló Szokásos 
páros előnyversenyét.

Az idei verseny rekordnevezéssel, a bridzs- 
világ elitjének részvételével és hatalmas 
kibictáborral kezdődött. Szinpompás kép a 
hosszúkás diszlerem, amelyben nyolcvanhat 
nevező pár, hatalmas érdeklődő tábor, ren
dezők és szövetségi delegállak tartózkodnak. 
Az összebenyomás szépségét emeli a párat
lanul gazdag dijasztal. Harminckét dij — 
vagyis tizenhat pár dija — fekszik az asz
talon.

Ilat órakor dr. Elek Hugó, a Hétfői Napló 
főszerkesztője, pár szóval üdvözölte a lap 
negyedik versenyének résztvevőit. Leitner 
Ferenc, a Bridzsszövetség alelnöke, dor- 
mándi Dormándy Géza ny. tábornok elnök 
megbízásából méltatta a verseny jelentősé
gét. Megállapította, hogy egyetlen verseny 
a Hétfői Naplóé, ahol kezdő játékosok is 
egyenlő eséllyel vehetnek részt az igazságos 
előnyjuttatás folytán a küzdelemben.

Ez a tény vonzza össze évről évre azt 
a hatalmas tábort,

amely résztvesz ezeken a versenyeken. A 
megnyitó szavak után elhalkult a diskurálás 
a teremben s a falra függesztett irányító
lapok segítségével minden játékos az asz
talához siet, ahol a kitűnő rendező gárda 
— Darvas testvérek, Ladányi Lóránt és Sá
tori Géza — már pontosan elökészitették a 
lejátszandó partikat. A selejtező és az elő
döntő küzdelmei szombat éjjel félkeltöig 
már le is zárultak. Az indult nyolcvanhal 
párból a középdöntőbe bejutottak:

Décsl—Jakab, dr. Sclmcczy—dr. Décsi, 
Kapuváriné—Herényi Irén, dr. Fehér—Nuss- 
baum, Delicat—dr. Vajda, Csathó—Honold, 
Bokor—Kovács, Rétiig—Falvy, Rónay—dr. 
Várkonyi, Erdélyi—dr. Gábor, Göllner-há- 
zaspár, Englerth—Brünauer, Gyémánt-testvé
rek, Abeleszné—Urbach, dr. Plósz—dr. Gö
rög, Wolff—Falus, Révész—Turay, Pór— 
Teodorovics, dr. Reich—dr. Wolff, Rényi — 
Kiéin, Szeghő—dr. Illés, Gulyás—Barabás, 
dr. Friedmanri—dr. Székely, dr. Pcrl—dr^ 
Herz, Kerekesné—dr. Makkáy, Sailer—Sze- 
leczky, dr. Scliiff—dr. Weisz, Ilirschler— 
Reiner, Fischer—Rónai, Diósypé—dr. Gótgy, 
Balassa—dr. Schwartz és Gyémánt—Juhász 
Bözsi.

Mialatt a partik peregnek, a szálló elő
kelő külföldi közönsége beszivárog a te
rembe és

egyre nagyobb az Idegcnnyclvü kibic- 
túbor.

Akik egyöntetűen elragadtatásukat fejezték 
ki a rendezőgárdánál a verseny igazságos 
alapgondolata és tökéletes lebonyolítása fe

az ORSZÁGOS MAGYAR BRIDGE CLUB-ban 
(Erasébet-téri kioszk. - Telefon: 188-299). 

Olcsó kezdő-ós haladó kurzus.
Előadnak: Darvas Róbert ób Klór László.
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A Futura közgyűlése
A „Futura", a Magyar Szövetkezeti Közpon 

luk Áruforgalmi Részvénytársasága folyó évi 
október hó 1-én tartolla /polyi-Kellcr Gyula 
ny. államtitkár elnök távollélébcn Térfl Béla 
ny. mlnlszlet*,  .'iielnök elnöklete alatt x\ni. 
évi rendes közgyűlését. Az igazgatóság évi ősz 
szcfoglaló jelentéséből aa intézet nagyarányú 
iületi tevékenysége mellett külön kiemelendő 
az. a közérdekű működés, mellyel az u. n. ex- 
clearingcs piacok bővítése és szabad devizák 
szerzése tekintetében vezetőszerepet vitt. Az 
1936. évi termésű gabona kivitelének lebonyo
lításában a Futárának vezetöszerépo volt, mert 
az Olaszországgal kötött megállapodás lebo- 
nyolitásnn kívül nagymértékben vett részt 
egyéb gabonaexportok lebonyolításában is. Fo
kozott Ügyeimet fordított a magyar gyapjú ér
tékesítésére is.

A közgyűlésen Darányi Béla, nz intézet vezér
igazgatója részletesen tájékoztatta fi részvé
nyeseket az intézel elmúlt évi közérdekű műkö
déséről. Majd Láng József gazdasági főtanácsos 
a részvényesek köszönetét tolmácsolta.

A közgyűlés nz igazgatóság javaslata alapján 
a 388.374.99 pengő tiszta nyereségből n részvé
nyeseknek 3 százalék osztalékot állapított meg, 
a nyugdíjpénztárnak 40.003 pengőt juttatott, 
míg az. alapszabály szerinti juttatásokon felül 
maradó összeget a jövő óv számlájára vitette 
át.

A közgyűlés végül nz igazgatóság uj tagjává 
választotta: báró Vay Lászlót, n felügyelőin 
zöldágba pedig ni tagul dr. Hazay Árpádot és 
dr. Mo. r Elemért.

A Futura érdekeltségéhez tartozó Kosira Ál
talános Áruköziakifirak is Kereskedelmi RT., 
a Sátor Mag- és Terménvérlikosilő RT, xalu- 

I mint az intézel irányítása alatt álló Mezőgaz- 
I daságl Termelők Egyesült Szövetkezete, .jpinl 

lelt. Egy angol sportcsoport pedig, amely
nek tagjait elragadtatta a dijak pompás 
szépsége, felírták maguknak a szállító cégek 
névsorát, hogy maguk részére is itt szerez
zék be esetleg a szükséges dijakat. Tisztelet
dijainkat Stühmer Frigyes rt., Dreher, 
Szent István, Hunnia, Duna keksz, Boán, 
J. IV. csokoládégyárak és Nikotex cigaretta- 
gyár adták. A Piatnik kártyagyár gyönyörű, 
ízléses matyórajzu kártyadobozokat ajánlott 
fel, a Lingcl bútorgyár két tálalóasztalt kül
dött, Parádi Lajos két teljes sífelszerelést 
és sok más cég járult hozzá a díjazás nívó
jának emeléséhez. A Hétfői Napló a maga 
részéről a nyolc-nyolcnapos kékesi üdülésen 
kívül a legjobb csapatnak tiszteletűi jkupát, 
ezüst cigarettatárcákat, kristálykészleteket 
és számos dísztárgyat és szobrot tűzött ki 
díjnak.

Szombaton délután a női pár tisztelet
diját már elhódította az egyetlen női pár, 
amelyik még résztvesz a további küzdelem
ben:

vitéz Kapuváry Kúrolyné—Herényi Irén.
A legjobban szereplő klub kupáért a vasár
napi küzdelmekben az MTK négy, az Unió 
LTC pedig három párral vesz részt.

A páros elönyverseny
vasárnapi fordulója 

pontosan öt órakor kezdődött el a Gellért- 
szálló márványtermében. A középdöntőbe 
jutott harminckét pár közül harmincegy 
szabályosan jelentkezett a zsűri asztalán, a 
harminckettedik, a Gulyás—Barabás-pár
azonban elkésett. A zsűri a legutóbbi vá
lasztmányi ülésen elfogadott verseny szabá
lyok értelmében tizenöt perc után a küzde
lemből legutolsónak kiesett dr. Gárdos—Er
délyi együttest jelentette ki jogosnak a to
vábbi versenyzésre és a távollevőket törölte 
a névsorból.

Háromnegyed kilenckor újabb tizenhat 
pár esett ki a harminckétpáros középdöntő 
mezőnyéből, és igy kialakult azoknak a név
sora, akiket a Hétfői Napló tiszteletdijjal 
jutalmaz.

Tizenhat pár tíz órakor ül le,
eldöntse egymás között a helyezés sor

rendjét.
A döntőbe jutottak a következők: 'Drinyi 

—Klcip, Balogh—Gárdos, dr. Balassa—dr. 
Schwartz, Erdélyi—dr. Gábor, dr. Stern— 
Herz, Kerekesné—dr. Makkay, Juhász Bö
zsi—Gyémánt, Engler—Glünauer, dr. Fricd- 
mann—dr. Székely, dr. Décsi—Selmeczi, 
Szegő—dr. Illés, Ilirschler—Reiner, dr. Fe
hér— Russbaum, • vitéz Kapuváryné—Heré
nyi Irén, Csathó—dr. Honold, Réthy—dr. 
Falvy.

A verseny előreláthatólag a hajnali órák
ban ér véget.

KEZDŐDIK OKTÓBER 12-ÉM

az OKH tagja és az Olajmagértékcsitö Szövet
kezet, mint az OKH tagja ugyancsak nyereség
gel zárták mérlegüket.

♦
Ma, hétfőn dönt a szakbizottság a kisla

kások építésének ügyében.
*

Az Egri Kereskedők Egyesülete a Magyar 
Kereskedők Országos Nyugdíjintézetének 
megalapítására vonatkozó javaslatot dolgo
zott ki. Most országos mozgalom indult, 
hogy valamennyi kereskedőszervezet a ja
vaslathoz járuljou hozzá és igy lehetővé 
váljék, hogy minden 65. életévét elért keres
kedő körülbelül 1200 pengős évi nyugdijat 
élvezhetne.

♦
Az idei Tokaji Szüreti-Napot a szokásos 

ünnepi keretek között tizedikén tartják 
meg.

♦
A kényszcrcgyességl eljárás módosításáról 

Szóló remidet tervezetét már elkészítették. A 
rendelettervezet n készpénzhitclezök követelé
sének szigorubb Igazolását kívánja meg.

♦
A nemzetközi idkongrcsszusok magyar szer 

rezeié csütörtökön, 7 én tartja nagygyűlését. 
.1 napirenden többek kérzöR az osztrák útügyi 
társaság állal jövő évre tervezeti magyaror
szági tanulmányút és ezzel kapcsolatos útügyi 
összejövetel megrendezése nercnél.

♦
A Magyar Bőrkcrckcdők Országos Szövet 

sógo vasárnapi kecskeméti nagygyűlésén a bőr
ipar aktuális kérdéseivel foglalkozott.

♦
A Ganz, és Tár-’n Villamossági. Gép-, Vágón- 

és Hajógyár Rt. 'igazgatósága néhány nappal 
ezelőtt tartott ülésében megállapította az 1930. 
üz’.clévTü szóló mérlegót, amely 1,502.310.36 
pengő veszteséggel zárul. Az 1936. eszlejidöben 

uiupútvarosi 
öröKiaKásoit 

negyedik luxuspalotánkban, Pozsonyi, 
ut 85,. Légrády Károly-u. sarok, duna- 
parti kilátással eladók. 1-2-3 szobás 
hallosak, központi fűtés, melegvíz’ 

25 eves aüűmemessegi 
9°/o jövedelem. Kedvező feltételek. Laká
saink készen megtekinthetők. Örök, 
lakásiroda, Pozsonyt-ut 85. 
Légrády Károly-utca sarok. Tel.: 292-572 
és 290-237. Terv. Prospektus. Vasárnap is

a vállalat foglalkoztatása jelentősen mégha-*  
ladta az előző évét és ez a körülmény lényege-*  
sen hozzájárult ahhoz, hogy a vállalat veszte-*  
ségo csökkent. A forgalom növekedése azonban 
túlnyomórészt külföldi rendelésekre esett, nme- 
lyek ár szempontjából korántsem voltak' kiélő-*  
gitöek, úgyhogy a folyó üzlet veszteségét a 
gyártással összefüggésben nem álló nyereségek 
csökkentették a fentközölt összegre. Az igaz- 
gatóság a közgyűlést október 8 án 12 órára 
hívta egybe. _________

A „Dióhéj" keresztrejtvényünk 
nyerteseinek névsora: 

(Folytatás)
t—1 üveg finom kölnivizet nyertek:
Budapest és pestkörnyéki meo/cjtök közül: Gáthyt 

Dezső, Glauber Zoltán, Szalontay Józsefné, Laznicsek 
Kálmánné, özv. Holczmann Miksáné, Telkes lnne, Szé
kely Sándor. Gyergyói Ilonka, dr. Czobor Istvánná, Ács 
Andorné, Dinnyés Ferenc, Dunecz Károlyné, Hocbenber- 
ger István, Marost Ernóné, Verő Ernő, Várad! F.dith, 
Neiszer Irén, Ilirschler László, Farkas József, Drekszier 
István, Gömbös Lajos. Kohn Sándor, lfj. Scbmidt Lajos, 
Hernovszky Béláné, Orlös Endre, Pruhárszky Zsigmond, 
Britta Bálint, Ilirschler Ferenc, Gál László, Lissauer 
Lajosné, ifj. Laksz Jenő, Terbócz István, dr. Sárközy 
István és Miklós, Neuvilt Sándor, László Elemér. Illés 
Géza, Gflnter Antalné, Szeles Iván, Szeles József, Úrbéri 
István. Werner Ferenc, Ninnich Rezső, Krisztics Ger
gely, Kaczér István, János Elemérné, Bársony Éva. Gün- 
tér Albert, Déry Péter, Kiss J. Jenő, Rácz írén, Scháh- 
ter Mór né, Wittmann Bólint, Margittai Istvánná, Lukács 
László, Herczeg Lajos, Gábor Éva. Olty Mária, Engel 
Rudolfné, Egerváry Gyula. Darányi György, dr. Burger 
Béla, Hábcr Györgyné, Jónás Istvánná, Lendvay Lola, 
Ilimmel Erzsébet, Szalay Ákos, Tauszig Sándor és Imre, 
Udvarhelyi Frigyes.

Vidék és külföldi rneylejtök kőről: Ujházv György, 
Szász Ilona, Grünhut Ilona, Puskás Anna, Szadiért Imre, 
Bárdos József, Décsci Sándor, Schön Margit, Ganz Dá
vid. Szántó Anna. Hauswirth Anna. Bródy Ilona. Ger
gely Ferenc, Benedek Erzsi, Keufmann Osz.kár. Schlos- 
ser János. Lantos Károly, Schwarcz János. Menyhárt 
István. Losik Ferenc, Hubert Péter. Sípos László, Vér
tes Henrik, Broll István, Schwarcz Dávidné. Pollák Jené, 
Miklós Jenőné, Sípos Jenőné, Kozma Gézáné, Sándor 
Erzsébet. ,

1—1 szappancsoniagot nyertek:
Budapesti és pestkörnyéki menlejtŐk közül: Dr. Nyék? 

György. Szemere István, Kőszegi Boriska, Benk Frigyes, 
Neubrand András, Szőke Jenő. Faragó Lajosné, Bakos 
Gyula, Barin Antal, Szentirrnay István, Fodor Károly, 
Déney Margit, Snss Lajos. Bokor Zénó. Kende László, 
Taub György, Kristóf György, Gárdosí Imre, Sándor 
Gyula. Székelv József, Bálint Imre, Biró György. Tá
bori Péter, Havasi Ilona, Miklós Imre, Békési Andorné, 
Pereszlényi Imre, Guthy Gyula, Lukács Böske, Ilaimann 
Miklós, Dénes Károly, Polgár Sándor, Fuchs Szilárd, 
Weinberger Sándor, Kaufmann Sándor. Almássv Péter, 
Herczeg Pál. Kiss Pál. Stein Adorjánná, Márkus Jenő; 
Popper György, IZrincz Emma, Benedek Róbert. Szé
kely Irma, Ripp Rezső. lletényi Klári. Kemény Gáspár, 
Liützcr István, Fiiegei Frigyes, Madarász Márton. Rci- 
nitz. Miksáné, Strnsser Péter Pát. Dóczv I.ucy, Podma- 
niczky István. Párkány Ottó. Neischcl Mihály, dr. Mos- 
kovicz István, Masasovszky Márton, Málik Mária. Log- 
niayer Isván, I.andesmann Bé-láné, Kolozs Bőske.

Vidéki és kiillöldi nv'nfeitők közük Drucker Henrik, 
dr. IJervnrics László. Márkus Béla. Magasdv Ottó, Mau- 
rer Mihály. Mayer Ernő. Balogh Böske, Helnrich Antal, 
Kanturik Sándorné, T.ász.lét Lajos, Sárkány Ferenc, Szi- 
lassy Miklós, dr. Magyarffy Bálint. Makkai Adóm. Ba
lassa Miklós, Biró Imréné, Biró Lili. Czukor Helén. Er
dős Ervin. Káll.ay Elemér, I.usztig Tivadar. Reinitz Jó
zsef,- Reménvi Sándor, Vatz Bálint, Bodor Győrgv, Sváb 
Jánosné, Straub Józsefné, Strauss Antal. Ginti And
rás, Wilhelin László, Tirnauer Sándor, Tasnády Pali. 
Riemcr Jakab, Park S. János. Pártos Erzsébet, Hollós 
Juci, Pattanó A. Lajos, Pat»I Iván.

1— 1 doboz csokoládét nyertek:
Btidapesl <*s  körniiéki mcnlcjtők közüt: Bodicsi Ferenc, 

Dénes Istvánná, Sas György, Biró Kornél, Kenedy ká
roly, Fuehs Sándor. Pausch László, Vigh Gyuláné. Bo- 
ross Károly, Sömnitzky Tivadar. Baul Attila, Szántó 
István, Kozma Klári, Menyhárt László, Vértes Dávidr.é, 
Szántéi Piroska. Bordl Lucy, Bcnkő Mária, Vilálos Fc- 
rencné. Szőke Elemér. Heintz Mártonná, Erdős Ihó 
Ileislcr Manci. Mádat Ferenc, dr, Sándor László. Hor
váth Péter, Óriás István. Felső Ferenc. Bicber Bálint. 
Hubert Árpád, Kpznia Ferencné, lletényi Albert, rőt- 
des Gyula, Botos Mihályné. < ,

Vidéki és külföldi menlcjtök közül: Szántó Iván. I-orsi 
Károly. JKov István. Blum Klári. Emiig Hús. Mosócry 
János, Ditrói Tibor. Mészöly Elemér, Szabó Gusztávt 
Ricdicr Frigyesné, Néhin Mátyósné. Kolos Odón, Sirass; 
burger Tibor, Kiss Tstván. Heller Frigyes, Radó Béláné.

