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Eredeti helyszíni riport:
hogyan él Gömbös a szanatóriumban

magyar-francia társaság
halálos autúkatasztrúfája

a balatoni országúton
Két halott: egy párisi magyar urilány és egy újpesti gyáros 
leánya, akinek vőlegénye vezette a kirándulók halálautóját

Vasárnap reggel kilenc óra tájban meg
szólalt a budafoki mentők telefonja. A vo
nal másik végén az érdi csendőrőrs jelent
kezett.

— Jöjjenek az urak, két autóval, Érdre. 
’A balatoni uj műúton a 26-os kilométerjelző- 
kőnél nagy autókatasztrófa történt, több se
besült van!

Az érdi csendőrök azt is közölték a buda
foki mentőkkel, hogy útközben már várni 
fogják és elvezetik őket a katasztrófa szín
helyére. A budafoki mentők pillanatok múlva 
két autóval, három orvossal robogtak Lrd 
felé.

A szerencsétlenség Érd és "Martonvásár 
között törént. Háromnegyed kilenc lehetett, 
amikor a 26-os kilóméterjelzőnél egy arra 
haladó magánautó soffőrje észrevette, hogy

Hat véres ember az autéroncs alatt
Negyedórái munka után sikerült az autót 

felemelni. Az árok mélyén borzalmas kép 
tárult a mentőorvosok és a csendőrök elé:

hat vérző ember, három nő és három 
férfi feküdt egjmás mellett.

A nők sérülései igen súlyosak voltak. Vala
mennyinek a fején találtak mély, tátongó 
sebeket, azonkívül bordatörést és egyéb sé
rüléseket is szenvedtek. A férfiak közül kettő 
elég szerencsésen került ki az autókatasztró
fából, csupán könnyebb sérüléseket szen
vedtek, mig a harmadikat súlyos, de nem 
életveszélyes állapotban találták.

Egy tizenhat év körüli leánykát, szétron
csolt fejjel, glig tettek a mentőautóra,

belehalt sérülésébe.
'Átkutatták a retiküljét, ruhájának a zsebeit 
és francianyelvü levelek, iratok kerültek elő 
azokból, amelyekből megállapították sze
mélyazonosságát:

Mátka Erzsébet 16 esztendős párisi diák
leány volt az autókalasztrófa első ha

lottja.
'A szerencsétlen diákleány holttestét vászon
darabbal takarták le mig a pestvidéki tör
vényszék vizsgálóbírója megérkezett a hely
színre.

A mentők két férfit a helyszínen részesí
tettek első segélyben, kötésekkel látták el 
őket és miután állapotuk nem volt súlyos, 
otthagyták őket a helyszínen.

Az autókatasztrófa három másik sérültjét, 
két nőt és egy férfit, azonkívül egy fiatal
embert, aki kerékpárral jött az utón és 
összeütközött az autóval, feltették kocsijaikra 
és
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egy autó a töltésről az árokba zuhant és 
utasait maag alá temette.

Velőtráző sikoltozások, kétségbeesett jaj
veszékelés verte fel az országutat 

és a soffőr gondolkodás nélkül azonnal a 
csendörségre sietett.

A budafoki mentők kiérkezve a hely
színre, a csendőrök segítségével azonnal hoz
záláttak az áldozatok megközelítéséhez.

Először az összetört autót kellett fel
emelni, hogy a roncsok alól kiemeljék a 

sérülteket.

Ennél a munkánál a községbeliek közül is 
többen segédkeztek, mert mindenki előtt 
csak egy cél lebegett, megmenteni a bajba
jutott embereket.

A csendőrség csak később tudta megállapí
tani az áldozatok pontos kilétét és a katasz
trófa részleteit.