2— 2 mozi- vagy színház jegyet nyedlek:
Budapesti és környékbeli megleltük körűi: Székely 

István. Rácz Sándorné. Barabás Zsófia, Bőhm Aranka, 
Szőllőssv Sándor. Kászon.vi Károly. Ilcrmann Ottó, ko
máromi Ferencné, Kardos Rezsőné, Pál Miklósáé. Bős- 
nyák Mária. Varró Ferenc, Kallós Samu. Patak Bémné, 
Mátyás Imre, Reichel Pál. Steiner Testvérek. Bosan I.i- 
pótné. Breucr József. Móczár Bálint, Oláh László, 
Hársch György. Huimann Bálint. Roscnhcrg Miklós, őre- 
gus Ferenc. Goldmann János, Hercz Imre, l'.grv 
zsefné. Farkas István, Raab Ferencné, Sre.ibcr JJargJ. 
Lichtmann Béla, Grabovszkv Bálint, Menczer Rugói*.  
Mucsi Dezső, Broll István. Székely Imre, Schlosser J4- 
nosné. Molnár János. Strassburger Tivadar. Engcl Ivor, 
Staller Gyuláné. Zala Emnii. Kovács István.
Györgv, Horváth Béla. Herczog Mária, Pfciícr Sándor, 
Gelléri Miksa, Lukács Irma.

A nyereményeket és utalványokat 8 nnpen 
belül postán küldjük cl.

SZENTKÉPEK, 
eredeti fest
mények, leg
olcsóbban, 
kedvező rész
letfizetési fel
tételek mellett 
is, a Nflgyka- 
lapu Marci- 
b á c s i n é 1 a 
sói y mosi 

„H8|BzalOn"-llM 
Bp.Haroiv-MtrBiM 
vrtsáro! hatok.

Mindennemű képkeretezést ő végez a lég- 
olcsóbban és legprecízebben.
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Fiatal leány rejtélyes, gyilkos 
merénylete nagybátyja ellen

Sopron, október 3.
’(A Hétfői Napló- tudósitójának telefon- 

'jelentése.) Megdöbbentő gyilkosság történt 
Sopronban vasárnap.

Kirnbauer János 56 éves Máv motorvezetö
J.övész-u. 9. számú házának kertjében dol
gozott vasárnap délelőtt. Váratlanul egy lö- 
5 és dördült el s a kertészkedő ember

súlyos vérző sebbel esett össze, 
felesége ijedten szaladt hozzá. Kirnbauer 
yállából hatalmas sugárban dőlt a vér és 
azt semmiképpen sem tudták elállitani. Mi
alatt a seb bekötözésén fáradoztak, telefo
náltak a mentőknek. A mentők kocsiba 
emelték és kórházba szállították a vérző 
embert; segíteni rajta azonban már nem 
tudtak, mert mire műtőasztalra fektették,

Kirnbauer János meghall.
A rejtélyes gyilkosság ügyében a rendőr

ség nyomban megindította a nyomozást. 
Bendőri bizottság ment ki Kirnbauer há
zába, ahol házkutatást tartottak. A kutatás 
során egyik szobában egy látszólag ártalmat
lan 6 mm-es Flaubert-puskát találtak. A 
szobában, ahol a fegyvert találták, a gyil
kosság idejében Kirnbauer János unoka
buga tartózkodott. A kisleány tagadta, hogy 

a fegyver bármikor is a kezében lett volna 
s makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy ő 
csupán nagybácsijának összeesését látta és 
többet nem tud az ügyről. A fegyver- és 
orvosszakértők egybehangzó megállapítása 
alapján azonban minden kétséget kizáróan 
kiderült, hogy

a halált okozó golyó a Flaubert-puská- 
z ból Indult el gyilkos útjára.

A terhelő adatok súlya alatt az áldozat 
unokahuga megtört és

bevallotta tettét.
Beismerő vallomása szerint játszadozott a 
Flaubert-puskával, amely hirtelen elsült. A 
dörrenésre ijedten leejtette a puskát és el
szaladt és csak később tudta meg, hogy mi 
történt. Utolsó pillanatig is azt hitte, hogy 
kisebb sérülésen kívül semmi baja nem tör
tént nagybátyjának. e

A gyilkos leányt
a rendőrség őrizetbe vette

és a nyomozást tovább folytatja annak meg
állapítására, hogy kit terhel a felelősség 
azért, hogy’ a töltött puska a kisleány ke
zébe kerülhetett.

i—g

vesiti el.

Erős puplinettből Kitűnő puplinból 1 Külföldi puplinból
6.50 7.90 | 10.—

ha inget vesz magának,
mert keményítős nélkül, házilag 

mosva és nedvesen vasalva, 
tökéletesen félkemény lesz 
a gallér.

Az >thuUfLn< ing gallérja 
viselésben nem gyúródik, 
formáját nem 

keménységét és rugal
masságát megtartja, 

vagy kétRávarrott,
külön gallérral, 
bélelt mellel, uj 
őszi mintákban

minőségben kapható.*

Trettina Jenő
sikertelen perújítások, tizhónapi 
börtönbüntetés és sok rágal- 
mazási per likvidálása után 
kiszabadul

Mosását és vasalását bemutatjuk áruházunk földszintjén

RÁKÓCZI-UT 72 -74
A gyüjtufogház egyik legérdekesebb la

kója előtt rövidesen megnyílik a börtön ka
puja: Trettina Jenő kiszabadul. Tegnap a 
Hétfői Napló azt az információt kapta, hogy 
Trettinát

pár napon belül szabadlábra helyezik, 
miután büntetésének jórészét kitöltötte és 
kifogástalanul viselkedett a börtönben.

Tizhónapi börtönbüntetést szabott ki a 
Kúria annak idején Trettina Jenőre, mert 
Turchányi Egon volt országgyűlési képvi
selő nevének felhasználásával húszezer pen
gőt csalt ki az IBUSz egykori vezetőitől. Mi
után a büntetés jogerős lett. Trettina per
újítással próbálkozott, de ezt elutasították 
és behívót kapott a fogházba. A feltűnő csa
lási bűnügy szereplője azonban külföldre 
szökött. Bécsben fogták el és innen szállí
tották a gyiijtőfogházba. Trettina

a börtönből újabb kísérletet tett pőré
nek ujrafelvételcre, de ismét sikerte

lenül.
A nagy csalási bíinpör kipattanása után a 

'rágalmazási porok egész légiója keletkezett 
Turchányi Egon és Trettina Jenő között.

Ezek a pörök ma már mind megszűn
tek.

Trettina elégtételt adott Turchányinak, aki 
visszavonta rágalmazási panaszát és ugyan-

JELITHE“ 
rádiumos villamos 
gyógyitókészülék ..FÉRFifiKIW!

Mindenki saját otthonában 
alkalmazhatja, ahol villa
mosáram van. A hőhatás
sal párosult rádiumbe- 
supárzás eredményéről 
klinikai szakvélemények.

Teljesen veszélytelen.

Előirt rádiumtartalmat minden készüléken 
a M. Kir. Pázmány Péter Tudomány Egye
tem Rádium Intézete bizonyítvánnyal és 

hivatalos pecséttel igazolja.

Felvilágosítás. Diskrét siélkültiésj 
Mihály Ottó gyógyárunagykereskedés 
Budapest, VI., Podmaniczky-utca 45/H. sz. 
Rendelésnél megadandó, hogy 110, avagy 

220 Volt-c a házi villamosfeszültség.

Ara: P 39.50 

csak békés elintézéssel végződtek azok a 
rágalmazási pörök is, amelyeket Trettina 
indított Turchányi ellen.

A gyüjtőfogház egyik legjobb viseletű, 
legcsendesebb lakója lett a viharos

A pesti rendőrség útmutatása nyomán
öt zsebtolvajt fogtak el 
a párizsi világkiállításon

Érdekes átirat érkezett a párisi rendőrségtől 
a budapesti főkapitányságra. A francia rendőr
ség arról értesíti a pesti rendőrséget, hogy a 
kiállítás területén az utóbbi hetekben

öt magyar származású zsebtolvajt fogtak el 
cs ez a siker a budapesti rendőrség érdeme.

A budapesti főkapitányságon évek óta albu
mot vezetnek a zsebtolvajokról. Ebben az ér
dekes albumban nemcsak az összes magyar 
származású zsebtolvajok szerepelnek, hanem 
azok a külföldiek is. akik nemzetközi csavar
gásaik közben Magyarországot is utjukba ejtet
ték. A nyilvántartott zsebtolvajok háromféle 
alakban vannak lefényképezve, ujjlenyomataik 
is megvannak örökítve és feljegyezték különös 
ismerlctőjelciket is. A nevezetes albumban 

ezernél több személy szerepel.
A szállodai, vasúti, színházi tolvajok is itt

Meghalt Budapesten Miss Dittmar, 
az angol követség fiatal titkárnője

Vasárnap reggel nz angol követség Wer-' 
bőczy-utcai palotájának egyik termében 
gyászértekezletre gyűltek össze a követség 
urai és a budapesti angol kolónia vezetői: 
egy tragikus módon elhalt fiatal angol hölgy 
temetésének részleteiről folyt a megbeszélés.

A budapesti angol követség utlevélhivata- 
lában dolgozott már jóideje Miss Florence 
Marica Emily Diltmar, egy feltűnően szép, 
feketehaju angol leány. Az utlevéihivatal 
titkárnője volt.

A budapesti diplomáciai világban jól is
merték az előkelő skóciai famíliából 
származó fiatal angol hölgyet, aki részt 
vett a diplomata-világ társasági életé

ben is.
Miss Diltmar, aki most huszonhatéves 

volt, egy idő óta betegeskedett: légzési ba
jokkal küzködölt és szívműködés! zavarok 
léptek fel nála. Az angol követség vezetői, 
amikor Miss Diltmar betegségéről kezdett 
panaszkodni, igyekeztek segíteni rajta, 
nyomban kellő orvosi ápolásról gondoskod
tak és egyidöre szanatóriumban helyezték 
cl. A gondos orvosi ápolás, ugy látszott, se
gített is. Miss Diltmar újra elfoglalta a hi
vatalát.

A látszólagos javulás azonban nem so
káig tartott, csakhamar újra beteges
kedni kezdett. A legkiválóbb orvosokat 
hívták hozzá, de szervezete nem tudott 
megbirkózni a kórral és tegnapelőtt egy 

szívroham végzett vele.

multu Trettina Jenőből.
A fogház irodájában kapott munkát. Itt dol
gozik kora reggeltől estig. Szabadidejét ol
vasással tölti. Minden könyvet, amihez csak 
hozzájut, gyorsan, mohón olvassa el.

Azt halíjuk, hogy Trettina Jenő kiszaba
dulása után nem marad Magyarországon, 
hanem külföldön akar letelepedni.

vannak felsorolva. A nyomozási szempontból 
rendkívül nagyjelentőségű album több példány
ban is megvan.

A pesti rendőrség már többször sietett segít
ségére külföldi kollégáinak és nem egy nemzet
közi bűnözőt

fogtak el a magyar rendőrség útmutatásai 
alapján.

Legutóbb az angol koronázásnál nyilvánult meg 
az album nagysikere.

amikor a világ minden tájáról összescreglő ka
landorok közül többen megérkezésük után rö
videsen védöörizetbe kerültek.

Most a párisi rendőrség öt veszedelmes zseb
tolvaj clfogatásáról ad hirt, akiket n kiállítás 
területén fogtak cl. Közülük a leghíresebb 
Glück Sándor, aki tizenkétszer volt büntetve 
zsebtolvajlás miatt. 

Haláláról az angol követség nyomban ér
tesítette Edinburghban élő rokonait, azzal, 
hogy határozzanak, vájjon Budapesten he- 
lyczzék-e, örök nyugalomra Miss Dili mart, 

d W—
Hány sorsjegyszámmal 
van érdekelve a ni. Kir. 
osztálysorsjátékon?...

I
Aki csak tehoti, igyekszik több sors
jegyet venni, mert igy sokkal nagyobb 
a nyerési esélye.

Bizalmat és reménységet sze
rez, aki vesz osztálysorsjegyet.
Számos kis nyereményen kivül 32 drb 
á 10.000, 21 drb á 20.000, azután 25.000, 
35.000, 45.<MM), 50.000, 55.000, 70.000, 
ÍOO.IMXJ, 300.000, 40').000 pengőt, sőt 
szerencsés esetben 700.000 pengőt is 
nyerhet egyetlenegy sorsjeggyel I 
Rendeljen még ma egy sorsjegyet 
bármelyik föárusitónál, fizetni ráér 
legkésőbb az ok'óhor 16-án kez
dődő húzás előtt. Mindenkinek és 
minden egyes sorsjegynek egyenlő 
a nyerési esélye. Az összes hivata
los főárusltók feltétlen titoktartást 
biztosítanak!

vagy pedig száilitassák haza Skóciába a 
holttestét. Vasárnap reggelig még nem érke
zett válasz és a követségen azért tartották 
az értekezletet, hogy amint a válasz megér
kezik, nyomban gondoskodhassanak a vég
tisztességről.

Miss Dittmar holttestét minden való- 1 
sziniiség szerint hazaszállítják Skóciába.
A társasági körökben nagv részvéttel be- 

szélnek Miss Diltmar haláláról és mint a 
véletlen különös tragikumát emlegetik, hogy

néhány hét leforgása alatt már a har
madik előkelő külföldi hölgy hal meg 

Budapesten.
Elsőnek I.adv Tradegar szerepelt, aki Car- 
tierné Almásy Jaqueline grófnő budai palo
tájában vendégeskedett és hirtelen szívro
ham ölte meg. Utána Morpurgo Inez követ
kezett: a világhírű tenniszbajnok leányát 
vakbélrohammal vittek a Margitszigetről 
szanatóriumba, ahol néhánynapi szenvedés 
után meghalt, most pedig Miss Ditlmar ha
lálhíre kellett mélységes részvétet.

igazgatósági ülés 
a MABI-visszaélések 

ügyében
Ma, hétfőn délután nagyjelentőségű ese

mény játszódik le a MABl-nál történt visz- 
szaélések ügyében:

rendkívüli igazgatósági ülést
tartanak, amelyen zárt ajtók mögött szóba- 
kcrülnek mindazok az ügyek, amelyek leg
utóbb ismét feldúlták a HABI békéjét. A 
rendkívüli igazgatósági iilésc-n előrelátható
lag

ki fognak robbanni a kulisszák mö
götti harcok.

Különösen heves összecsapások várhatók 
dr. Ilindy Zoltán vezérigazg., dr. Schmiedt 
Lajos egészségügyi főtanácsos, főorvos mű
ködésével lelt feltűnő nyilatkozata és a fő
orvos válasza körül.
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• 9(Egyszerre két gyári tűz 
pusztított Kőbányán

Ködös idő
Meteorológiai In

jelenti vasárnap
n:
ész Közép- és Dél- 

Európában csendes, sok 
felé ködös, de elég eny
he idő uralkodik. Ha
zánkban is sokfelé ke
letkezett köd az éjjeli 

szilálúst is több állomás

Vasárnap gyors egymásutánban két gyári 
tűzhöz hívták a tűzoltóságot. Délután négy 
órakor Kőbányán a Gyömröi-ut 40. számú 
leiken Fischer Stern Pál pamut- és gyapjú- 
feldolgozó ipartelepén ütött ki a tűz. A gyár 
udvarán lévő negyven méter hosszú és húsz 
méter széles szövődé tetőzete

hatalmas lánggal égeti, mikor a tűzoltók 
kiértek.

A központi, a X. kerületi, a IX. kerületi, a 
VII. és VIII. kerületi őrség vitéz dr. Kiss 
Lajos liizoltófőparancsnok, Autch helyettes 
főparancsnok és dr. Benedek főfelügyelő 
vezetésével vonult a veszedelmes tűzhöz.

A tűzoltók az épület kellős deszkafödém
jét kezdték bontani s ugyanakkor három 
vizsugárral ostromolták a lángokat. Majd
nem

két

órákban é
jelentett. Budafiesten vasárnap délben a hő
mérséklet 2/ fok, a lengerszintre átszámított 
légnyomás 766 mm; gyöngén emelkedő. 
Várható időjárás a következő 24 órára:

Gyönge légáramlás, éjjel és reggel sok 
helyen köd, egyes helyeken ködszitálús. .

A hőmérséklet alig változik.

és fél óráig tartott, mire sikerült a 
tüzveszedclmet lokalizálni,

hat órára eloltották az égő gyárépü
letet, amely tele volt feldolgozásra váró 
selyem- és gyapjubálákkal. A kár igen 
nagy. Pontos összegét egyelőre még nem 
tudták megállapítani. A tüzvizsgálatot hét
főn délelőtt tartják meg.

Kihallgatták a gyár igazgatóját, Fischer 
Stern Bélát, aki elmondotta, hogy a tűz ki
törése előtt az épület mellett sétált és úgy 
látta, hogy szikrák pattannak ki a tető alól.

végre

Oltás közben három tűzoltó a füsttől 
elájnlt

és a mentők részesítették őket első segély
ben.

Alig húsz perccel azután, hogy a tűzoltók 
a Gyömrői-uti textilgyárhoz kivonultak, 
máris újabb értesítés érkezett a központi 
lüzőrségre. A Kőbányai-ut 23. számú telken, 

az Állami Vas-, Acél- és Gépgyárban 
tűz ütött ki.

Az első jelentés úgy szólt, hogy a gyár 
egyik kétemeletes műhely épülete, az úgy
nevezett hidmtlhely ég. A tiizoltóparancs- 
nokság erre úgy intézkedett, hogy

a Gyömrői-uti tűznél felszabadult két 
őrség menjen át a Kőbányal-utra, 

ugyanakkor a központi egy őrség is kivo
nult az állami gépgyárhoz Mlákits Ernő 
tüzollófclügyelő vezetésével.

Szerencsére kiderült, hogy nz első jelentés 
tévedésen alapult, nem a hidmühely, hanem 
a szomszédságában lévő földszintes fészer, 
a lyukasztómühely fogott tüzet. A gyár házi 
tűzoltósága már nekilátott az oltásnak és 
a tűzoltóság segítségével

hamarosan lokalizálták a tilzveszedcl- 
met,

de igy is leégett a műhely jelentékeny része. 
A kár nem nagy, olajos és benzines ron
gyok égtek el.

Leszúrta haragosát
Vasárnap reggel’vé. 

rés ver ' 
dőlt le 
A 69-es 
számú 
hosszabb ideje lakik 
családjával Cseres Alá- 
jós hatvanéves ácssegéd. 
Cseres rossz viszony- 

bán él szomszédjával, Csaszik Dezsőnével, 
akivel napirenden vannak a civakodások.

Vasárnap ismét szóváltás keletkezett köz
tük, mire az ácssegéd berohant lakására, 
felkapta a kenyérvágó kést és azzal tért 
vissza az udvarra. Az asszony továbbra is 
szidalmazta szomszédját, mire Cseres magá
ból kikelve rárohant Csasziknéra és

egymásután kétszer mcllbeszurta a 
kenyérvágó késsel.

Az asszony kétségbeesve kiáltozott segít
ségért, azután eszméletlenül esett össze. A 
házbeliek fogták le a szurkáló ácssegédet, 
majd

átadták az időközben odaérkezett ren
dőrnek.