Vasárnap reggel félkilenc óra után Székes
fehérvár felől Budapest felé haladt segéd
motoros kerékpárján Bieberhardt György 
tűzoltó, aki a Vili, kerületi őrségnél teljesít 
szolgálatot. Rokonainál volt látogatóban és 
sürgős volt az útja, nehogy elkéssen szolgá
latából .Ugyanekkor Budapest irányából ha
ladt a Balaton felé a BI). 934. rendszámú 
magánautó. Az autó Illés József szerszám
gyáros tulajdona, akinek Újpesten a Csoko- 
nay-utca 22. szám alatt van a gyártelepe.

A*  autót Krámer Ia»jos 28 éves fiatal
ember vezette, az Egyesült Izzó üzem

vezetője.
A kocsiban Illés Lajos, a szerszámgyáros 

29 éves fia, aki különben apja mellett a 
gyárat vezeti, liléi Lajos 28 éves felesége, 
20 éves Ilona húga, azonkívül Mátka Erzsé
bet 16 éves párisi diákleány és Uoth József 
gyári tisztviselő ültek. Újpestről indultak el 
és az volt a terv, hogy körüljárják autón a 
Balatont.

Az első halotti 
tizenötével párisi kislány

A kis párisi leánynak, aki lllésnének az 
unokahuga, akarták megmutatni a Balaton 
vidékét. Útközben a 26-os kilométerjelzökő- 
nél

egv magánautót akartak előzni, közben 
összeszaladtak az ellenkező Irányból ha

ladó kerékpáros tűzoltóval.
Az utolsó pillanatban Kramer félrefordilotta 
• volánt és az autó nagy szállót leírva a le

vegőben, a töltésről az árokba zuhant.
A csendőri nyomozás megállapította 

azután, hogy az Uj Szent Jdnos-kórházban 
Illés Lajost, Illés Lajosnét, Illés Ilonát, 
azonkívül Bicberliart György tűzoltót szállí
tották a budafoki mentők.

Az autókatasztrófáról a déli órákban érte
sült Illés József szerszámgyáros is és fele
ségével együtt azonnal a kórházba siettek.

Megható jelenet volt, amikor az orvosok 
közölték velük, hogy’ leányuk, Illés Ilona 
menthetetlen állapotban van. A szerencsét
len leány

koponyarepedést szenvedett, azonkívül 
betörtek az oldalbordái.

A szülők kétségbeesve arra kérték csak az 
orvosokat, engedjék meg, hogy legalább 
még egyszer életben láthassák leányukat. 
Ezt a kérésüket teljesítették, bementek a 
kórterembe és

a szerencsétlen Illés Ilona szülei karjai 
között balt meg.

Illés Lajosné állapota a legutolsó jelentés 
szerint, még mindig életveszélyes. Illés Lajos 
és a tűzoltó állapota javult.

A második áldozati 
húszéves menyasszony
A halálos aulókatasztrófa második áldo

zata, a húsz esztendős
Illés Ilonka menyasszony volt. Szeptem
ber végén lett volna az esküvője Krá

mer Lajossal, aki az autót vezette.

a—i - -------

Vasárnap körülzárták 
a felkelők San Sebastiant

Madrid, szeptember 6.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A kor- 

mányeanpatok legújabb veresége éa a fel
kelő nemzeti csapatok nagy győzelme miatt 
óriási az Izgalom a spanyol fővárosban. A 
bizonytalan Izgalmas események miatt 

a diplomáciai testület tag|al azzal a 
gondolattal foglalkoznak, hogy sürgő

gén elhagyják a fővárost.

A madridi kormány azonban nagy erőfe
szítéseket tesz, hogy a diplomatákat visz- 
uatartsa.

Delvayo, az uj külügyminiszter hossza
san tanácskozott a diplomáciai testület leg
idősebb tagjával: Mngado chilei követlek 
akit biztosított ■ kormány nevében, hogy 

Jókedvűen, toldogan Indultak el a kirán
dulásra és úgy tervezték, hogy csak kést) 
éjszaka térnek vissza.

Mátka Erzsiké,
■ kis párisi magyar leány talán a leg

boldogabb volt a társaságban.
Sokat hallott, olvasott a Balatonról és örült; 
hogy most végre meg is láthatja. A sors 
azonban másképpen rendelkezett. Mátka Er
zsébet szólei jó pár esztendővel ezelőtt ke
rültek ki a francia fővárosba. Teljesen elsa
játították már a francia nyelvet és a diák
leány már csak törve beszélte a magyart.

Junius végén az iskola befejezése után
Illés Lajosékboz jött vakációra és szep
tember 8-án Klsnsszonvnapján Indult 

volna haza szüleihez,

akik már annyira várták egyetlen leányuk 
hazatértét

Krámer Lajos, a vőlegény vasárnap késő 
estig még nem tudta meg a szomorú valósá
got, hogy mi történt a menyasszonyával. 
Egész nap folyt a kihallgatása a csend- 
őr őrsön és ugyancsak kihallgatták az autó 
könnyebben sérült utasát, Hóth Józsefet is« 
Mátka Erzsébet holttestét este az érdi halot
tasházba szállították és

ott marad a kis párisi diákleány össze- 
roncsolt teste, míg szülei nem Intézked

nek hazaszállítása felől.

A halálos autókalasztrófa ügyében a pest*  
vidéki ügyészség szigorú vizsgálatot indította

a diplomaták életbiztonságát és védelmé! 
garantálja a kormány.

Az ujonnan alakított Caballero-kor- 
mány kebelében egyébként még min

dig ellentétek mutatkoznak.

Aguero baszk nacionalista politikus, akinek 
a közmunkaügyi tárcát ajánlották fel, nem 
fogadta el a megbízatást, azzal, hogy na
cionalista létére nem óhajt egy szocialista 
kormánynak a tagja lenni.

A polgárháború legfrissebb harctéri ese
ménye vasárnap az volt, hogy Fnentarra- 
bla, San Sebaslian erődje a felkelő csapa
tok kezébe került. Az erőd elfoglalása utáa 

a nemzeti csapatok körülzárták San 
Sebaatlaut
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Most kezdődik csak a tanév, de a

Párls, szeptember 6.

(A Hitfői Naplő tudósítójának telefon- 
jelentése.) A spanyol polgárháború Izgal
mas eseményeket robbantott ki a francia 
politikában. A tegnapi minisztertanács javá
ban tárgyalt, amikor a páriskörnyéki vas
munkások megjelentek a miniszterelnök
ségen és

követelődző hangon nrra kérték Blum 
miniszterelnököt, hogy azonnal fogadja 

őket.
Blum félbeszakította a minisztertanácsot és 
fogadta a küldöttséget, amely a madridi

nagyszerű gárdája 
már a főpróbán 
szinjelesen levizs

gázott!!

Irta: VADNAY LÁSZLÓ
Zenéjét szerezte:

ROZSNYAI SÁNDOR
Rendezte: 

BALOGH BÉLA

Csütörtök este 
nyilvános vizsga!

ÁTRIUM 
KAMARA 

DÉCSI
és most már San Scbnstian cleslc küszöbön 
rtll, bár a kornnínycsapalok nagv előkészü
letet teltek San SebnKtlan védelmére. A vá
ros teljesen kihall. Hír szerint pár nap elüti 
háromszáz hiszi agyonlőttek az anarehtotűk.

A felkelők burgosl főhadiszállása vasár
nap jelentette, hogy a

Darányi miniszterelnökhelyettes egyelőre 
nem foglalkozik mint pártvezér a NEP-pel

Gömbös Gyula miniszterelnök elutazása óta 
n magyar politikai élet homlokterébe Darányi 
Kálmán nvilatkoxatn került, anielv most, hogv 
Daránvi átvette a kormány vezetését, jó hatást 
telt állalaJ.aii nemvsak u kormánypártnál, hanem 
nz ellenzéki pártoknál is. aminthogy vitéz Som- 
kntliy József honvédelmi miniszter megnyilat
kozását is szimpnlikusiiH fogadlak mindenütt.