Csaszik Dezsőnét a mentők a Szent Islván- 
kórházba vitték, támadója ellen megindult 
az eljárás.

ekedés játszó- 
a Zita-telepen. 
baraképület 6. 

lakásában már
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A télikertben délután és este : a VIRÁNY SWING-JAZZ élén KERTÉSZ ILA énekel. Tánc.

— Meghalt hl. Teleki János gróf. Szom
baton 69 éves korában meghalt római szent
birodalmi idősb széki gróf Teleki János, 
gróf Teleki István szövetkezeti vezérigaz
gató édesapja. Temetése kedden délelőtt 
lesz.

— Fürdőügyi világparlament Budapesten. 
Vitéz dr. József Ferenc királyi herceg, mint 
a Budapest Fürdőváros Egyesület elnöke, 
Nemzetközi Fürdőügyi Kongresszusra hívta 
össze október 7-ére Budapestre a világ min
den számottevő gyógyfürdőjét és fürdőügyi 
szakemberét. A kongresszusra 30 európai 
és tengerentúli államból 320 delegátus je
lenlétté be részvételét. A kongresszus ünne
pélyes megnyitása október 8-án, délelőtt 10 
órakor lesz a Magyar Tudományos Akadé
mia dísztermében, József Ferenc királyi 
herceg elnöklete melleit, amelyen a kor
mány nevében dr. Jo/ianpBcla államtitkár 
mond ünnepi beszédet, inig a székesfőváros 
részéről dr. Schiller Dezső alpolgármester 
üdvözli a kongresszus résztvevőit.

— Rnzgonyiná’ 3 fénykép 8 P Kálvin-tér 5.
— öngyilkos lett Peti Sándor elvált fele

sége. Ma délután a Pozsonyi-nt 34. számú 
házban Fehér Lili 30 éves színésznő. Peti 
Sándor volt felesége veronállal megmérgczle 
magát. Tettének közvetlen oka, hogy kél év 
óla van szerződés nélkül Búcsúlevelet nem 
hagyott hátra. A mentők válságos állapot
ban a Rókus kórházba .szállították.

— Házasság. Fodor Magda és dr. Bán József 
orvos 1937 október 3-ún déli fél 12 órakor tart
ják esküvőjüket Veszprémben. (Minden külön 
vrlesil. s helyett.)

Az angol autóforgalomra jellemző, hogy 
az 1937 jut. 31 én összeállított statisztika .sze
rint !z , ‘mull 12 hónapban 23.414 személyko
csival adtak el többel, mint az előző évben. 
Ezen Sl Itlszlika alapján iim-.’.iI hipitn-.t >>X ért 
az is. IIO'V a 23 III kocsi O8'i%-a Austin 
volt. \. ;ms az ‘Austin gyár egyedül többel 
adóit < i. niint nz összes többi gyárak együtt- 
v.m Az Austin márkának ezen előretörése 
igazolja, hogv mily nagy szerepe van annak, 
ba n közönség eev gyártmánnyal szemben id
eálommal viseltetik.

- Szállóige leli belőle, minden ember ismeri 
]>, ;,.fi oroksz. p ..Szeptember végén" cimü ver 
set. amelyet mindig gyönyörrel és élvezettel 
hallgatunk. Igv van ez a Philips ..York" 2 + 1 
< ov s külföldvevő rádióval is. amellyel a zse 
jnál . Pb lips konstruktőrük az élvezetek szűnni 
nem akaró sorozatát nyújtják a jó zenét ked 
.velő közönségnek.

Frlojthetotlcn Jó íldcsanyAnk

Blocknei IziöDfflé 
elhalálozása alkalmából felénk áradó 
szeretetteljes részvétnyilvánitásokat ez
úton köszönjük meg velünk érző ba 
rátáinknak.

A gyAsT.oló caalAd

— SZTOJADINOVICS A MAGYAR—JUGO
SZLÁV KÖZELEDÉSRŐL. Sztojadinovies 
jugoszláv miniszterelnök a ntagvar-jugo- 
szláv közeledés megvalósulásáról beszélt va
sárnap a boszniai Zenieában egy gyárava
táson. Szerencsére, hazánk körül a láthatár 
földerült — mondotta a miniszterelnök. — 
Keleti és nyugati szomszédunkkal már lét
rejött a megértés és most kilátás van arra, 
hogy északi szomszédunkkal is megegye
zünk.

— A szombathelyi kereskedelmisták kc- 
gyeletes ünnepe. A szombathelyi felsőkeres
kedelmi iskola 56 hősi halottjának emlék
tábláját vasárnap leplezték le kegycleles 
ünnepség keretében. Az ünnepi beszédet 
Berkes Róbert dr., a Központi Sajtóvállalat 
igazgatója, az intézet egykori növendéke 
mondotta.

— Gróf Apponyi György előadása. Októ
ber 4-én, a Hétfői Társaság első téli össze
jövetelén gróf Apponyi György tart előadást 
„időszerű magyar problémák**  címen.

— Mexikó kilép n Népszövetségből. Mexi
kói politikai körökben elterjedt hírek szerint 
a kormány azzal a gondolattal foglalkozik, 
hogy legközelebb bejelenti Mexikó kilépését 
a Népszövetségből. Állítólag az országgyűlés 
elé legközelebb ilyen javaslatot terjesztenek.

— Egy főnyeremény boldog tulajdonosa lehet 
Itlner sorsjeggyel, VI., Tcréz-körut 19. Rendel
het telefonon is: 128 743.

— FRANCOÉK ELFOGLALTÁK COVA- 
DONGÁT, A SZENT VÁROST. Az asturiai 
frontszakaszról nagy nemzeti győzelmet 
jelentenek. Covadonga végleg a nemzetiek 
kezére került. Covadonga városa az asturiai 
hegyek közölt fekszik és spanyol nép való
sággal szent városnak tartja. A városban 
számos régi emlék van még a mórok elleni 
harcok idejéből. Vasárnap a nemzetiek bom
bázták Valenciát. 300 és 500 kilós bombákat 
doblak le a repülőgépek. Igen sok .halottja 
és sehescültje van a légitámadásnak.

— Pesti Posta. Holla Ernő, az ujságiróvilág 
népszerű ..kisballája” lapot indított. „Pesti 
Posta” a címe Halla Ernő lapjának. Budapest 
legújabb ötletes, fürge és jólérlesült újságjá
nak. A ..Pesti Posta” egyelőre évfolyam 1. 
szám” felírást viseli a címlapján, de rövidesen 
kiderül, hogy aki szereti a jólinformáltságot, 
annak olvasni kell a „Pesti Postát.”

— Szövetek, Helyinek a Fenyves Áruházban! 
Egy nagy tétel Ónom női kabúlkelme érkezett 
a C.ulvin téri Fenyves Áruházba. A kelmék mind 
140—150 cin. szélesek, valóban elsőrendű mi
nőségek, annak dacára igen jutányosak Az 
áruk nem több, mint 9.80 pengő méterenkint 
Postán mintát is küld a cég.

— Megnyílt a Budapest székesfőváros Népmű
velési Bizottság háztartási telepe n Gázmüvek, 
VI.. Vilmos császár ul 3. szám alatti bemutató 
helyiségében. Október havi előadássorozatai a 
köv.'lkezők: 1. Az egészséges ember észszerű élel
mezése Előadó: Mikes Margit dr. Minden bél; 
főn délután 6—7-ig. 2 Baktériumok szerepe a 
háztartásban Előadó: Siftár Kamilla dr. Minden 
szerdán délután 6—7 ig. 3 A vendéglátás mű
vészete. Előadó: Szili Lconlin. Minden csütör
tökön délután 6—7-ig. Az egyes előadássoroza
tok (5—5 előadás) tandíja 1.50 pengő, napijegy 
30 fillér. Az előadásokat gyakorlati bemutatá
sokkal kisérjük. Minden kedden és pénteken 
délután ötórai kezdettel gyakorlati főzöelőndás, 
i különféle ételek gyors, Ízletes és olcsó készí
tési módjáról és a gázkészülékek takarékos 
használatúról. Belépődíj nincs.

— Revolverbaleset egv Hollán-utcai ga
rázsban. A Hollán-utcu 15. számú házban 
lévő Grünbaum-íéle garázsban állt egy 
autó, amelynek Wollner Dezső a sofőrje. 
Wollner pár nappal ezelőtt revolvert vásá
rolt. Vasárnap Szidon László sofőr a garázs
ban elkérte a pisztolyt, hogy megnézze. Né
zegetés közben véletlenül elsült » kezében 
a revolver és a golyó Wollner mellébe fú
ródott. A mentők súlyos állapotban a Ró- 
kus-kórházba vitték.

— Civakodó házastiírsak. Kotta József nap
számos a Huba-utca 8. számú ház udvarán 
összeszólalkozott a feleségével. Veszekedés köz
ben az asszony egy vasdarabot kapott fel a 
földről és azzal férjét úgy fejbevágta, hogy 
eszméletlenül terült el. Költőt a mentők a 
Rókus-kórhőzba vitték, felesége ellen megin
dult az eljárás.

— Halálozás, özv. Pecz Árminná sz. Kerstin- 
ger Eugénia életének 73-ik évében elhunyt. Te
metése október 4-én délután 4 órakor lesz a 
Kercpesi-ut melletti temető halottasházából.

— Művészt síremlékek Elchbaumnál, V., Ru- 
dolf-lér 3. (Margit Idd.)

— Életuntak. Gergely Jakab 39 éves magán
tisztviselő, aki Vccsésen a Ganz kertvárosban 
lakik, a Berlini-téren egy pádon anyagi okok 
miatt ismeretlen méreggel megmérgezte magát.
— Klepács Gyula 33 éves hegesztő a Szent 
László-ut 114. elölt a karján két helyen fel
vágta ereit. — Gubán Rózsi 28 éves háztartás
beli leány, aki a Búlhory-ulca 4. alatt lakik, az 
Árpád-utca irányában a Dunába ugrott, a 
menlőörség azonban kimentette. —• Horváth 
György éjjeliőr 49 éves felesége Pcstszenterzsé- 
bclen. az Előd-utca 113 számú házban egy ba
rátnője lakásán veronállal megmérgczle magút.
— Fekete Béla szobafestőmester 28 éves fele
sége az Islván-ut 36. számú házban ismeretlen 
méreggel megmérgczle magát. A mentők vala
mennyi életuntai a Rókus-kórházba vitték.

— Jelentés egy varsói kommunista össze
esküvésről. A Magyar Távirati Iroda vasár
nap ezt a Varsóból keltezett jelentést adta 
ki: Egy varsói zsidó lakásában a politikai 
rendőrség a múlt éjszaka kommunista tit
kos gyűlésen ütött rajta és nagymennyiségű 
kommunista lázitó iratot, utasítást és okira
tot foglalt le. A gyűlés résztvevőit letartóz
tatták. Legnagyobb részük zsidó.

— Gyenge fény, gyenge munka. Ha a rövidebb 
napok idején a természetes napfényt nem pó
toljuk idejekorán megfelelő világítással, úgy 
teljesítményünk és idegeink egyaránt megsiny- 
tik szemünk megerőltetését. ‘ A megbízható 
tungsram duplaspirállámpa óvja jó fényével 
a szemét, gazdaságos áramfogyasztásával pedig 
csökkenti a világítási és háztartási költségeket.

— A Hellig-cég őszi újdonságai. Alaposan 
felszerelt raktárral várja a népszerű Hellig- 
cég nz őszi idényt. A közönség, amely évről 
évre meggyőződhetett róla, hogy Hetiig a 
szolid üzletvitel, a megbízható minőség és a 
polgári árak híve, ezúttal is tömegesen keresi 
fel a jóhíríi üzletet. A kötöltáru-újd jnságok 
legújabb modelljei találhatók néhány nap óta 
Heiligníl (Rákóczi út 26.). Harisnyái, kes/lvűi. 
pullovcrci és mindenféle kötött-szövött új 
dón súgni általában idén is a jóízlés és a leg
újabb divat jegyében kerülnek a közönség 
elé.

— Országos bélyegkiállitás Szolnokon. 
Az Országos Vidéki Bélyeggyűjtők Egyesü
lete a budapesti bélyeggyűjtőkkel karöltve 
országos kiállítást rendezett Szolnokon a 
vármegyeház dísztermében. A kiállításon a 
posta is szép anyaggal szerepelt és ezenkí
vül külön postahivatalt is felállított alkalmi 
bélyegzővel.

— FajbaromfikhíRltás Vácott. Vasárnap 
nyitották meg Vácott az. országos fajba- 
romlikiállifást. A megnyitóbeszédet lnlzédi 
Mcissner János dr. polgármester mondotta. 
A kiállítással kapcsolatban Bayer János 
gazdasági főtanácsos elnöklésével a kisállat
tenyésztők országos értekezletet tartottak.

— Az Érdkörnyéki fuvarosok tiltakozó gyű
lése. Az Erdkörnyéki fuvarosok tiltakozó gyű
lést tartottak vasárnap. Sérelmezik ugyanis 
Bornemisza Géza miniszter szekérfuvarozásra 
vonatkozó rendelettervezetét, amely szerintük 
n vasútnak és autósoknak kedvez. A gyűlés 
határozatait sürgönyileg közölték a minisz
terrel.

— Gázoló nutó. Vasárnap éjszaka a Tcréz- 
körut 62. számú ház elölt Pongrác: János 22 
éves egyetemi hallgató a CA. 011. rendszámú 
autójával elütötte Pataki Ödön százados 30 
éves feleségét, aki az úttesten haladt keresztül. 
Az uriasszony a jobblábán sérült, a gázoló 
egyetemista ellen a rendőrség megindította az 
eljárást. Palakinét saját kérésére a lakására 
vitték a mentők.

— Súlyos balesetet okozott egy részeg ke
rékpáros. Vecsés halárában Molnár I.ajos 
25 éves villanyszerelő motorkerékpárjával, 
amelynek hátsó ülésén öccse ült, ki akart 
kerülni egy ittas kerékpárost, közben neki 
futott egy oszlopnak. Molnár Lajos életve
szélyes állapotban került a Szent István- 
kórházba, öccse könnyebben sérült meg. A 
balesetet okozó ittas kerékpárost a rendőr
ség őrizetbe vette.

— A jóslás bekövetkezett, I. 1. megjósolták, 
hogy a Bethlen-ulcai Korzó kávéház Elek Ica 
dizöz énekesnő fellépésével hangulatot és táb
lás házat fog kapni. A péntek esti premier 
bombasikert eredményezett. Aki tehát kellemes 
estét akar magának, okvetlenül keresse fel e 
rapyopő, lokálszcrü kávéházat.

■— A Lyrn sörözőben (Királv-titca 591>.) 
lénként zsúfolt ház gyönyörködik siófoki 1 •>- 
rös Jancsi cigányzenekarának muzsikájában. 
A Lyra söröző egyébként is híres remek kony
hájáról, kitűnő italairól és az előzékeny kiszol
gálásról.

— Kellemetlen a szújbiiz, amit legtöbbször 
az elhanyagolt mii fogsorokra lerakódott étel
maradékok gerjesztőnek. Védesse meg fogsorai 
a Magyarországon először kapható Prolhesin 
müfogsortisztitó szer által a kellemetlen lera
kódásoktól. Porcok alatt otthon, a legegysze
rűbb módon elvégezheti. Fél évre elegendő 
mennyiség P 1.80. Mindenütt kapható.

— A New-York kávéház- és étteremben, az 
előkelő közönség találkozóhelyén, Alet Heine- 
mann remek jazzenekara, a márványteremben 
pedig október 8-tól Berkes Bandi cigányzene
kara szórakoztatja a publikumot.

— Négy örök igazsúg. Nemcsak a jó pap ta
nul holtig, hanem az életet bölcsen élvező em
ber is. A tanulás persze mindenben miként nz 
iskolában, az elemi ismereteknél, az ABC ml 
kezdődik. A dohányzás iskolája például eze
ket a nagy és örök igazságokat tanítja: 1. 
hányozni jó. 2. Jól kell szívni, mert egy fil
lérrel drágább cigaretta már sokkal jobb. 
Minden dohányfajta könnyebb, finomabb, s1®*  
Üdébb .VíAofex-minőségben. 4. A Ni'. olcx jó.

— OKÉ Danclng Brr sikeres műsorait óhajjj*  
októberi műsorában felülmúlni, mikor is világ
attrakciói után a háromévi külföldi turnéjáról 
'isszr.fért Fröhlicli K'rolyl, Bécs és Budapest 
kedvelt zongorahumoristáját szerepelteti reggel 
5-ig. A világvárosi műsora és a 20 amerikai 
górt Budapest meglepetése lesz. Minden vasár
nap és ünnepnap délután műsoros ötórai te®4
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sába, viszont nehéz szónélkül nézni 
azt a pazarlást, ami nz ön háztartá
sában a fűtés terén folyik, ön még 
mindig úgy fűt, mint a nagyapja fű
tött! Miért nem használja ki a tech
nika haladását? Szereltessen lakásába 
GYÖNGYKÁLYHÁT, amely egyenletes 
meleget szolgáltat és az abban eltüzel
hető olcsó gyöngyszén leggazdaságo
sabb kihasználását teszi lehetővé. Cse
répkályhájába beépíthető a hasonló 
rendszerű Gyöngy-előtét. A Gyöngy
kályha olcsó, szép kivitelű és haszná
latával nagy megtakarítás érhető el. 
Megtekinthető a Magyar Radiátor
gyár Rt., Andrássy út 13. sz. alatti 
mintaraktárában.

Egy csinos iiatal leány 
betörőbandája kifosztotta 

Slezák Leó lakását
Bécs, október 3.

A bécsi rendőrség hosszú hetekig tartó 
nyomozás után vasárnap ártalmatlanná tett 
egy betörőtársaságot, amely

Slezák Leó kamaraénekes opernrlngl 
lakását kifosztotta.

A társaság tagjai megfúrták a hires opera
énekes páncélszekrényét, amelyben nagyon 
sok és nagy értékű ékszert találtak. Az ék
szereken kívül a lakás vitrinjében talált 
rendjeleket és kitüntetéseket is mind ma
gukkal vitték. A társaság feje Bauer János 
nyomdai munkás volt, akinek a lakásán a 
legtöbb

rablóit értéket megtalálták,
A rendőrségen bevallották, hogy Slezák 

lakásán kívül több mint
huszonnégy helyen követtek el betörést 

az elmúlt hat hétben.
Ezeknek legnagyobb része lakásfosztogatás 
Volt, igen sok esetben azonban nagyobb vál
lalatok pénzszekrényeit fúrták meg. A beis
merő vallomás után a betörötársaság tagjait 
letartóztatták. A letartóztatott betörők kö
tött egy

csinos fiatal leány is van,
’ő kémlelte ki annak idején Slezák lakását.