Kedvező aiispiciumok közöli kezdi meg lehál 
n kormány a szerda, csütörtök és pénteken tar
tandó sorozatos minisztertanácsot, amelyen az. 
•gyes tárcák részéről Kidolgozóit lörvénvtervc- 
cetckct és Intézkedéseket fogják megvitatni,

A többnapos minisztertanács után ezen a 
héten még súlyos elloginltsfign lesz a miniszter- 
elnökhelyettesnek, mint földmivelésügyi minisz
ternek,

miután Intenziven részt fog venni az e héten 
tartandó nemzetközi crdőkongrewiruMm.

Ilyen köriiliuénvek között Darányi Kálmán ml 
ni s/lerelnök helyet lesnek egyelőre

nem Igen lesz Ideje arra, hogy a NF,P 
Ügyeivel mint párlvi zérhe|yelle« foglalkoz- 

h üssék.
Értesülésünk szerint nincs is tervbevéve, hogy 
Darányi Kálmán a közeli Időklren foglalkozzék 
a M'l’-pel, irklnleilel nrr.i. hogy a képvlselfihá- 
ml csak október 20-i’ra hívjak össze, ugylmgv 
a képviselői).íz összeillése előli nem valószínű, 
hogy

a kormány mögött álló párt akárcsak ér
tekezletet Ls tartson.

Darányi Kálmán ininlszlerelnökholyellHnek 
az uz. álláspontja, hogy n még hálralavő vaká
ciót a NI P képviselő tagjai is használják fel 
I. srámolókru, érintkezzenek kerületeikkel és 
választóikkal, úgyhogy

a párt csak akkor fog ÖMZcüinl. amikor 
azt a parlament munkarendje éa egyéb 
párfkérdések megvitatŐM arUksége.tté tesal.

'A választójogi párikötl konferencia összehívása 
is a parlament ös-zcülése ulnni Időre van kon- 
tvinpliha: u;v határozta meg azt (lómbAs Gyula 
miniszterelnöknek n kűpvisclöhát elnökéhez, 
S.’fr. nyntistky Sándorhoz Intézel! levele é» Igy 
v tle azt tudom'«til Srtranynvsrky Sándor n 
leséire adott nyilatkozatában Is.

\ kormányhoz közelálló poliPk.d körökben az 
• felfogás nyilvánul meg a válaszlói jog kér- 
(lésében, hogy

Uray Tivadar 1

Jávor Pál 1*

Páger Antal r

1

Salamon Béla 1

Bársony Erzsi
l

1 i
e

Fülőp Magda 1 1l
kormányhü „La Corunna" tengeralatt

járót elzülyeszfetlék.
A barcelonai rádióállomás azt közli, hogy 
Toledo tartományban megállították a 

felkelők előnyomulását.
Andalúziában továbblart az elkeseredett 
hűre.

a kialakulandó és kialakítandó nézetek szá
mára la Mftkség van egy hosszabb éa nyu

galmasabb Időre, 
hogy közbeeső állásfoglalások, mozgalmak és 
események ne zavarják a vélemények szabad és 
higgadt kialakulását. Erre a higgadt és nyugodt 
légkörre azért van szükség, hogy a különböző 
felfogások és nézetek összegyeztethetők legye 
nek és akkor a pártköti konferencia eredményé
től is siker várható.

Több mint 25 ezer látogatója 
volt vasárnap az őszt Vásárnak
A borús, esős időjárás kedvezett az őszi 

Vásárnak. Budapest közönsége evezés, kirán
dulás helyett u Városligetbe ment, ahol a reg
geli óráktól kezdve zárásig zsúfolásig megtöl
tötte az Őszi Vásár és a Rádlókiállitás egész 
térülőiét.