QRETE D00M
ni mim ■ in... ...... ..
A MALCSINER TRIÓVAL

A ROZSASOmSI-ZSIGmOND
CAFf-BÜHBAH
II., KELETI KAROLY-U. 9
TELEFON: 154-570

— Tíz kasszafurás történt Debrecenben. Rö
vid idő leforgása alatt Debrecenben tegnap 
történt a tizedik kasszafurás. Ismeretlen tcltc- 
s,k a Vidoni szalámigyár irodájába hatoltak be 
s a páncélszekrényt megfúrták, de pénzt nem 
találtak, A gonosztevőket keresi a rendőrség.

— Fontos tanácskozás a Földközi tenger 
ellenőrzéséről. Az algíri Órán városában 
vasárnap fontos tanácskozásra ült össze a 
főldköz.itengcri flotlaőrszolgálatban részt
vevő angol és francia hajóhadnak két fő
parancsnoka. Dudlcv Pound angol tenger- 
n;,gy» a flottuőrszolgálat angol flottájának 
főparancsnoka valóságos vezérkarral érke- 
zott Oránba, ahol már várta őt Eslcva ten
gernagy, a francia haderők parancsnoka 
'ezérkarúval. A megbeszélés a flollaő.szol
galat végrehajtására vonatkozott. A tanács
kozásokba belevonták Órán prefektusát is.

Revolveren rablúinerenylelel követett 
el eg.v diák. Megdöbbentő bünpert tárgyalt 
n linzi törvényszék. Egy lizennvolcévcs 
diákfiu revolvcrcs rablónierénylclet köve
telt el Oberplanban . egv bankfiókban, a 
pénztárost revolverlövéssel életveszélyesen 
ivegscbesilette, azután a pénztárfiók kifosz
tásához látott. A fin elmondotta a bíróság 
előtt, hogy ki akart vándorolni a Sunda-szi- 
tietekre, mert rossz bizonyítványt várt és 
ezért követte el a bűncselekményt. A tár
gyalást elnapolták.

7 Ingyent® fényképezési tanfolyamok ama
tőrök részére. Ingyenes fényképezési tanfolya
mokat rendez székházéban amatőrök részéit 
n''gy hónapon át a Magvar AmatÖrfénykvpé- 
»'ck Szövetsége és a Phnt Club. A tanfolya- 
tnokon elméleti és gyakorlati oktatás folyik.

Gyalázkodó röpirat 
Eckhardt Tibor, Hetényi 
Imre és egy előkelő 
diplomata ellen

Budapest józanul gondolkodó polgársága 
— pártállásra való tekintet nélkül — mély
séges megdöbbenéssel és felháborodással 
vette tudomásul, hogy egy rejtélyes forrás
ból származó röpirat

példátlanul durvaliangii, minősíthetet
len támadást Intézett három közéleti 

kiválóság ellen.
A litografáltnak látszó röpirat megérke

zett a legtöbb budapesti szerkesztőségbe, 
azonkívül néhány helyen titokban oszto
gatták és terjesztették. A röpirat kvalifi- 
kálhatatlan hangon intéz támadást Eck
hardt Tibor, Hetényi Imre főkapitányhe- 
lyeltcs és egy előkelő budapesti diplomata 
ellen. A legválogalottabb, utszéli kifejezé
sekkel illeti mindhármukat és az ocsmány, 
nyomdafestéket alig tűrő szavak csak ugy 
hemzsegnek a röpiraton.

A gyalázkodó förmedvényen ez az alá
írás szerepel: „Az első Szociálnaclonálé 

végrehajtó-bizottsága.**
A közönség eddig még nem hallotta ennek 
a szervezetnek a nevét, valószínűleg nincs 
is ilyen, de ha van és ha „az első Szociál- 
nacionálé végrehajtóbizottsága” egy való
ban létező alakulat, akkor egészen bizo
nyos, hogy visszaéltek a nevével. Lehetet

Ernszt Sándor és Friedrich
István szigorú kritikája 
a kormány politikájáról

Keszthely, október 3.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Keszthelyen vasárnap beszámoló
beszédet mondott Meizler Károly ország
gyűlési képviselő. A keszthelyi keresztény
párti nagygyűlés keretében az első beszédet 

ERNSZT SÁNDOR
mondotta. Hangoztatta, hogv bár rendkivül 
nehéz körülmények vannak a világon a 
keresztények számára,

a politikának keresztény jellegét ki kell 
domborítani.

•— Nem akarnak lemaradni a reformok
ról, mert azokra nagy szükség van. Spa
nyolországban a nemzeti szerencsétlenség 
azért következett be, mert a mindenkori 
kormányok nem teltek semmit a nép érde
kében.

Nagyon sok függ a választójog meg
oldásától.

Külpolitikai kérdésekkel foglalkozva rá
mutatott Ernszt arra, hogy az utolsó bélen 
Európában számos rendkívüli esemény ját
szódott le és

ismét fenyeget a háborús veszély. 1 
Hangoztatta ezután hogy a kereszténypárt 
mindig küzdött a bolsevizmus ellen. Meg
emlékezett a

szomszédállamokkal való tárgyalások
ról, majd a zsidókérdéssel foglalkozott.

Az az álláspontjuk, hogy a keresztény ele
meket meg kell erősíteni. A miniszterelnö
köt tiszteli és becsüli, de nem lát nála sem
mi olyat, ami a mezőgazdaság vagy kisipa-

W

_  Nagy forgalom a debreceni őszi vásáron.
Debrecenben vasárnap zajlott le az országos 
őszi vásár, amelyen nagy forgalom s élénk ke
reslet volt. A lóvásáron magas árak alakultak 
ki: 350—500 pengőt is fizettek egy igáslóért-

Fatü«elé»n6l. utólérbotetlen a közkedvelt^ 

„ZEPHIR kályha" I
15 óvoh tapasztalat tökéletes M
eredménye. Árlap Ingyen! ■

H £ B E R. Vilmos esAsxár-ut SB®. W
 hhto

— Öngyilkosság a vasúti sínen. A horti 
vasúti állomáson egy idősebb nő nz érkező 
vonat elé vetette magát és a kerekek halálra 
gázolták. Levelet találtak nála, amelyben a 
következő szöveg volt: Magyar Józsefné a ne
vem, Csányban lakom

— Megkezdődlek n hadgyakorlatok Görög
országban. Tegnap este kezdődlek meg Kelet- 
Macedóniában a görög hadsereg őszi iiagygva- 
korlalai. A hadgyakorlatokon résztvesz Péter 
herceg és sok katonai és politikai vezető férfin. 
A gyakorlatok után Metnras miniszterelnök An
karába utazik a török miniszterelnök mcgláto- 
galósára.

— Viaszaiért, mert visszakövetelték! KI ne 
emlékeznek vissza teljes elevenségében Gyencs 
Lili és miivészzcnckarának tavalyi forró, han
gulatos estjeire a Hangli Kioszkban? Most újra 
ugyanitt van és uj. jobbnál jobb számokkal 
ragadja cl nagyszámú közönségét, .amely min
denáron viszont akarta látni öt. 

len ugyanis még csak elképzelni is, hogy 
bármilyen pártállásu szervezet odaadja a 
nevét ilyen galádsághoz.

Eckhardt Tibornak lehelnek politikai el
lenfelei, de amit ez a röpirat müvei, az 
túlmegy minden elképzelhető határon. He- 
tényt Imre esetében pedig nem is kell a 
polgárságnak emlékezetébe idézni, hogy a 
kiváló rendörfőtisztviselönek milyen her
vadhatatlan éredemei vannak a rendfenn
tartás terén, aki világszerte megbecsülést 
szerzett a magyar rendőrségnek,

akinek az érdemeit számtalan esetben 
ismerték el legfőbb helyen és akinek 
mellét államfői kitüntetések bosszú 

sora diszitl.
Végül megdöbbenéssel veszi tudomásul 

mindenki, hogy a nyomtatvány förtelmes 
sértések özönét zúdítja egy diplomatára, 
akinek a belügyekhez semmi köze sincsen.

A gyalázkodó hangú nyomtatványról ter
mészetesen illetékes helyen is értesültek 
már és

a rendőrség szigorú nyomozással fogja 
kikutatni a szerzőket és terjesztőket, 

hogy elvegye a kedvüket az ilyenfajta elve
temült támadásoktól.

rosság megsegítésére alkalmas volna. A kis
iparosok a nagyvárosokban ma a nagy
tőke rabszolgái.

Ezután Meizler Károly számolt be parla
menti működéséről. Többek közt beszelt ar
ról, hogy a cukorgyárak újból földszerzés
sel foglalkoznak. Tiltakozott az ellen, hogy

„a kis keresztény emberek nem kapnak 
földet, amikor Gaál Franci és mások 

földet tudnak vásárolni.**
Ezután a karteleket támadta. Azzal fejezte 
he beszédéi, hogv az nem rendszerváltozás, 
hogyha Winchkler elhagyja a kereskedelmi 
tárcát és évi ötvenezerpengős állást kap, 
Kozma belügyminiszter megbukik és nyolc
vanezer pengő jövedelem jut neki.

A következő szónok, Friedrich István azt 
fejtegette, hogy a Treuga Dei hangoztatá
sára azért van szükség, mert semmit sem 
tudnak csinálni az országban.

Minden frakció azl hiszi, hogy Darányi 
hozzátartozik.

A zsidókérdést ugy oldják meg, hogv a sze
gény zsidókat üldözik, a gazdagokból méltó- 
ságos urakat csinálnak. Itt Magyarországon 
nem képzelhető el más, mint alkotmányos 
élet.

Béldl Béla beszélt ezután és elmondta, 
hogy a NEP-böl annakidején azért léptek ki, 
mert látta, hogy a kormány nem tudja 
programját megvalósítani és tulajdonképpen 
semmi sem történik a népi politika érdeké
ben. Több felszólalás után a gyűlés véget 
ért.

iT

— Szerelemléltés... Celldömölk közelében 
Csiigle községben Gáncs József és Gyarmati 
Sándor gazdalegények szerelemféltésből össze
vesztek. Gyarmati puskával agyon akarta lőni 
Gáncs Józsefet, a lövés azonban célt tévesztett 
és Gáncs József édesapját találta. Az idős gaz
dálkodót életveszélyes állapotban vitték kór
házba, a merénylőt letartóztatták.

— Két munkás súlyos balesete. Súlyos bal
eset ért két munkisembert a Bécsl-utl Gassner- 
féle téglagyár területen, ötvös Péter és Kovács 
Lajos napszámosok eddig meg nem állapított 
módon beleestek a téglagyár területén lévő 
szennyvízzel telt mely gödörbe. Mivel egyikük 
sem tudóit úszni, mind n kelten segítségért 
kiáltoztak és közben kétségbeesett küzdelmet 
folytattak életük megmentéséért. A segítség 
csak nem akart érkezni és a szerencsétlen mun
kásemberek már majdnem teljesen a víz alá 
merüllek. Az. utolsó pillonntban azonban két 
munkástársuk sietett segítségükre, csónakon be
mentek a vízbe és mindkettőjüket megmentet
ték. Ötvöst és Kovácsot, okik közben meg is 
sérültek, eszméletlen óllapotban a Margit kór
házba vitték a mentők. Nyomozás indult annak 
a megállapítására, hogyan történt n baleset és 
(crhel-c azért valakit a felelősség.

—- Képviselői beszámoló. Mczey Lajos 
országgyűlési képviselő vasárnap délelőtt 
tartotta Kunszentmártonban beszámolóját. 
Ismertette a belpolitikai és külpolitikai 
helyzetet, majd kijelentene, hogy a kor
mány minden erővel meg fogja szüntetni ii 
szélsőséges kilengéseket.

—

és művész-zenekara 
vendégszerepel

X--------------------------- /
utói mwí

oltozgtí egy őrült
Győr, október 3.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon*  
jelentése.) Különös botrányos jelenetek ját
szódlak le Győrben, a Szcchényi-téren. Egy 
30 év körüli fiatalember fölmászott egy 
fára és olt

prédikálni kezdett.
A fa alatt nagy tömeg gyűlt Össze, amely, 
nevelve vitatkozóit az egyre hevesebben 
gesztikuláló fiatalemberrel. A téren posz- 
toló rendőr erre kihívta a tűzoltókat, akik 

leszedték a fáról
a hevesen tiltakozó fiatalembert.

Kocsiba ültették és a győri kórházba szál
lították a fiatalembert, akinél semmiféle 
iratot sem találtak. A kórházban megálla
pították, hogy

súlyos elmebajban szenved.
Két napja rádión köröz a rendőrség egv 
30 év körüli joghallgató egyetemistát, aki 
pár hónappal ezelőtt súlyos betegen került 
a budapesti Lipólmezőrc, innen azonban

két nappal ezelőtt megszökött.
A győri rendőrség valószínűnek tartja, hogy 
a körözött és a győri Íiatalember azonos.

__ A francia vezérkar főnöke Bukarest
ben. Gamclin tábornok, a francia vezérkar 
főnöke vasárnap Bukarestbe érkezett. Meg
érkezése után több udvariassági látogatást 
tett. Délben Sikiliu tábornok, a román had
sereg vezérkarának főnöke, szükkörü ebé
den látta vendégül.

— Súlyos autógázolás Érden. Érden a 
felső állomás előtt egy automobil elgázolta 
Jónás József magántisztviselőt, aki kopo
nyaalapi törést és több súlyos természetű 
sérülést szenvedett Beszállitoták az l'j 
Szent János-kórházba. Elctbcnmuradásához 
nincs remény.

— Hulál a szüret után. Denl Imre lep
sényi ács négy gyermeke nagyanyjuk sző
lejében szüreten volt részt és sok szőlőt 
ettek. Később mind a négy gyerek megbe
tegedett. Közülük a négyesztendős Imre 
meghalt, a kislányok állapota súlyos.

_  Bajtársi találkozó. A volt cs. és kir. 19. 
tábori áiiyusczrcd tisztikara nz Országos Tüzér 
Emlékmű leleplezésének előestéién, október 
16-án — a külföldről érkező bajtársak tiszte
letére — társasvacsorát rendez a Carlton-szólló 
földszinti különtermében. A szokásos havi ősz- 
szcjövctel október 12 én elmarad.

imrisiöiieriSzínasy Gyula csgnek
„A bizalom erkölcsi tőkc“ — jel

szavával elindult üzleti akciója, 
amely a „Nagy Kristóf**  és „Szervita**  
super-siffon bevezetését adta hírül, a
t. közönség részéröl örvendetes fogad
tatásra talált. Viszonzásul ezért Igyek
szem nz árakat még olcsóbbá tenni, 
még pedig a forgalom fokozása révén.

Tudott dolog, hogy az áruk tech
nikai okoknál fogva nagyobb meny- 
nyiségek előállításánál arányosan ol
csóbbodnak. Ha nagyobb a forgalom, 
az áru olcsóbb.

Ugyancsak a fokozás céljából óhaj
tom lehetővé tenni szélesebb vásárló
köröknek bekapcsolását olyan folyó
számla alapon történő fizetési köny- 
nyitésckkel, amelyek praktikusan al
kalmazkodnak a vevő egyéni körül
ményeihez. E cégnél az árak ebben az 
esetben is a készpénzárakkal azono
sak.

Igénybe*ehető  mindazon felek ál
lal, akik bonilásuk alapján a céggel 
kapcsolatot óhajtanak létesíteni. A 
részletes tudnivalókról akár telefonon 
(182—70*2).  akár személyesen, min
den érdeklődőt készséggel tájékoz
tatunk.

Szfinásy Gyula,iy.,M-ier a
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Molnár Ferenc búcsúja, 
Darvas Lili bankettje

Vasárnap délutáni és esti előadás közöli 
d Pesti Színház inüs ész.g.irdújn nem hagyta 
el az öltözőkéi. A hallban hatalmas terített 
asztal válla azokal, akik Molnár Ferenc 
Dclilá-jában játszanak. Darvas Lili

przsgős-iizsonnabankcttet adott
a szereplők számára, akik rcsztvesznek a 
nagy Molnár-sikerben. A bankettre eljött 
Molnár Ferenc is, aki valóban búcsúzik, 
mert terve szerint rövidesen elutazik Buda
pestről. Most veit búcsút darabja összes 
szereplőitől és a színház személyzetétől. 
Molnár Ferenc, aki mindennap, amikor a 
színházba bejött, egy-egy adomát, viccet 
hozott, búcsúzóul is egy remek „Molnárt" 
mondott:

— Az öregedő ember három dologról fe
ledkezik meg mindig. Először elfelejti a 
neveket, másodszor elfelejti a számokat és 
harmadszor... és harmadszor... ejnye... 
ejnye — és cselt in tett egyet — no ezt már 
elfelejtettem ...

Az uj
ANDRÁSSY SZÍNHÁZ 

(a Paylay Edc-utcában) 
ünnepélyes megnyitása 

Szombaton, október ü-én este 8 órakor
Szinrekerill:

Bteve Paueur. a kiváló francia szerző 
világhírű Ezinmilve

Különös 
szerelem 

(L’Acheteusr)
Fordította: Bálint György 

Főszereplők:
MAKAY MARCIT,

Hajmássy Miklós, Sennyei Vera, 
Búrnony Erzsi, Zala Karola, Szigeti 
•lenő, Biliéül Tivadar, Doktor János, 

Fehér Gyula
Rendező: Ilródy Pál 

Diszlcttervcző: tipor Tibor 
Jegyek már válthatók. Tol: 112-235 és 129-598

Színházi hét
HÁZIÜNNEPET ÜL a Szinházi Elet szer 

Lesztősége, a melynek 25 éve Ingja Kálmán 
Jenő, a kiváló iró és humorista. Szívesen és 
örömmel csatlakozunk ehhez a ritka jubileumi 
ünnepséghez. -- Dr. TAUB1NGER ZOLTÁN, a 
Magyar Filmiroda ügyvezető igazgatójának, a 
magyar filmgyártás fejlesztése terén szerzett 
érdemei elismeréséül a kormányzó a kormány- 
főtanácsosi címet ademúnyoztn. — EGY NA
PIG PRÓBÁLTÁK csak Asdányi Károly „Ame- 
i lkai komédia" cimü darabját a Művész Szín
házban. amelynek előadását szereposztást ne- 
kézségek miatt elhalasztották, Gycrgyat István
nal és Kun Magdával tárgyaltak a két fősze
rep eljátszására vonatkozóan, de nem tudlak 
megállapodni. A Művész Színház következő új
donsága Lakatos László uj darabja lesz. — 
FORRÓ PÁLI’ a Zeneakadémia zsúfolásig meg 
telt nézőtere ünnepelte századik regénye 
megjelenése után. A hangverseny után az irói 
a Fészek inüvészklubbnn ?ŐÖ terítékes banket
ten ünnepeltek.