Voltak helyek, egész csoportok, ahol a for
galmat teljesen megakasztotta a sok néző. így 
órákig nem lehelen hozzáférni a rövidhullámú 
adó- és vevőkészülékekhez, a cserkészek híradó 
őrsének kiállításához. Ezerszám tolongtak az 
emberek a kisérleli állomások elölt azoknál a 
készülékeknél. ahol díjtalan hanglemezfelvé
telt készítetlek. Rengetegen vasárnap léplek 
be a rádióelőllzetök sorúba. mert aki a vá
sáron jelenti be csatlakozását, két hónapig 
ingyen lehet a rádió rlöllzetője. Sok munkája 
akad a rádió panaszirodájának, ahol az élő
szóval előadott panasz alapján 48 órán belül 
száll ki a posta hibakutató osztagu * megál
lapítja azonmód, miéri recseg-ropog a rádió.

Az Iparcsnrnokbnn különösen a bútor Iránt 
volt nagy érdeklődés, de tömegével tanulmá
nyozták az u| háztartási cikkeket, az Ármér
ték beosztással ellátóit főzőedényeket, a bak
tériummentes befőzés uj lehetőségeit. Az asz- 
szunyok nagy résor a kézimunkák, csipkék, 
iparművészeti tárgyak iránt érdeklődött, ame
lyek közül akadt elvan kiállító, aki vasárnap 
eladta egész készletet.

Több mint huszontóterar ember fordult meg’’ ......
vasárnap z Ipar- nrnokban s n kiállítók bol-. ,‘ ”ve’ Külsőségek Kozott nyitották meg a 
•tógán állapították me,t, hogy évek óta nem i ' irágos Sápok ünnepségeit. Délelőtt meg
látott méretekben vásárul a közönség. | érkezett Kaposvárra Bornemisza Géza ipar-

A spanyol események 
lemondásra kényszerítik 
a Blum-kormányt

A Kisgazdapárt a kormánytól 
i a választójogi javaslatot 
kell a rendbontókkal, a felelőtlen frondőrökksl 

— mondotta Eckhardt a vasárnapi tabi nagygyűlésen

<

Eckhardt Tibor, a Független Kisgazdapárt 
pzére vasárnap a somogymegyei Tab köz
egben mondott nagyobb beszédet, amelyet 
agy érdeklődéssel várt az egész politikai 
et. Eckhardt Tibor ugyanis Gömbös ini- 
Iszterelnöknek a választójogra vonatkozó 
veiére nem nyilatkozott sehol, hanem fen- 
rtotta magának azt, hogy a tabi népgyülé- 
n mondja el véleményét a megindított vá- 
sztójogi akcióról.
Beszéde bevezető részében arról szólott, 

így május óta beszüntették a mai kor
ánnyal szemben a harcot, mert a kormány- 
ík politikailag felelős vezetője súlyos bc- 
g s ilyen körülmények között harcolni, 
?leg politikussal, nem tevékeny tényezők
ul, nem felel meg az ö Ízlésének, de nem 
’yezlethetö össze sem a magyar lovagias- 
ggal. sem a célszerűséggel.
Beszélt azután arról, hogv a mlnisztercl- 
ik betegsége óla a kormány felelős vezető 
Ükül áll és igy a kormány nem volt abban 
helyzetben, hogy a maga akaratát keresz

ti vihesse.
Kifejtette, hogy az országnak a parlament

megnyitásakor szüksége van arra, hogy 
stabil, állandó kormánya legyen. Beszélt 
azután Darányi niiniszterelnökhelyellesnek 
megjelent nyilatkozatáról, amelyet •— mint 
mondotta —

az adott helyzetben teljesen kielégítő
nek tart.

Darányi miniszterelnökhelyettes azt mon
dotta, hogv kötelességének fogja ismerni az 
ország belső békéje és nyugalma érdeké
ben mindent megtenni és keresni fogja a 
különböző politikai pártok felé a jóbarát
ság lehetőségét

■— A miniszterelnökhelyetles urnák ez a 
kijelentése teljesen korrekt és kielégít — 
mondotta Eckhardt. — Én a magam részé
ről csak két kívánságot fűzök hozzá. Ha a 
miniszterelnökhelyettes ur az ország belső 
békéjét és nyugalmát akarja szolgálni,

akkor számoljon le sürgősen azokkal a

A vidéki városok
ünnepi eseményei

hozta

Vasárnap több vidéki városban nagy
szerűen sikerült Ünnepségek, pompás ide
genforgalmi attrakciók voltak, amelyek ez
rével vonzották a közönséget az 
minden részéből.