UGY BESZÉLEM EL EZT .4 TÖRTÉ
NETET, ahogy elsőkézből hallottam-. Az 
egyik elismert irói egyesülés elhatározta, 
hogy megteremti az élő irodalom Pan- 
theonjáí olyan muzeum alakjában, amely
ben az élő magyar irók kitűnőségei kézira
tok, fényképek, esetleg szobrok alakjában 
helyet foglalnának. Az irói tömörülés le
veleket, mondjuk ki nyíltan körlevelet 
intézett irodalmi életünk kitűnőségeihez. 
Egy ilyen levél érkezett a magyar költé
szet koronázatlan fejedelméhez, ahhoz a 
nagy költőhöz, aki már életében valóban 
elérkezett a halhatatlansághoz. Ez a levél 
udvarias hangon felkéri az irót, hogy kéz
irataiból — amelyeket maga is arra méltó
nak talál — juttasson néhányat a muzeum 
számára, majd kilátásba helyezték, hogy 
egy fiatal és rendkívül kedves szobrásznőt 
küldenek a költőhöz, akit arra kértek fel, 
hogy néhányszor üljön neki, mig mellszob
rát megmintázza. A levél egyébként kedves 
eélzással azt remélte, hogy ez a fiatal és 
tehetséges szobrásznő az ülés alkalmával 
kellemes társaság lesz a költő számára.

A KÖLTŐ, aki egyébként nemigen sze
ret levelezni, válaszolt az irói tömörülés
nek. Ez a válasz idők múltán bizonyára 
cssay-irodalmunk egyik gyöngyszeme lesz, 
de amelyet a személyekre való tekintettel 
sajnos, nem közölhetünk szóról-szóra, meg
lehetős szatirikus hangon utas i- 
totta vissza a kérést. Arra vonatko
zóan, hogy kéziratokat válogasson ki a 
muzeum számára, kijelentette az iró, hogy 
ezt nem teheti, mert minden müvét, amit 
kiadott, érdemesnek tart arra, hogy az utó
kor megőrizze. Egy kollektív muzeum szá
mára sem adhat semmit, mert mint írja, 
valaha k ü l ön múzeumot alapítanak 
számára, arra vontlcozón ftfidig, hogy egy 
szobrásznőt küldenek hozzá, megyjegyezte-

— Évekkel ezelőtt Párisban hasonló ké
rés érkezett hozzám és azt is visszautasí
tottam, pedig akkor — a szobrász R o d i n 
volt.

2. Nel ünk csak Istenre 

tellik...

VJ IR6, ILLETVE AZ ÍRÓ A SZIK
RÁDON, c-.l érezte a Nemzeti Színház 
közönsége annak a három órának minden 
percében, amikor N y i r ő József havasi 
szinjátéka, „.4 Jézusfaragó ember" lepergett 
elölte a színpadon. Sajnos, sohasem jártam 
Erdélyben, nem ismerem a székelyeket, de 
mégis hitelesnek, pontosnak fogadtam el 
az iró minden szavát, mondatát, gesztusát. 
Igen, ez a levegő, amely bár masztix- és 
kulisszaszaggal keveredve áradt felénk a 
színpadról, ez a hamisítatlan havasi le
vegő, amely ózondus hidegével csípi hi
degre az arcot és fűti forróvá a szivet. 
Költő beszél és mi ámultán, figyelve hall
gatunk. Ilyent mond például az egyik ha
vasi favágó:

— Mi olyan szegények vagyunk, hogy 

nekünk csak Istenre tellik, ... de nem 
tudják a Miatyánkot, mert nem a külső
ségekben, hanem belül, ösztönükben, a 
Természetben való nagy egyedüllétükben 
érzik az Istent és a felfeszitett Krisztus 
kínjait. Nem is szabad a dramaturgia esz
közeivel mérni ezt a darabot. Minden gátló 
szón keresztültör a közönség megilletödé- 
sének árja, amely ellenállhatatlan erővel 
önti el a nézőteret. Nyirő József darabját 
meg kell nézni, Németh Antal rendezé
sében kitünően játsszák is. Tímár Jó
zsef, a mcghasonlott és majd magára talált 
Jézusfaragó ember kissé misztikus alakjá
ban egészen jelentős színésszé nőtt, S o - 
m o g y i Erzsi bája és drámai egyszerű
sége, Le hot ay Árpád haldoklásában 
nagyszerű favágó figurája különösen meg
kapó volt.

3, Ráday, a rendező

CHAPLIN, minden idők legnagyobb ko
médiása dédelgeti magában azt az álmot, 
hogy egyszer Hamletot játszhassa, Lu- 
bitsch, a nagy rendező szeret filmjeiben 
mint statiszta átvonulni a filmfelvevögép 
előtt, s meg vagyok győződve arról, hogy 
titokban bonviváni ambíciók fűtik. Ráday 
Imre, a dédelgetett filmsztár, a ragyogó szí
nész, most azért a legbüszkébb és legbol
dogabb, mert ő rendezhette a Gyért y a- 
fénynél cimü könnyed, vidám és faj- 
sulytalan vígjátékot a Royal Színházban. 
Ebben a pillanatban madarat lehetne fo
gatni vele, olyan boldog, mert a közönség 
esténként megtölti a Royal Színházat és 
tapsol annak a vidám bohóságnak, amely 
sikerét nemcsak az ő ragyogó színészi tel
jesítményének, hanem gördülő, gusztusos 
és nyilván a Vígszínházban cl- és megta
nult rendezői tudományának köszönheti. 
Bársony Rózsi első vígjáték-szerepében 
elragadó, bájos, ennivaló, izes, friss gyü
mölcs, hogy az ember ... no nem foly
tatjuk. Rózsiból, a táncos szübrcttböl re
mek színésznő érett, kitünően beszél, pom
pásan poentiroz. Nem csoda, hogy a kö
zönség pirosra tapsolja a tenyérét, K e r - 
té s z Dezső fölényesen jó színész, a többi 
szerepekben pedig a rendkívül dekoratív 
és kedves Székely Ibolya, a pompás 
Lengyel Gizi, Pártos Gusztáv, Egri Ist
ván, Fáy Béla azok, akiket észrevettünk.

4. Gratuláció 

egy születésnapra

RAAB VERONIKA KISASSZONY az cl- 
múlt héten a Hétfői Napló hasábjain je
lentette be, hogy első szinházi fellépte, 
Magyar Szinház-i debüje pontosan egybe
esik születésnapjával. Az utolsó fórum 
premierjét a színház tizenkilencedik szü
letésnapjára tűzte ki. Drukkolva várta ezt 
a születésnapot, umelynek legszebb aján
déka — szerinte — a közönség tapsos el
ismerése lenne. Most bátrak vagyunk meg

gratulálni Ilaáb Veronika kisasszonyt, ama 
nagyközönség nevében, amely e népes is 
lelkes születésnapon résztvett és tapsaival 
szentesitette a színház ama Ítéletét, amely 
Raáb Veronika kisasszonyt főszerepben a 
színpadra engedte. Természetesen Vero
nika nem az a meteor-sztár, aki egyik 
pillanatról a másikra születik és siste
regve robban fel a szinházi égbolt zenit
jére, ellenben, Veronika kisasszonyt sok
munkára utasítjuk. Meg kell tanulnia a 
színészet mesterségbeli részét is, tudni kell 
bánni az arcával, szemével, kezeivel, orgá
numával, amely különösen meleg, búgó és 
behízelgő. Mi, akik az érdekes születés
napon szeretettel kisértük a tizenkilenc- 
éves leány első színpadi útját, az első fel
vonásban kissé idegenkedve fordultunk cl 
vibráló és egyenetlen lénye mellék fogásai
tól, arca diszharmóniájától, de a második 
felvonásban már diadalmaskodott az az is
meretlen fluidum, amely csak a tehetsé
gekből árad. Raáb Veronika kisasszony si
kerrel állta ki ezt a vizsgáját, felsőbb osz
tályba felléphet.

„AZ UTOLSÓ FÓRUM", amely kezdő 
színpadi iró gyanúsan rutinos írása, két
ségtelenül megtalálta az. utat a közönség
hez. Egy ideges, az életet tulkönnyen és 
tulfrivolan kezelő, úgynevezett mai leány 
elháríthatatlan sorstragédiája, szinte kel
lemes happyendnek számit a közönség 
elölt, amely, valljuk be, kissé utál kozva 
fordult (l ettől a leány figurától, amely se 
nem mai, sem típus, csak egy szinpadi 
szörnyszülött, aki hiába állítja magáiéi, 
hogy „olyan rózsa, amely nem azért nyi
tott, hogy magot termeljen, hanem hogy 
csak illatozzék." Matolcsy Andor bravúro
san kezeli a tollat, dialógusai meglepően 
jók, a darabszerkeszlésbcn pedig olyan 
leckét ad a második felvonásban Fodor 
Lászlónak, hogy csak ugy nyekken. Upor 
kórházdiszlctc egészen frappáns, bravúros 
Torz s Miklós rendezése, mintaszerű, 
ügyes fiú. Keresztesy Máriának né
hány bensőséges pillanatát tapsolhattuk, 
Föld é n y i László pedig hősiesen és ízlé
sesen küzdött a kis női vipera állal fél
holtra mart orvos-figurával, amit alakíta
nia kellett. Kedves jelenség Vészi Rózsi, 
T i m á r Liza és az ügyész szerepében em
beri, de nem clethü Törzs Jenő.
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az ul. Káprázatos Holián utcai
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bátrak 
közön - 
„Férfi-

FÉRFISORS Az elnu>H héten 
voltunk felhívni a 
ség figyelmét a . .......
sors" cimü francia filmre, 
amelyet a Fórum játszik. 
Tolong a közönség a Fó

rum pénztára elölt ág zsúfolt házak előtt pereg 
]c a Férfisors. Egv férfi utolsó nagy szerelme, 
egy könnyelmű, hálátlan kis érdeknőcske csa- 
pongásának és megtérésének drámája ez. So
kan és joggal, túlzottnak és hisztérikusnak ta
lálják Jean Gallandnnk, e nagy francia jellejn- 
szim'sznck alakítását a bálványozott, majd le
tört filmrendező szerepében, de azok, akik 
valaha is bepillantottak a stúdióba, jól tudják, 
hogy ez a figura valóban él, ezt kitermelte az 
a láp, amelynek stúdió a neve és amelynek 
talmi sikergőze bizony átformálja és megvál
toztatja a legférfibb férfiakat is és a legangya
libb nőket is. A film fotográfiái különösen bra
vúrosak, a rendezés tökéletes, az „örvény" ren
dezője, Edmond Gravillo mestermüve. A filmet 
mindenki megnézi, aki szereti az érdekes és a 
sablontól eltérő mozit.

Botrány a túrion c-’H* * *•  h»po, ez a három féVezhc- 
tcllen, jókedvű bohóc 
eléggé jó történj kereté
ben halálrakaca>gtaija azl 
a közönségeI. amely sze

reti a cirkuszi őshumurt, a burlerzket. Egy ki
tűnő hangú tenorista, egy szédületesen ügyes 
táncos és egy néger-együttes egészíti ki a mu
latságos filmet, amelyet a Maróban játszanak.

Kiss anyi, Komlós, Herczeg
a PÓDIUMBAN

A Gsaládszéavene Wal,ac» Brery, isme, 
mint dológlalan, könnyel
mű, iszákos családapa 
mutatkozik be ebben a 
filmben, egy eléggé gyen
ge és naiv mese kereté

lében. A film valóban csak időtöltés azok szá
mára, akik jobban nem tudják eltölteni ide-

A HftTFOi NAPLÓ SZE 
RETETTEL, DE OBJEK
TÍV SZIGORRAL BIRAt

ACYA& FILM
A férfi mind örült

magyar filmeket ka- 
. Fcntartás nélkül 
' megállapítanunk, 
az eddig látottak kö 

sül a legjobb vígjáték Török Rezső regényéből 
Vitéz Miklós által filmre Irt, „A férfi mind 
őrült* 4 című film, amelyet a Royal Apollóban 
táblás házak nemcsak nevetnek, hanem végig 
tapsolnak. Végre egy olyan m.esét kapunk., 
amely nem erőszakolt, kiagyalt karriertörténet, 
hanem olyan térre viszi el a mozllátogató kö
zönség fantáziáját, amely eddig „torra incog 
nita“ volt a magyar fi'.mközönség számára. A 
murgerl bohémvilág és a Grand Hotel előkelő
sége keveredik itt annyi ötlettel, mulatsággal, 
fordulatos vidám epizódokkal tarkítva, amelyet 
valóban nem hittünk magyar ifimben, Egyik 
ötlet követi a maikat, a közönség még ki sem 
kacaghatta magát, amikor jön a másik nevetik

- bocsánat a szóért —, Uruét röhög. Azon
kívül a közönség legnagyobb része szereti a 
kutyát. Nos, egy angyal foztezrler bonyolítja le 
a történetet és hozza össze happy endhen azt a 
szerelmespárt, amely a legképtelenebb és leg- 
■nulatságosabb helyzetekben kergeti egymást. 
Fürök Rezső, aki a „Hétfői Napló44 népszerű 
„Lepcses szomszéd* 4 rovatának kitűnő írója Is, 
nem papiros-fignrákat, hanem élő alakokat raj
zolt könyvében és ezeket szerencsésen mentette 
át a filmre Vitéz Miklós, a szcenáriumlró és 
G c r 11 c r Viktor rendező. Végre filmszerű fil
met kaptunk, nem fotografált színdarabot és 
fotografált vígjátékot. A főszerepben Lázár 
Mária egy vérbő temperanientumu spanyol nő 
alakjában hollywoodi sztárokat megszégyenítő 
bájjal, tehetséggel adott ragyogó szatirikus raj
zot. Jávor Pál egy enyhén szélhámoskodó 
szerelmes festő figurájában volt egyszerre hu
moros és férfias, mulalójelenetét külön megtap
solják, Páger Antal pedig egy együgyű, de 
valójában nagyon ravasz hotelszolga alakjában 
élete egyik legmulatságosabb alakítását nyúj
totta, Vaszary Piroska elragadóan kedves és 
mulatságos a spanyol társalkodónő szerepében, 
míg <*gy  bohém festőt Mély Gerő mintáz meg 
bravúrosan. Dénes György kimért száraz ele- 
gándájával brillíroz és a többiek, Pethes 
Sándor, Orsolya Erzsi, Köpeczy-Boócz, Dajbu- 
Izát Ilona és Peti Sándor minden dicséretet 
megérdemelnek és részesei az elmaradliatatlan 
nagy sikernek. Márkus Alfréd néhány ra
gyogó slágerrel gazdagitotta a filmet, amelynek 
nagy értéke, hogy a legfásultabb telkekből is 
kibányássza az igazi kincset, a nevetés 
kincsét.

A HÉT NAGY FILMJE:

A LÁZADÓK 
KAPITÁNYA Olyan modern, pazar, uj és merész, mintha 

1938-ban épült volna

A keddi diszbem&ntató 
összes (jegyei eikehek!

A Paramount házi vetítőjében meg
néztük Hathaway óriásfilmjét, amelynek 
cime: A lázadók kapitánya. Másfél 
órát ültünk a vetítőben és amikor ismét ki
nyúltak a lámpák, sajnálkozva keltüpk fel 
a székről. Miért nem folytatják? Az angol 
tengerészet hőskorának izgalmas epizódját 
örökíti meg a film, amikor angol őrhajók 
Afrika és Amerika partjain cirkálva vadász
tak az utolsó rabszolgakereskedő hajókra, a 
borzalmas embcrszállftmányra. Egy rabszol- 
gdkercskedőt az amerikai törvény elé' állíta
tok és 18 emberéletet kérnek tőle számon. 
Közbeszól az angol kémelháritó embere, aki 
a királynő üzenetét hozza az esküdtszéknek 
és háláját a vádlottnak. Mi történt itt? És 
meglevenedik a történet. Vad viharok kor
bácsolják a tengert, vad és legyürhetetlen 
indulatok hajszolják az embert. Élet-halál- 
harc tombol a kigyulladt hajón, amelyen a 
legféktelenebb és Legborzalmasabb pánik 
lesz úrrá. Fantasztikusan érdekes kép. Vi
dáman muzsikál és szórakozik a fedélköz 
népe, miközben a halál gyújt máglyát alá
juk. flcccsenések, robbanások követik egy
mást és a viharzó tengeren ott imbolyog a 
fáklyává változott vitorlás. Felejthetet
len kép, még most is idegeimben érzem, 
amikor leirom. beengedik az utolsó mentő
csónakot, zsúfolva emberekkel, egy égő, 
hatalmas árboc zuhan közéjük. Elképesztő, 
hogyan csinálták? Soha filmen ilyen izgal
masan érdekes, sistergőén valószert! foto
gráfiát nem láttunk. A film, amelynek hősét, 
egy homályos múltú, de ragyogóan férfias 
karakterű tengerészt Garry Cooper játssza, 
izgalmas meséjével, fordulataival a leg
jobb a hasonló zsánerű filmek 
között és talán csak a híres „Lázadók" 
cimü film állítható mellé A női főszerepben 
a bűbájos és finom Frances Dec-t látjuk 
ismét viszont. A film a hét nagy eseménye 
lesz, érdemes m<

A filmszinházépitő művészet és a kinema. 
tografia technikája évről évre fejlődik

LLOY
FILMSZfflW

* A Noazthy fiú esete Tóth Marxával cimii 
fihu csodálatos szinpompás ruháit Lányiné 
Ferda Manyi készítette.

Egy asszony, 
aki férfit vásárol

Steve Passeur Pestre jön és a fran
cia követség hivatalosan résztvesz az 
uj Andrássy-uti Szinház megnyitásán

E hét szombatján Theatrc-parée kereté
ben avatják fel az uj Andrássy-uti Színhá
zat a régi Kaiunra-Szinház helyén. A szin- 
bázavalóra meghívták Steve Passeur fran
cia írót, kinek Különös szerelem cimü da
rabja kerül színre a megnyitóelöpdáson. 
Vasárnap táviratot kapott a Magyar Szín
ház, amely szerint

a kitűnő Író pénteken Budapestre 
érkezik

és egyúttal a francia követség bejelentette, 
hogy szintén részt kivan venni az érdekes 
színháznyitó aktuson. A darab maga rend
kivül furcsa és bátor. Makay Margit 
36 éves leányt játszik, aki szerelmes

egy 
______ ____ „...........  „............ egy 
fiúba. Ez azonban nem szereti öt, de, mi
után választania kell a börtön és u házas
ság közölt, inkább elveszi feleségül a vén
leányt. aki ugy érzi, hogv 400.000 frankjá
val valósággal megvásárolta a Out. Bátor és 
érdekes problémát fejtegot a darab, amely
nek színpadi megoldása rendkivül finom.

Kondor Ibolya sanzónla élmény 
a PÓDIUMBAN

♦ A pestiek láthatják a velencei filmverseny 
diadalmas filmjét. Néhány nap múlva bemuta
tásra kerül az Urániában a „Kém vagyok I" 
cimü német fihnóriás, amely a velencei világ
verseny aranyéremmel díjazott nyertese. A 
rendkivül érdekes és minden izében izgalmas 
filmet Kari Hitler rendezte, a főszerepeket a 
gyönyörű Lida Baarova ós Mathias W’íenian 
játsszák.

* Shirley Temple életének legnagyobb sike
rét nem Shirlev-filmben aratta, hanem az „In
dia lángokban'1 című npgykióllilásos monu- 
montálfilmben, amelyet Hudyard Kipling híres 
regényéből készített a 20111 Genlury-l ox film
gyár. Az izgalmas történet főszereplői, Vic.lof 
McLaglen, Cesar Ror.icro és June Láng mel
lett a kis Shirlcy-v.ck is kiemelkedően nagy 
szerepe van. De a film hatalmas kiállítása, teli 
vonulásai, tömegjelenetei és csataképei a lobbi 
főszereplőkkel a kis Shirley nélkül is világsi- 
kert aratlak volna -r Írja a londoni premier 
után a búiig Mail.



A „gentleman-forduló“ meglepetéssel végződött

Zsengellér sérülése leállította
a lila-fehér gőlgyárat 
és a Fradi simán győzött

Balogh és Magda ragyogó játéka volt a derbi legszebb ajándéka — 
A Hungária tartalékjai kivégezték a vasutas-mumust

A forduló dcrbymérkőzéséböl, a zöld-lila 
csillából a Ferencváros homlokán diszlik a 
babér. .4 bizonylatiéi kimenetelű küzdelmet 
Zsengellér, az újpesti csatársor karmesteré
nek sérülése döntötte cl. Simán ugrotta át a

Törekvés akadályát a bajnokcsapat. A fel
javult Kispest a Budainak alaposan elron
totta a vasárnapját. Győr és Debrecen pont 
nélkül áll a bajnoki tabella végén.

Kinos rendezési hiba:
Usetty elnök „titkos11 szózata

lékonyan, de kiizei sem tapintatosan, 
kórusban ugatni kezdenek, mihelyt 
Balogh u közeliikbe ér. Az állati hangok 
„virágnyelven" Balogh buldoggszerü 

jelenségére céloznak.
Nem a legnagyobb öröm ilyen közönség 
elölt játszani. A helyzetek közben szinte 
villámszerűén cikáznak, változnak, de vala
mennyien egyértelműek abban, hogy a Fe- 
renváros fölényét jelzik. Állandósulnak a

Játék Gól ’onj

1 HUNGÁRIA fi 33:7 112 PHÖBUS fi 19:1) 113 FERENCVÁROS fi 22:14 114 ÚJPEST ti 28:9 95 NEMZETI fi 21:21 8fi TÖREKVÉS ti 17:16 67 KISPEST ft 18:19 68 SZŐRRE TAXI 6 17:20 50 ELEKTROMOS 4 8:10 4
10 BUDAFOK 5 9:15 411 SZEGED fi 11:15 312 „BUDAI 11" fi 12:22 213 BOCSKAI ti 5:2214 GYŐRI ETO fi 5:29 -

támadások és a megkínzott lilafehér védelmi 
gát rccseg-ropog a nagyerejű rohamok alatt. 
Egyelőre még állja a harcot és Sziklai ökle 
sokszor villan a magasba, már-már biztos 
gólnak látszó labdákra, de a végzetszerii 
gól egyre jobban közeledik.

FERENCVÁROS—ÚJPEST 3:1 (1:0)
Az ősz második számú derbijét játszották 

le vasárnap, amikor a két harcrakész nagy
egyesület tizennyolcezer néző elölt vívta 
meg immár legendás nagy harcál a bajnok
ságért. A közönség száma jóval alatta ma
radt a várakozásnak s c pillanatban még 
indok sincs erre, mert az. ősz legpazarabb 
vasárnapját terilelle az Ollői-uli pálya 
pompás gyepe fölé. Valahogy nem melege
dett föl a közönség a derbi iránt, sem 
elölte, som pedig közben. Az Újpest csapata 
mérsékelt taps közölt futott ki a vendég
pályára, amelynek közönsége izgatottan 
várta a nagy meccs kezdetét. De megszó
lalt a hangszóró, ahogy bemondták: a vil
lamoshang és Usetty Béla dr., nz MLSZ és 
a Ferencváros elnöke szózatot intézett a já
tékosokhoz, n bírókhoz és a közönséghez.

Ennek az akciónak, amelyet már na
pokkal előbb beharangozták, semmi
féle keretet sem tudott adni az ügye- 1 

fogyott rendezés,
mert, hogy egyebet ne mondjunk: már öt 
perce beszélt Usetty, amikor a Ferencváros, 
tehát az elnök saját csapata megjelent a pá
lyán. A szokott hangorkán fogadta, amely 
lt Ijesen elnémította a rekedt és kellemetlen 
hangú megafont s igy

Usetty elnök a legdiszkrétebben, titok
ban mondhatta el szózatát,

nmeivel a Ferencváros pálya közönsége egy
általában nem méltatott figyelemre. Csak 
egyes mondat foszlányok szűrődtek ki az 
ütemes tapsból és a hajrázásból s a tízper
ces beszédből mindössze az a súlyos mon
dat váll nyilvánossá, hogy „biintevő az, aki 
nem szabályosan játszik".

Usetty elnök dicséretes akciója tehal 
rajta kívülálló okokból korántsem érte el 
azt a hatást, mint amelyet megérdemelt 
volna Alighogy elhallgatott a villamoshang, 
Szigeti biró sípjába fújt és megkezdődött az 
a propagandameccs, amelyen huszonkét 
gcnlemannek kellett immár példaadóan fut
ballozni. Az első percekben ezek a gént lenni 
nek a régi recept szerint csak tapogatják 
egymást, hogv megkeressék a gyönge ponto
kat. llt-oll felcsillan n klasszis s az Újpest 
néhány gyönyörű támadása reményeket kell 
a messzi' vidékről idevándorolt és áldozat
kész drukkerseregben. Aztán Balogh gent
leman elköveti nz első faultol, amelv nagv 
hörgésl vált ki a közönségből, .lóval kisebb 
a felhorkanás, amikor Lázár gentleman 
követi el ugyanezt. A meccs már közel tíz 
perce tart és az derül ki. hogv a terencva- 
rosi védelem, amelv eddig a ..leggólképc- 
sebb*  védelemnek bizonyult, ma ragyogó 
formában van és csaknem megoldhatatlan 
problémaként mered az újpesti csatárlánc 
elé. Még az sem ingatja meg, hogy Lázár 
szokó. I könnyelműségével számtalanszor 
rést nyit a nngycrcjü újpesti rohamoknak.

Eldől a nagy csata i 
Zsengellér megsérül

A 15. percben egy mccesdöntő, de abban 
a pillanatban még a maga teljes súlyában 
nem jelentkező jelenj! zajlik le Korányi és 
Zsengellér közölt Nagy roham, a két játé
kos összcdöcccn, Zsengellér bellik s aztán a 
földre ül és

ez a leülés eg.viiltal azt jelenlétié, hogy 
az Újpest elvesztette a nagy tétet.

Ettől a pillanattól kezdve a lilafehérek len 
gelyéböl kiesett az. irányiló hadvezér és a 
magárahagyotl négy csatár többé már nem 
tudta megtalálni Zsengellér sérülésére tíz 
orvosszert A csatársornál nem maradt elég 
ideig a labda, a terep a ferencvárosink előtt 
vált szabaddá s a 20. percben inár be is rö
pült az első gól, amit a gólrajzunk mutat.

Sárosi volt az előkészítője, Kiss a foly
tatója és Toldi a befejezője. Pompás 
fejese a lécről vágódott a hálóba.
Az öröm még korántsem hág olyan 

mint inás alkalmakkor, valahogy ugy 
közönség, hogy a játék nyílt, nem 
észre a sérült Zsengellér statiszta szerepét. 
Ez a kiváló csatár sebesülten is mindent el
követ, hogy eredményes legyen s ezt egy 
nagy szabadrúgásból küldött lövése bizo
nyítja, ami a kapufán csattan el. A derby-

1:0.
fokra, 
érzi a 
veszik

A fejes gólok korszaka
Sárosi kétszer is döntő helyzetbe kerül, de 

ma valahogy túlzottan önzetlen és a lövést 
csatárlársaira bízza. Magda, Balogh és Szá
lai remek futballista-teljesítménye kápráz
tatja most el a nézőket s aztán jön az Új
pest utolsó fcllángolása: közel öt percen át 
tanyáznak a ferencvárosi kapu előtt, korne- 
rek kíséretében. A 35. perc eldönti azt a

Polgár labdáját Sárosi Tánczoshoz tólja, majd onnan vtisx^kapja, de minthogy’ a lövése 
reménytelen, Kitthez küldi a labdát, aki középre íveli és Toldi fejese nagy erővel röppen 

u lécre, majd onnan a hálóba. 1:0. Félidő 20. perc.
(Copyright by Hétfői Napló — System Horváth)

vitát, amely a szakértő szeme számára már 
jóval régebben eldőlt. Tánezos középre 
csúsztatott labdáját Sárosi lövés helyett át
lépi, de a labda irányt változtat Futó lábán 
és kornerre perdül. Ezt

Tánezos íveli túl az ellenkező sarkon, 
ahol a csomóból Kemény feje emelke
dik ki és a hatoson álló Toldi felé röp
pen. Toldi feje ismét a helyén van és a 
labda védhetetlenül surran a hálóba.

2:1.
Ezt a gólt aztán már elementáris erejű tóm- 
bolás fogadja, mert nem vitás, hogy a mér
kőzést a Ferencvárost megnyerte. A sérüli 
Zsengellér Kocsissal helyet cserél, nem sok
kal később az újpestiek észreveszik, hogy 
most már nincs célja a védekezésnek, min
den maradék erejüket a támadásokba dobja, 
de ezek rendszertelenek. Csak kornerekre 
lelik, ezt azonban az utolsó percben egy fe
rencvárosi korner végkép ellensúlyozza:

Kemény lövi és Sárosi sima fejessel be
állítja a végeredményt. 3:1.

A ferencvárosi nézők öröme határtalan s 
egy közülük, nem törődve a rendőri kor
donnal, biborpiros arccal rohan a mezőny
be és sorra csókolgatja a játékosokat. Még 
egy-két gólhelyzet alakul ki a kezdés után, 
majd fölsüvit a hármas bírói fütty, ami a 
Ferencváros nagy diadalának hivatalosan is 

befejezését jelenti.
hangulatot még senki sem érzi, csak akkor 
forrósul föl egy kicsikét a közönség hangu
lata, amikor Usetty elnök szózatának fittyet 
hányva,

n tribünön néhány „gentleman" pofoz
kodni kezd.

Toldi közben megrándul, sántikál is, de az
után ragasztókkal helyrehozzák a fogyaté
kosságot. Már most látszik, hogy Korányi, 
Magda és Balogh pompás játékával szinte a 
mezőny fölé nő. Sárosi dr. csak ritkán tudja 
csillogtatni nagy művészetét, ami viszont 
azt bizonyítja, hogy Szűcs kitünően érti a 
mesterségét és hatástalanítja Gyurkát. Min 
den izgalom nélkül folyik tovább a játék s 
a negyvenedik percben Kocsis keresztlab
dája csaknem a hálóban köt ki. A félidő 
utolsó pillanatában esik az egyenlítő gól.

Előbb Korányi bendszel a tizenhatoson 
belül, azután meg a másik oldalon 
Magda kezén surran végig a labda. Ezt 
már Szigeti biró sem nézi el és tizen
egyest diktál, amit némi vita után Ko

csis élesen a hálóba küld. 1:1.

Az ugatő-kőrus munkába 
kezd

Óriási zsivaj kiséri a mérkőzés kitűnő bí
róját az öltözőbe és újra felhangzik, amikor 
a szünet után megjelenik a pályán. Az új
pestiek másodikfélidős taktikája Zsengellér 
sérülése után csak az lehetett, hogy tartják 
az eredményt. Csupán

három csatár játszik elől,
az összekötők hátul segítenek. A Fradi vi 
szont óriási rohamokkal igyekszik megtörni 
az újpestiek ellenállását és csaknem ugy 
dobják magukat már az első pillanatban a 
harcba, mintha a finis ideje következett 
volna el. Egyik nagy helyzet a másik után 
alakul ki az újpesti kapu előtt, de egyelőre 
még az izgatott ferencvárosi csatárok miatt 
nem érett he a gól. Balogh, aki remekül sze
rel és pontosan passzol, testéi és lendületéi 
minden alkalommal kihasználja s ez se- 
liogysem tetszik a közönség egy részének.

Minthogy nz elnöki szózat szerint nem 
illik ■ pályára Jelzőket bekiáltani, talá-

s

Serényi válogatott-ambícióját 
Budán siratják

KISPEST—BUDAI 11 4:2 (3:1).
Még alig háromezer főnyi közönség ül a 

derbi előmeccsének kezdetén a pályán, 
ugy látszik, nem sok szépet várnak ettől a 
mérkőzéstől. A 10. percben a két Steiner 
áll az érdeklődés homlokterében. A Budaié 
huszonöt méterről hazaad, s a Kispesté a 
kapu előtt eléri és bombagólt lő. 1:0. Déri 
fölélövése tapsot arat, de a másik oldalon 
is nagy a tapsvihar, mikor Hidasi pompás 
csúsztatása a kapufáról pattan vissza. Hosz- 
szu mezőnyjáték után Vig előredobolt lab
dájával Serényi-Steincr elfut s Kovács hiába 
nyomja,

futtából az ellenkező kapufáról a háló
ba küldi a labdát. 2:0.

Néhány perccel a befejezés előtt Újvári be
adását Nemes pompásan küldi Serényi elé, 
aki futtából hat méterről a hálóba zúdítja. 
3:0.

A kispesti szélső — aki ugylútszik a vá-

logatottságra gondol — magánkívül ug
rál örömében.

Jászberényi beadását Hidasi fejjel Vermes
hez küldi, aki kapásból, hatalmas lövéssel 
szépíti az eredményt. 3:1.

Szünet után megint Vermes előtt nyílik 
óriási helyzet: messze elfut a védőktől, a 
kapus eléjeszalad s a szélső szerencsétlenül 
pont belélövi a labdát. A közönség Hidasit 
keresi.

Az Újpest leendő nagysága leslpuskás- 
dit játszik,

sok sikerrel kecsegtet, mert 
megakad a védőkben. A 17.

de ez nem
minduntalan ...„OH»UU „ —........
percben járunk, mikor Hidasi játéka ered
ményt hoz. Jászberényi lefutását beadás 
követi,

Hidasi pontosan érkezik, a kapussal 
összecsap a labdáért s az a hálóba 

pattan. 3:2. 

Előző számunkban hirdetett M. N. B. 823. bz. e. a-
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'A Budai mintha most felébredne. Egymás 
után vezeti a jobbnál jobb támadásokat, de 
mintha átok ülne a csatárok lábán, semmi 
sem sikerül. Vermes óriási lövése centimé
terekkel kerüli el a kaput, majd

Hidas és Vermes egymást lökik fel 
pompás gólhelyzetben.

Serényi most újra ugrálhat: Déri a jobb- 
összekölő helyéröl hatalmas rúgással hozzá-

A Törekvésnek nem volt elég a
— törekvés...

HUNGÁRIA—TÖREKVÉS 5:1 (3:1)
A Törekvés „illatos1* pályáját mintegy 

négyezer néző lepi el. Az egész Terézváros 
kinn van a tribünön és határozottan a Hun
gária közönsége van :zámbeli fölényben. 
Tekintettel arra, hogy mindkét csapatnak 
kék-fehér a színe, a vendéglátó Törekvés 
fehér dresszben fut ki a pályára. A Hun

Turati

Szabadrúgása

EGY ÁTTÖRT SORFAL
Turay szabadrúgása a Törekvés sorfaláról viaz- 
szapattan a bombázó elé, akt a visszapattanó 
labdát Dudáshoz továbbítja. Dudás a lesállás- 
sul kacérkodó Csehi ugrasztja ki. Matyi ele
gánsan húz kapura és a léc alá ragasztja a 

labdát. I. félidő 16. perc. 2:1.
(Copyright by Hétfői Napló — System Horváth)

pária kezdi el a játékot, de már az első 
percben megdermed a Hungária közönsége. 
Gere, a Törekvés kis cigány balszélsöje ve

zet ügyes támadást, remekül centerez és Re
gős 11. a földbegyökerezett Bíró mellett kö
zelről gólt fejel. 0:1. Még a Törekvés kö
zönsége sem mer örülni a gólnak, halálos 
csend fogadja a váratlan akciót.

Vidor, a Hungária japántipusu ama
tőrje, mesésen mozog.

'Annyi szint visz a játékba, hogy élvezet 
nézni. A 6. percben az elkeseredetten roha
mozó Hungária csatároknak sikerül ki
egyenlíteni a gólelőnyt. Vidor pompás lab
dát ad Csehnek, aki Dudáshoz játszik. Du
dás lyukra feszi Csehi és a mesteri villám
gyors akció meghozza a kiegyenlítést. 1:1. 
Cseh Matyi rendkívül ngilis. Egyizben el
lökik a kapu előtt, de feláll és még mindig 
az övé a labda. Feltartózhatatlanul rohan 
a kapu felé, de Lőrinczy ismét elkaszálja. 
Klug biró határozottan mutat a 11-es 
pontra, de a büntetőt Matyi hanyag blazirt- 
sággal a kapus kezébe gurítja. A Törekvés 
támadásai tüzesebbek és veszélyesebbek. A 
Hungária nem játszik jól. A passzok nem 
pontosak és különösen a halfsor gyengél
kedik. Mégis újabb gólt ér el a 16. perc
ben. Turay szabadrúgása a sorfalról vissza
pattan, Turay Dudáshoz irányítja, aki a 
fejek fölött átemeli a labdát és a jó tempó
ban startoló Cseh a léc alá vágja. 2:1. A 
játék nem szép, nincs iram és nincs átgon
dolt akció. Titkos robog le, beadása Vidor 
elé hull. Az ügyes kis amatőr Sashoz ját
szik, Lőrinczy közbelép ugyan, de „luftot“ 
rúg s igy Sas kényelmesen a hálóba céloz. 
3:1. Félidő végén Takácsi öt lépésről hagy 
ki egy holtbiztos gólhelyzetet. Szünetben 
vitatkoznak a tribünön, egy Törekvés-liivő 
határozottan kijelenti, hogy a mérkőzésnek 
erkölcsi győztese a Törekvés.

Egy Hungária-drukker megkoronázta a 
merész állítást, azzal, hogy a mérkőzésnek 
az anyagi győztese a Törekvés. Ebben az
után mindkét párt megegyezik .Szünet után 
öreguras, tarokkizü játék folyik. A 9. perc 
hoz egy kis élénkséget, mert egy Sas—Cseh 
támadás góllal végződik. A bíró középre int 
ts megadja a gólt, de a Törekvés-játékosok 
közrefogják és a taccsbiróhoz invitálják. A 
taccsbiró bemondására Klug biró érvényte
leníti a már megadott gólt, annak dacára, 
h°gy saját kijelentése szerint Cseh Matyi a 
labdát egy Törekvés-játékos lábáról kapta, 
tehát szabályos gól voltl A Hungária nem 
’eklamál. A 15. percben végre szabályos gól 
adódik. Sas rohan le, centerét Vidor Dudás
hoz továbbítja és a hal (sorból előrerukkolt 
összekötő nz ugráló labdát húsz méterről ir
tózatos erővel lövi kapura. A gyilkos erejű 
lövés a kapus kezét elüti és a hálóba vágó
dik. 4:1. Ezután

olyan gólt lő Cseh Matyi, amilyet mór 
tlx év óta nem láttak magyar pályán.