DEBRECENBE
hét filléres vonat a látogatók ezreit 
n pompás érdekes ünnepségekre, amelyek 
a Tiszántúl fővárosában zajlottak le. Már 
kora délelőtt hatalmas tömeg indult útnak 
a Hortobágy felé, hogy a Hortobágyi Napon 
részi vegyen. A Hortobágyi Nap legérdeke
sebb látnivalója a csikósverseny és a nyáj- 
terelés! verseny volt. A gyönyörű idő elő
varázsolta a híres hortobágyi délibábot is.

Ezalatt Debrecenben gyorsíró-versenyt 
rendeztek igen nagy érdeklődés mellett. A 
verseny résztvevői melegen ünnepelték dr. 
Triiger Ernő miniszteri tanácsost, a gyors
írás kormánybiztosát, abból az alkalomból, 
hogy tiz esztendeje áll a magyar gyorsírást 
ügyek élén.

Vasárnap nyílt meg Debrecenben az iro- 
daraciunalizólúsi kiállítás is, amelynek 
ugyancsak sok látogatója volt. Nagy érdek
lődéssel szemlélték a látogatók azokat nz 
érdekes gépeket is, amelyek az irodai tiszt
viselők egész tömegét helyettesítik.

KAPOSVÁROTT

ország

kormány által végrehajtott blokád azonnali 
felfüggesztését kérte. Ellenkező esetben

általános sztrájk kikiáltásával fenyege- 
tődzött a küldöttség.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ép
pen Franciaország kezdeményezte a sem- 
legességi egyezmény megkötését a spanyol 
kérdésben, tehát most nem foglalhat el 
egyszerre ellentétes álláspontot. A minisz
terelnök kijelentéseit levélben is leszögezte 
és megírta, hogy ha a szakszervezeti sző. 
vétség magáévá teszi a vasmunkások állás
pontját, benyújtja lemondását.

békebontókkal, azokkal a rendzavarók- ' 
kai, azokkal a szélsőséges és szertelen 
propagandistákkal és élharcosokkal, 1 
akik az ő táborában békehontásból él
nek s valóságos provokatőrjcl és rend

zavarói a magyar közéletnek.

A másik kívánság, amelynek kifejezési 
adok, hogy a békesség és a nyugalom ne a 
temető és a kripta nyugalma legyen.

Mielőtt most Gömbös Gyula szabad
ságra ment, egy’ levelet intézett a képviselő
ház elnökéhez, amelyben felkérte, hogy va
lamennyi politikai tényezővel a titkos vá
lasztójog mikénti megoldása tekintetében 
pártközi megbeszéléseket hívjon egybe. Mi 
a lényege ennek a miniszterelnöki elhatá
rozásnak? Ennek az a lényege, hogy a füg
getlen kisgazdapárt álláspontját végre elfo
gadta a miniszterelnök ur,

mert ez volt az a kérdés, amelyben nem 
tudtunk a múltban és nem fogunk a 
jövőben semmiféle kompronilsszhimra 

vállalkozni.
Elégtétel a mi pártunkra, hogy annyi ké
sedelemmel .de nem elkésetten a kormány
elnök ur jobb belátásra jutott.

— Hiszen, hogvha titkos választójog lesz, 
nem lehet politikát felülről csinálni, nem 
lehet basáskodni, nem lehet majd képvise
lőket ráerőszakolni a kerületre, de lehet 
lesz a népi politikát eredményesen foly
tatni.

.— Azt ne várja senki, hogy a függet
len kisgazdapárt a választójogi konfe
rencián törvényjavaslattal fog előállni.