Dudás gurulósán kapura lő, Matyi ráront, 
de szándékosan nem érinti a labdát, hanem 
tcstcscllcl megtéveszti a kapust és a kapura 
tartó lövés anélkül, hogy a zsonglőr érin
tené, a hálóba döcög, /temekbe szabott szel
lemes megoldás volt. Azonban a biró nem 
’Rv vélekedik és általános elképedésre lest 
>tél. A Hungária közönsége tombolva tüntet 
h'lug biró ellen, aki kétségtelenül a mezőny 
legrosszabb embere. A Törekvés kissé vissza
esik, de n Hungária-csatárok nagy helvze 
leket hagynak ki. Dudás ki tök ’k Farkas 
elkapja a kezét és lerántja a földre a bün
tetőterületen belül, A biró semmit sem lát. 

küldi a labdát.
Hóri kifut, de a gyors szélső hamarabb 
éri el s a kapus melleit laposan a há

lóba küldi. 4:2.
Jászberényi pompás lövését Olajkár a kapu 
torkából kornerre menti s oda a Budai 
utolsó reménysége. Az utolsó pillanatban 
Serényt hatalmas kapufával vonja magára 
a figyelmet. Vájjon Dietz dr.-ét is?

A 43. percben végül Vidor pazar trükkel 
megy keresztül Grcgoron és a beadást Cseh- 
hoz továbbítja. Matyi kicselez két játékost 
és váratlanul Dudás elé tálal. Az ágyuslábu 
balösszekötő irtózatos erővel vágja a léc alá 
a labdát. 5:1. Az utolsó percekben a Törek
vés szorongatja a Hungária kapuját, de Kiss 
minden helyzetből ment.

Mintha kihaltak volna 
Győrben a csatárok

NEMZETI—ETO 3:1 (1:0).
Az ETO Dombóvárival, az amatőrválogatot

tal ólt ki. A játék elején az ETO fölényt har
col ki. de Balogh kélizben is nagy helyzetet 
hagy ki. Túli egy összecsapás után pár percig 
a kapu mögé kerül. A közönség nincs meg
elégedve a biró Ítéletével, sűrűn tüntet. Az 
utolsó percekben Horváth koméról Kisalagi 
befejeli. 1:0. Szünet után a 2. percben Horváth 
10 méterről gólt lő (2:0), de Juhrisz néhány 
perc múlva kisebbíti az előnyt. 2:1. Balogh 
ujabb két nagy helyzetet kihagy, mire ellene 
is tüntet a közönség. Változatos játék után 
Horváth labdáját Fenyvesi befejeli 8:1. Az 
utolsó percekben az ETO újra fölénybe kerül, 
de csatárai egymáson tesznek túl a jobbnál 
jobb helyzetek kihagyásában.

Masés Bocskal-Jjáték, 
fölényes Eiekt?om<as- 

győzelem
ELEKTROMOSMÜVEK—BOCSKAI 5:2 (2:0) 

Debrecen, október 3.
(A Hétfői Napló tclefonjelentése.) Debre

cenben érthetően nagy bizakodás előzte meg 
a mérkőzést, hiszen

Teleki és Markos Is játszott.
A Bocskai támadósora régi, nagy híréhez 
méltóan ragyogó támadásokkal szinte az 
egész mérkőzés alatt az ellenfél térfelén 
tanyázott. A fővárosi vendégcsapat csak 
gyors lefutásaival iparkodott eredményt el
érni.

Az első percek izgalmai után pompásan 
gördülnek a Bocskai támadásai, de Teleki 
és Finta hatalmas lövései sorra megakadnak 
az imponálóan védő Gulyás kezében. A 19. 
percben járunk, mikor az ujoncvédelem 
megzavarodik, a játékosok egymásra vár
nak, mialatt Szendrődi lapos lövést küld a 
sarokba. 1:0. A Bocskait hallatlan balsze
rencse Üldözi. A 39. percben

Kocsis felvágja Hajdút, tizenegyes, 
Boros irdatlan erővel kapufára zúdítja 

a labdát.
Két perc sem telik el, Orczifalvi lefut, Ker
tes kifut eléje, a szélső bead, Szendrődi re
mek stopplövéssel sarokba bombáz. 2:0. 
Félidőben a Bocskai-játékosok azt rekla
málják Tihaméry bírónál, hogy

Buzási cipőjéből egy szeg áll ki s ezzel 
a játék alatt sérülést okozott 

Érthető izgalom közt vizsgálja meg a biró 
a csatár lábát, hiszen ezért kiállítás jár, de 
Kiálló szöget nem talál.

Szünet után a 4. percben Hajdú szabad
rúgását Teleki a hálóba fejelt 2:1, mire 
mintha csak feltámadna a Bocskai, nyo
masztó fölénybe kerül. Finta, majd Teleki 
lövése góllal biztat, de

Gulyás páratlan jó formában van.
Szinte lehetetlenség neki gólt rúgni. Ezzel 
szemben Orczifalvi gyors lefutása után a 
beadást G. Tóth a hálóba fejeli. 3:1. A deb
receni játékosokat érthetően idegesíti « 
nagv fölény ellenére kapott három gól s 
egyik összezavarodás a másikat követi a já- 
lékukban. A vendégcsapat ügyesen kihasz
nálja ezt a helyzetei. A 35. percben Orcrt- 
falul beadlMt SrendrM kapuba rúpia 4:1. 
tnnid két perc múlva Kertes rpn labdát To- 
rH, rlé bakkal, "ki mellette a íarokba 
kübli 5:1. Az utolsó nercben Marka, elke

VÍ-iM.áíl’lrl a pálya szilén és
l. na.iJan hatalmas bombát zúdít a sarokba. 
5:2.

Váry Sándor 
Amerikából hazajön 
és indul a szabad- 
stilusu viadalon
Hétfőn Shikat—Siki 
és Németh—Glavanov-döntők

Az amerikai szabadstilusu birkózás rendező
sége, illetve a nemzetközi szövetség alelnökc, 
a világszerte ismert rendező Pachéco néhány 
nappal ezelőtt kábeltáviratot küldött Váry 
Sándor, az Amerikában élő magyar bajnoknak, 
aki részt akar venni a most folyó bajnoksá
gon és ezért repülőgépre ült és minden való
színűség szerint kedden mór Budapesten van.

Váry Sándor, mint a MAC nehézsúlyú ököl
vívója tűnt fel, többszörös magyar válogatott 
volt, majd áttért a birkózásra, ahol egyik győ
zelmet a másik után aratta és mint birkózó 
is többször képviselte válogatott mérkőzéseken 
a nemzeti színeket. Egy napon Váry búcsút 
mondott amatőrségének és Amerikába távozott. 
Aztán egymásután érkeztek a híradások, hogy 
a magyar fiú USA egyik legnépszerűbb és lég- 
jóban kereső birkózója. A budapesti közönség 
éppen karrierje teljében fogja látni a magyar 
birkózót.

Hétfőn este különben két nívós küzdelem 
lesz a nagyerejü német Shikat és a tökéletes

Díszes közgyűlésen ünnepelte 
a Cégliga a Héttői Naplót

A Cégcsapatok Labdarugó Ligája szom
baton este díszes külsőségek közt tartotta 
meg ezévi diszülését. Bakos Károly örökös 
elnök nyitotta meg az ülést és bevezető 
szavai során megemlékezett arról, hogy

a Hétfői Napló értéke” vándordíjai 
ajánlott fel a cégcsapatok számára s 
üdvözölte az ülésen megjelent dr. Elek 
Hugót, a Hétfői Napló főszerkesztőjét, 
a liga dlszelnökét, akit a jelenlévők 

percekig lelkesen ünnepeltek.
Ezután Vérles .Tenő társelnök dr. Görgey 
Istvánról, a CLL diszelnökéről, emlékezett 
meg annak kapcsán, hogy a nagy népszerű
ségnek örvendő diszelnök tiz éve működik 
a CLL-nél, majd leleplezték Görgey István 
diszelnök Szüle Péter festőművész által ké
szített portréját. Hsettii Béla, a BLASz ésa 
MLSz üdvözletét tolmácsolta, majd Semsey 
Aladár, Újpest polgármestere szólalt fel. A 
jubiláns dr. Görgey István diszelnök meleg 
szavakkal emlékezett meg az elmúlt tízévi

Megindulnak a küzdelmek a Hétfői Napló 
rendkívül értékes vándordíjáért

A Hétfői Napló szerkesztősége a kisegyesü- 
Ictekért mindig sokat áldozott. Evek hosszú 
sora óta minden tőle telhetőt megtelt azJrány- 
ban, hogy a jobbsorsra érdemes kis amatőr
egyesületek helyzetén javítson.

A Hétfői Napló szerkesztősége ezt az elgon
dolását kívánta megvalósítani, mikor a nagy
értékű vándordijat ajánlotta fel a Cégcsapatok 
Labdarugó Ligája részére azzal, hogy azt kis- 
egyesületei részére kiírja.

A CLL elnöksége nagy örömmel és lelke
sedéssel fogadta vándordíjunkat

— erről fentebbi cikkünkben számolunk be —, 
ki is irta. Az egyesületek hasonló lelkesedés
sel vették n vándordíj küzdelmeit, amire mi 
sem jellemzőbb, hogy

■ nevezésre jogosult Msegyesülelek közül 
szinte kivétel nélkül valamennyi jelent

kezett.
A vándordíj mérkőzéseire a nevezési zárlatig 
tíz egyesület nevezett, a diszülésen azonban — 
mint arról máshelyütt megemlékeztünk — 
ujabb két egyesület kérte a résztvevők sorába 
való felvételét, úgy hogy

a szombaton meginduló vándordíj-küzdel
mek Gorán tizenkét csapat vesa részt.

A vándordíj nem kiesésre menő küzdelmek 
alapján kerül lebonyolításra, hanem a reáli
sabb körmérkőzés szerint. A CLL a vándordíj 
sorsolását ma este eszközli és mint említettük, 
szombaton már le is zajlik az első forduló.

A Céglíga b ajnokságaí
I. osztály: Cblnoln—M.-Acél, 2:1 (0:0). Biró: 

Pollák Lanyha játék, váltakozó fölény, a Chi- 
noin valamivel jobb volt. Góllövők: Kaszteli, 
Liszkni. ill. Jerabek.

Klstcxt—M.-Pamul 2:1 (0:0). Biró: Skalilzer 
Egyenlő erők, erős küzdelme, döntetlen lett 
volna igazságos. Góllövök: Szőke, Vágó (11-es- 
bői), ill. Csuti.

Danubia—Bndavldékl, 4:0 (4:0). Bíró: Iste
nes. Danubia fölény, megérdemelt győzelem.

Hajós és Szántó—Flllex, 4:1 (1:1). Biró: Pú- 
ris I. Szép, fair mérkőzés, sima győzelem.

Wcrtheini—Kemény és Társa, 2:1 (Idt). Biró: 
Strompf. Szép, fairmérkőzés, sima győzelem. A 
Kernénv egv 11 est kihagyott Tóth, a Werl- 
heim kapusa, a mezőny legjobb embere. Gól
levők: Bulovits. Bnjkai (11-es) ill Kovács II

II. osztály: Flóra—Süss, 5:0 (2:0). Biró:
1 Müller—Ujp. poaztrt, 8:1 (1:0). Biró: Dcnn 

hofer.
I.öwv—Er.iel 2:1. (1:0). Biró: Hnlzer.
Ká’ olgvúr -Gamma 0:0. Bíró Arányi.
Elnökségi ölj: tttri mnnn -Kábelgyár II 0:2. 

(2.0). Bíró: Cserregi. — lramma-Ltipztger

technikájú Regis Siki között. Németh Sándor, 
aki szombaton megadásra késztette az angol 
Gregoryt, a bolgár Glavanovval veszi fel a küz
delmet.

A mérkőzéseket fél 9 órakor kezdik a Fényei 
fővárosi nagycirkuszban.

munkássága alatt nagy lelkesedéssel mun< 
kálkodó társairól, majd dr. Elek Hugó fő
szerkesztőnknek és a Hétfői Naplónak mon
dott köszönetét a támogatásért.

— A Hétfői Napló volt nz első — mon
dotta —, amely bennünket n legnagyobb 
szeretettel és odaadással támogatott és 
nemcsak sorul utján, hanem támogatá
sát tettekkel is kézzelfoghatóvá telte, 
unitkor rendkívül értékes és művészi 
kivitelű vándordíját a Cégligának fel

ajánlotta.
A jelenlévők ezután ismételten lelkes taps*  
sál ünnepelték dr. Elek Hugó főszerkesztőt. 
Az ülés befejezése után a jelenlévők hossza 
ideig szemlélték Ösi-Blazsek László szob
rászművész remekművét és a mü nagysze
rűségére mi sem jellemzőbb, minthogy a 
most kiirt vándordíjra

a szobormű szépségének varázsa alatt 
ujabb egyesületek neveztek az október

9-én  meginduló küzdelmekre.

5:1, (4:0). Biró: Csanády. — Ktstext. II.—Flát
2.2 (0:1). Biró: I’áris II.

AZ ÖRÖK IFJAK EVEZŐSVERSENYÉT 
A PANNÓNIA VETERÁNJAI NYERTÉK

Nagy érdeklődés kísérte vasárnap délben 
most már harmadlzben a margitszigeti pesti 
Dunaágban a Pannónia rendezésében nz Örök 
Ifjak nyolcas evezősversenyét. A verseny — 
amelyre hat csapat adta be nevezését — leg
fontosabb feltétele az volt, hogy csapattagjai
nak összélctkora 350 évet kell hogy elérjen.

Félegykor indult a iiat csónak a Margitszi
get északi csúcsától és a következő sorrend
ben érkeztek meg a célba: 1. Pannónia I.
2. Nemzeti. 3. Ncptun. 4. MAC. 5. Pannónia II. 
6. Tiszti Evező-Egylet.

AZ ADMIRA MÉG MINDIG NYERETLEN
A bécsi Nemzeti Liga eredményei: Sportklub 

-—Viennn 3:3, Rapid—Adinira 5:8, havoritner 
AC—I’C Wien 4:3, Austria—Simmering 2:0, 
Wacker—Floridsdorfer AC 1:1.

CSEHSZLOVÁKIA—JUGOSZLÁVIA 5:4 (8:1)
Prágában találkozott a két ország váloga

tottja. Huszonötezer főnyi közönség nézte vé
gig a mérkőzést, amely igen erős küzdelmet 
hozott. A csehszlovákoknál a halfsor ismét 
gyengén játszott.

MEGTORPANT A CSEPELI MOVE
Biró csoport: Postás—Herminamező 4:3. ZSE 

—BLK 7:4, Megyeri SC—URAK 2:1, Goldbcr- 
ger—Magyar Paniutipar 3:3, Hl. kér TVE— 
Testvériség 2:1. BSzKRT—Bp. Vasutas 4:0, 
UTE—Vasas 4.2. — Pártos csoport: Csepeli 
MOVE—Wekerletelcp 22, FTC—Ganz 3:1, 
Drasche—SzFC 1:1, SzAC—EMTK 3:2, Kispesti

AC—MA VÁG 4:4. MAFC-MTK 5:0.
A Magyar Kerékpár Szövetség vasárnap 

rendezte a bécsi országúton százkilométeres 
bajnoki versenyét. A versenyt Kies (FTC) 
nyerte 2 óra 44 31 mp-cs idővel.
A HALADÁST LEGYŐZTÉK SIMONTORNYAN

DVTK—ARAK 0:0. — Szolnoki MÁV—Er- 
zsebet 2:1. — Vári SE—Tokod 1:1. — Simon- 
tornya—Szombathely 3:2. — Salgótarján—
VÁC 4:0. — Csepel—Vasas 3:0. — Drogisték— 
Váci Remény 2:2.

Az Országos Frontharcos Szövetség VI. Csll- 
higturúján 279 autó és motorkerékpár futott 
be a célba. A szövetség czüstserlegét a Győri 
Autó- és Motor-Klub és a Balalonvidéki Motor 
Sport Klub nyerték.

Kézllahdueredinények. I osztály: MAFC—* 
BLE 5:3. UTE Reszkárt 12:7. Elektromos— 
BTC 22:0. VÁC—MTE 9:0.

Országos rekor.l.'avit.ía nz UTE Ifjúsági ver
senyén. A 4 - M00 méteres staféta rekordját a< 
ÚTÉ csapata 8:212 mp-re javította.
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Szabó 1500-on csak nyolctized másodperccel 
maradt el a világrekordtól

Mintegy 1500 főnyi közönség elölt zajlott 
le a Margitszigeten a MAG őszi viadala. Ha
bár nem indultak Jordachéhoz hasonló „vi- 
lágnagyságok", a program első oldalán sem 
a „Nagy Elnök" fényképe mosolygott ránk 
és a pálya belsejében is csak liz rendező 
dolgozott, mégis magasabb nívójú, kitűnöbb 
rendezésű versenyt volt alkalma a közön
ségnek látni, mint a mull héten, az agyon
reklámozott MASZ „jubileumi**  versenyen. 
A MAC ezzel a versennyel is méltón bizo
nyította, hogy nem csak eredmények, ha
nem rendezés tekintetében messze az első 
helyen áll. Kár, hogy az atlétikai közönség 
egyrésze a „B-közép" hóhéraira pályázik, ez 
nem fogja fejleszteni ezt a sportágai!

Az eredmények közül messze kiemelke
dik Szabó kiváló 3:48.6 mp-cs ideje. Első
rendű Iglói, valamint a diszkoszvetők és 
Kovács 200-as eredménye is. örvendetes 
Gyencs, Holtai és dr. Darányi javuló for- 
ihája.

110 m. gátfutás. 1. Jávor BSzKRT 15.9 
mp. 2. Szabó MAC 15.9 mp. 3. Levente BIK 
10 mp.

500 m. 1. Vadas MAC 1:04 mp. 2. Záboji 
MAC 1:00 8 mp. 3. Kulovics FTC 1:07.9 
mp.

Sulydobás. 1. Dr. Darányi MAC 15.42 m. 
2. Csányi MAC 14.56 in. 3. Dr. Kovách MAC 
13.02 m.

800 ni. 1. Harsány! BBTE 1:54.3 mp. 2. 
Dr. Istenes MAC 1:55 mp. 3. Rátonyi MAC 
1:50 mp.

100 in. 1. Gyenes MAC 10.7 mp. 2. Nagy

Különvonat helyett kényelmes autó- 
carokat indítunk a jövő vasárnapi 

oszfrák*magyar  mérkőzésre
A kétnapos kirándulás részvételi dija 27 pengő 50 fillér

A Hétfői Napló sportkülönvonatát — egész 
Vasúti szerelvényt betöltő jelentkezések híján 
►— nem indítjuk, hanem ehelyett

kényelmes nutocarokon szállítjuk fel 
Bécsbe az osztrák-magyar mérkőzésre ed
dig jelentkezett és nz ezután még jelent

kező utasainkat.
Autocarjaink
október 9-én, szombaton délután fél 3-kor 

indulnak
B 7 óra körül érkeznek Bécsbe. Másnap 

autocarjaink kiszállítják utasainkat a mér
kőzés színhelyére és onnan vissza a városba.

Az autocarok este 8 ómkor indulnak cl Bécs- 
böl és 12 óra után érkeznek vissza Budapestre. 
A részvételi dij, amelyben nz oda- és vissza
utazás költségei, a mérkőzésre való ki- -és be- 
szállítás, valamint a meccs-belépőjegy ára is 
bent foglal tat ik

személyenként 27 pengő 50 fillér.

Rendkívül érdekes 
szakvélemény a magyar-svéd 
atléta-titánok harcáról

Ki utolsó békeévben zajlott le Budapesten n 
magyat ivéd atlétikai viadal*  amin tízezer em
ber jelent meg Ez volt a inagynt atlétika lég- 
azebb napja. Azóta meredeken zuhant alá az 
érdeklődés és a Stankovics vezette szövetség ma 
olt tart, Imgv a legzajosabb reklámkampánnyal 
sem tud ezer kétezer főnyi közönséget csödileni 
a salakpályák köré.

Egy hét múlva megismétlődik a ritka cse
mege a svéd atlétagárda ereje teljében, Berlin 
ben arqhilt világraszóló győzelmének dicsfényé
vel Budapestre érkezik. A békebeli csoda, a 
tízezer néző aligha ismétlődik meg Az érdek
lődés mégis országos és kikutalhatallan okok 
ból

reményteli várakozás izgalma 
fiit! a közönséget. Csodában bíznak s ami ezzel 
egyértelmű. abban, hogy legyőzzük u verhetet 
len svéd válufífitotlat.

Lehet — nem lehelt
Beszéljen a szakértő, akinek véleménye a 

múltban is mindig megállotta a helvét, László 
I.ajos az atlétika egyik legaluposnbh ismerője 
mondotta uz alábbi rendkivül érdekes kritikát 
a svéd magyar mérkőzésről.

— Lehetetlen és gyenge volt az előkészület!
— mondotta munkatársunknak László Lajos
— Elképesztő az ti lehetetlenség, ami a nagy 
viadalt megelőzte. Szilárd a meggyőződésein, 
hogy

he n aeövetség tulböles ural elfogadták 
volna a Hétfői Naplónak a szolnoki verseny 
után előterjesztett tervit és az előkészüle
teket abban u szellemben vezették volna, 
akkor vasárnap esélyesen állhatott volna 

ki a magyar csapat.
— MASZ urai azonban nem szoktak a jó- 

tanácsra hallgatni s erről, lm egyéb nem is, a 
mull vasárnapi gyenge és fogyatékos jubileumi 
verseny meggyőzhetett mindenkit Ex méltó
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MAC 10.8 mp. 3. Kiss BSzKRT 10.9 mp. 
Kovács a startnál bentragad és nagy dühösen 
csak végigsétálja a távol. Az eredmény ki
hirdetése után Gyencs állítólagos kiugrása 
miatt a BBTE közönség erősen tüntetett.

Rúdugrás. 1. Papp MAC 3.60 m.
Diszkosz vetés. 1. Kulitzy BBTE 47.66 m.

2. Józsa PEAC 47.55 m 3. Reiszky BSzKRT 
45.78 in. A nap legszebb versenyei

200 méteres síkfutás. 1. Kovács BBTE 
21.6 mp. 2. Gyenes MAC 22.1 mp. 3. Sán
dor UTE 22.1 mp.

1500 ni. 1. Szabó MAC 3:48.6 mp. Orszá
gos rekord! 2. Iglói e k. 3:52.2 mp. 3. Eper 
UTE 4:00.4 mp. Vörös óriási iramban vezet 
750 méterig. A 800 méteres 2.03 mp.-es idő 
már rekordot sejttel. Most már Szabó vezet, 
Iglói azonban ragad! 1200 után Szabó erő
sít. Ezt Iglói már nem birja. Szabó a finis
ben nem is erőlködik! Szabó rekordja csak 
8 tizeddel rosszabb, mint a Lovelock Ber
linben felállított világrekordja, de 2 tizeddel 
jobb, mint Beccal-é. A jövőhcli Nilson— 
Szabó-összecsapásból könnyen világrekord 
születheik!

Gerely vetés. 1. Várszegi MAC 66.67 m.
2. Makkal BBTE 61.63 m. 3. Papp MAC 
50.38 m.

5000 m. 1. Német MAC 15:08.4 mp. 2. 
Csapiár MAC 15:13.4 mp. 3. Lendvai BBTE 
15:21.2 mp.

Hármasugrás. 1. Somló MAC 14.40 m. 
2. Dusnoki MAC 14 36 m. 3. Somogyi BBTE 
13.29 m.

Voltaképpen ez a 27 pengő 50 filléres ár sem 
több, mint az eredetileg tervezett vasúti utazás 
költsége, tekintettel arra, hogy utasaink megta
karítják a pályaudvartól és a pályaudvarhoz 
szóiéi útiköltséget ugy itthon, mint Bécsben, 
valamint n mérkőzés színhelyére és az onnan 
vissza szóló viteldijakat. Az is előnyt jelent 
utasaink számára, hogy

az autocarok csak fél 3-kor indulnak Buda
pestről, tehát még azok is elérhetik, akik 

2 óráig hivatalban vannak.
A jelentkezések határidejét 

kedd este 0 órában állapítottuk meg, 
ezen időpontig azoknak kell jelentkezniük, 
akiknek személyazonossági igazolványuk van. 
Akik érvényes útlevéllel bírnak, azok később 
is jelentkezhetnek, de mindenesetre csak addig 
nz időpontig, amig az előirt utaslétszá/n bete
lik. Jelentkezéseket elfogad a Ilctfői Napló, 
Erzsébet-körut 28.

volt a mai vonalvezetéshez! Hogy mégis volt 
közönség, az tisztán Szabónak és Kovácsnak 
szólt és nem u halodrendü külföldi, jubileumi 
nagyságoknak.

— Már most ami jövővasárnapi verseny 
stratégiáját illeti, százon Gycnest és Nagyot 
futtatnám, mert Kovácsnak nincs esélye Strnt- 
berg ellen. Tippem a második és a negyedik 

Négyszázas gáton Kovács győzelmét 
tehetik Négyszázon, ha nem
ovúcsnak is futni, ugy bizto

san győz Vadastól harmadik helyet várok. 
Nyolcszázon Szabó Miklós indulásán dől el a 
verseny. Ha indul, győz, Iglói csak harmadik 
leltet. Ezerötszázon Szabó feltétlenül első, 
sajnos, Iglói csak negyedik.

ötezren Európában még nem látott küzde
lem várlinló Szabó és Johnson között.

Szabó győzni fog, de Kelen helvett jobb, ha 
Szilágyi fut. mert negyedik helynél nincs jobb 
esélyünk. Tízezren Kelen második lesz, Szilágyi 
harmadik is leltet A 110-es gátról, jobb ha nem 
beszélünk. Válogatottam itt Szabó és Jávor. A 
magasugrásban hasonló a helyzet: mindegy, 
hogv ki ugrik. Rudban Zsuffkn második. Bács
almási negyedik. Távolban Kottáitól várok má
sodik helyet, az újonc Gyuriéra meglepetésre 
is képes Sulydoháshnn Börgöt nem lehet le
győzni, de a második svédet Darányi is, Csányi 
is legyőzi. Diszkoszvetés? Ez nyílt — minden 
lehetséges, én azonban Madarásztól második, 
Kuliczytől harmadik helyei várok. A stafétát 
meg kell nyernünk s ezek szerint tippen 

81:72 a svédek javára.
— Nagyon .szerelnék tévedni! — fejezte 

l.áxzló Lajos az. érdekes szakvéleményt.
Mi pedig a jövő vasárnapig abban a hitben 

ringatózhatunk, hogy — tévedés lesz a szak
vélemény és győz a magyar csapat.

be

T. T.

AbenMrieden könnyen nyerte a Magyar Sí. Légén
Német lónak kellett Budapestre jönni, hogy 

végre egy klasszikus versenyben a favorit dia
dalmaskodjon, mert ha Abendfrieden nem jön 
el a Magyar St Cégérhez, ezúttal ismét egy 
hatalmas meglepetésről számolhatunk be. A 
helyeket ugyanis az Esch alatt kapitális ver
senyt futó Cabala és a vezetölónak gondolt 
Cárevics foglalták el.

A nagy verseny startja sokáig elhúzódott 
Büdiger nyugtalankodása miatt. Végül a favo
rit Abendfricden ugrik cl utolsónak. Cimbora, 
Büdiger és Darfur helyből a sorrend. A túl
oldalon Cárevics nyomul élre és vezet istálló
társa, Cimbora, továbbá Darfur, Riidiger és 
Abendfrieden elölt. A rövidoldalon tömörül n 
mezőny A célegyenes elején még a két Issc- 
kulz-crack jár elől, de kívül csakhamar meg
jelenik Abendfricden és imponáló stílusban 
húz el a mezőny mellett. Abendfrieden nyer... 
hangzik a tribünön, amikor a mezőny utolsó 
helyéről hirtelen Cabala tör előre s a távosz
lopnál pillanatra csaknem beéri a már élen 
lévő németet. Izgalmas pillanat, a német jockev 
ostorhoz kap s ölven méteren át nyílt a küz
delem a két ló közölt. A német azonban job
ban birja s végül elég könnyen' ötnegyed hosz- 
szal veri Cabalát, melyet három hosszal hát
rább Cárevics követ Darfur, Rüdigcr, Caruso, 
Fürstenbrauch és Cimbora előtt.

A német vendég a közönség tapsvihara köz
ben ér a célba az idei versenyév első s egyben 
utolsó hároméves klasszikus versenyében, 
melyben végre a favorit győzött

A nap többi versenye közül megemlítést ér
demel az egykori Derby-favorit. Rianás újabb 
veresége, ezúttal rövid távolságon.

Részletes eredmények:
I. Zuglói díj. 1. Pomádé (3) Gutái. 2 Ábránd

(6) Klimscha. 3. Rianás (7:10) Esch. F. m.: 
Epizód (33) Fetting K., Dongó (10) Nagy G„ 
Szimat (16) Gál, Amourcuse (3) Balog, Hédié 
(33) Kovács L, Argument (33) Zehmisch. 
I hossz, 3 hossz. 10:39, 11, 11. 11- Betűtök:
10:94, 78.

II. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. San 
Francisco (2M») Balog. 2. Drusza (4) Nagy G. 
'). Seregély (5) Esch. F m.: Fullánk (10) 
Weissbach, Nordvvind (10) Gutái, Askari (pari) 
Teltschik, Dolova 20) Alt Pákozd <6) Csuta.

hossz, 2 hossz. 10:38, 13, 13, 14. Befutó:
10:122.

I
Okt. O, 10, 16 és 17-én d. u. negyed 8 ómkor 

magyar Louaregyiet uersengei
III. Magyar St. Leger. 1. Abendrrledcn (6:10) 

Zehmisch. 2 Cabala (10) Esch. 3. Cárevics (16) 
Szentgyörgyi. F. m.: Darfur (3) Telstchik, Cim
bora (6) Csapiár, Fürstenbrauch (4) Gutái. 
Caruso (8) Csuta, Riidiger (16) Schejbal. 
s/< hossz, 3 hossz. 10:17, 16, 33, 68. Befutó:
10:216.

IV. Pasaréti handlcap. 1. Bitang (2) Bihari 
2. Totem (6) Keszthelyi. 3. Jonatlian (6) All. 
F. m.: Lincoln (2F6) Gutái, Ciro (8) Esch, 
Skylha (10) Tcltschik, Gellért (8) Zehmisch, 
Lilla .6) Klimscha II., Fiola (5) Csuta, Mák (5) 
Csömöri 3/< hossz, fejhossz. 10:37, 18, 33, 36. 
Befutók: 10:178, 223.

V. Kétévesek eladó handicapja. 1 Adisahaba 
(5) Csömöri. 2. Hindu (10) Keszthelyi. 3. Óhaj 
(8) Pfendler. F. m.: Lemnos (3) Gutái, Bonvj- 
vant (12) Horváth K. II., Kegyetlen (10) Bihari,
(iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiniiiiiinjitiiiiiiniiniiiiiiiiiniiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiBitiiiiiiiiiiniiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VÍZSZINTES:
1. A Ilauptmann-gyilkosság 

áldozata. 11. Fekete — fran
ciául. 12. Idegen női név. 14. 
Azonos betűk. 15. Azonos be
lük. 17. Japán játék. 18. Egy
forma hetük. 19. Pest-Pilis-... 
20. Szarvas van ilyen. 21. 
Testrész. 22. Zs. 23. Fontos 
kincse az embernek. 24. Hi
telljen van. 25. Szájába telte, 
megrágta, lenyelte. 26. Nor
végia része. 27. „Ariane“ író
ja. 28. Az egyiptomiak nap
istene. 29. Tregua .. . („Is
ten békéje*).  30. Minden — 
angolul. („. . rightl") 31. Az 
angol „s“ betű. 32. Eredetileg 
a császári palotához tartozó 
udvari ember Magyarorszá
gon Szent István alkotmánya 
szerint különleges állást nyert, 
a nádort méltóságot. A ma
gyar közjogi nyelv igy ne
vezi a nád írispánt is. 34. 
Visza: észak — kínaiul. "" 
Elcmista betű. 37. Római 
„400**.  38. Jó étel kelléke. 39. 
Nagy csend jelzője. 40. Né
met hangsúlytalan igekötő. 
41. A Sztinda szigetek nagy
ság szerint negyedik, gazdaságilag azonban 
kiemelkedő értékű szigele. 42. Móka — argót 
nyelven 43. Nem ez, nem az. 44. Piros — né
metül. 45. Envém, .... övé (Irta: Jókai Mór.) 
40. Szörny, 47. Kirándulás. 48. Függőkerlje 
egyike volt az Ókor hét csodájának.

35.

FÜGGŐLEGES:

1. Újságíró az illető. 2. Ismeretlen Adakozó' 
3. Olt — németül. 4. Tud, képes valamire. 5. 
Német névmás. 6. „Az egri csillagok- Írójá
nak névbelüi. 7. Sebhely. 8. Orvosság is. 9. Ez 
a vágy étkezéssel csillapítható. 10. Amire a 
bíróság tárgyalás u!án visszavonul. 11. Állami

Nóra (3) Goszlonyi, Mateosz (6) Kovács L 
Cél (20) Sós, Perepáty (8) Kajári Cinus (12) 
(.suta, Panama (4) Klimscha II., Hírnév (16) 
Bihari. hossz, 2 hossz. 10:61, 21, 60 30 
Befutó: 10:617 és 296.

VI. Handlcap. 1. Bánom Is én (8) Klimscha 
H. 2. Padisah (6) Csömöri. 3 Nanking .2%) 
Keszthelyi. F. ni.: Kékes 11. (2>5) Félix, Minek 
(12) Horváth K. II., Doboz (5) Alt, Alhusz (20) 
Malatinszky, Hozomány II. (16) Fetting R. 
Lator (6) Bakonyi, Babvirág (10) Bihari*  
Salome (16) Kajári, Bomba (10) Pfendler' 
3/< hossz fejhossz. 10:86, 19, 14, 19. Befutó' 
10:183, 275.

CORRIDA NYERTE A PRIX DE L'ARC 
DE TRIOMPHE-OT

Vasárnap délután Longchampsban lefu< 
lőtt egymillió frank első diju Prix de l’Arc 
de Triomphe-ot Corrida nyerte. Lovagolta 
Elliott. 2. Tonelle. 3. Mousson. Fogadást 
20, 17, 46.

Pejacsevlch Albert gróf visszavonulásával 
kapcsolatban egyes sportlapokban messzemenő 
kombinációk láttak napvilágot. Illetékes hely
ről nyert értesülésünk szerint ezek minden 
alapot nélkülöznek.

A BUDAPESTI DIJ a vasárnapi versenynap fő
száma. Az 1300 méteres távolságú verseny éidc- 
kessége Bársony és Duce találkozása lesz. A 
súlyviszonyok Bársonynak kedveznek.

A TOTALISATEUR HANDICAPET futják 
szombaton Budapesten.

LOVAREGYLETl DÍJRA, melyet okt. 11-én 
futnak, két ló is jön Romániából. Az egyik a 
nemrég tőlünk vett Naplóm, a másik a teljesen 
magyar származású Scrban (Somogy—Katalin).

1SSEKUTZ ŐRNAGY a pesti szezon vége után 
néhány lóval Olaszországba megy.

AZ AUSTRIA DÍJHOZ három német ló it 
eljön. Közülük a legjobb hároméves kanca, 
Iniga lsolani.

KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN van ügetőven 
seny a héten.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Erzsébet-körut 28.
Telefon hétköznap és vas. déli 12-ig: I 308-96. Vas d. o.
1 órától (Aradi-u. 8, (ilnbus-nyomda-: 1-100-43, 1-245-S1.
Vas. d. u. %5-től lapzártáin: I 1W 42. 1-100 43. 1-100 44, 

1 245 81.
ELŐFIZETÉSI AR: Egv évre 5 pengő. - EGYES SZÁM
ára: Magyarország to fillér. Ausztria 23 Groschen. Fran
ciaország 1.50 frank, Jugoszlávia 2.50 dinár. Németország
15 1*1.,  Olaszország 1 líra, Románia 5 let. Csehszlovákia 

1 ék.

intézmény. 12. Ilyen szerv a szem. 13.
felette az idő. 15. Hamlet problémája.
Európai ország. 17. Magyar iró (Sándor). * •
A német számsor első tagja. 23. Ezt a sDji
ebéd után fogyasztják. 24. Altatódat
mondja a mama. 20. Utó — ellentéte- 27. ■ '
lan lánc. 30. Ebből a jós olvas ki minden J •
32. Ez a hölgy volt az, akiről egv régi 
filmé cime azt mondta „mindent tud • • 
Kreuger, az elhunyt gyufakirály keresztit • 
35. A „La capricciosa*  világhírű zeneszerző- 
iIsmert még „Perpetuum mobile*  c. ntu'e nX
33. A bikavér illetőségi helye. 37. Ami u13 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 32 33 
irók ugy vágynak. 38. Standja van. 43. a 
bán, 44. Te meg ő.