Erre a kormány hivatott. De a választójogi 
konferencián el fog dőlni az a kérdés, hogy 
ezzel a parlamenttel cl lehet-e végezni azo
kat a reformokat, amelyek elengedhetetle
nül szükségesek.

A tabi gyűlés után Eckhardt Tibor Nagy*  
atádon beszélt a politikai helyzetről és lé
nyegileg ugyanúgy fejtette ki álláspontját, 
ahogyan Tabon.

ügyi miniszter feleségével együtt. Bornem
isza miniszter végighajtott a fcllobogózolt 
városon, majd nagy beszéddel nyitotta meg 
a Virágos Napok ünnepségeit. Hangoztatta, 
hogy a magyar városok kulturális és gaz
dagsági fejlődéséről tesznek tanúságot az 
ilyen ünnepi események.

A vasárnapi ünnepségek keretében lep
lezték le Kaposvár nagy szülöttjének, Bippl- 
Hónai Józsefnek szobrát. A szoborleleplező’ 
ünnepségen hatalmas szánni publikum je- 
lent meg. A somogyi 4Des bakák ezredta- 
lálkozóját ugyancsak vasárnap tartottak 
meg.

PÉCSETT
vasárnap nyílt meg a gyümölcs-. virág-, 
bor- és mézkiállitds. A nagv érdeklődéssel 
kisért kiállítást vitéz Horváth István fő
ispán nyitotta meg.

CEGLÉDEN
vasárnap befejeződött a ceglédi hét és ez 
alkalommal az Alföld szőlősgazdái nagy
gyűlést tartottak. E nagygyűlésen arra kér*  
lék a kormányt, hogy a mustárak biztosi*  
lására intézkedéseket tegyen.

KISKUNHALASON
sz.ogényügvi és népegészségügyi nagygyű
lést tartottak ma, amelyen Jóban Béla ál
lamtitkár magasszárnyahisu előadást tar
tott. majd utána hatvan többgyermekes 
anyát jutalmazlak meg üuncpéíyes keretek 
között.
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Schittenhell Alfréd orvostanár 
kezeli a miniszterelnököt, 
akinek egészségi állapota már az első 
szanatóriumi napok hatása alatt is 
kedvezően javult

Gömbös Gyula miniszterelnök a München 
melletti szanatóriumban immár teljesen visz- 
szavonulva, gyógyulásának és kúrájának 
szenteli minden idejét. Szombaton este fél
hét órakor a „Kiss József" repülőgép, amely- 
Ível a miniszterelnök Münchenbe ment, 
visszatért Budapestre és ugyanezzel a repülő
géppel visszatértek — a felesége kivételé
vel — azok, akik a miniszterelnököt útjára 
elkísérték. Gömbös Gyuláné — mint isme
retes — ott maradt Münchenben, hogv időn
ként meglátogathassa a beteg miniszterelnö
köt. Visszatértek a repülőgéppel Baross 
József professzor, Szakmáry Emil hadmér
nökkari alezredes, a miniszterelnök szemé
lyi titkára és visszatért Gömbös Ernő is, a 
miniszterelnök fia, aki ugyancsak elkísérte 
édesapját repülőutján.

A hazatérők a miniszterelnököt
feltűnő módon észlelt és külsőleg Is lát" 
hatóan javuló állapotban, jó kedélyhan
gulatban hagyták vissza a szanatórium

ban.
A Hétfői Napló munkatársa a miniszter

elnökhöz közelálló helyen érdeklődött aziránt, 
hogy tulajdonképpen milyen kuTát folytat a 
miniszterelnök.

— Gömbös Gyula miniszterelnök gyógyke
zelése, — mondotta informátorunk — 
Ugyanúgy folytatódik, mint ahogy azt ke
zelőorvosai az itthoni kúra alkalmával meg
kezdettek, azzal az eltéréssel, hogy

teljesen elzárják a miniszterelnököt a 
mindennapi és őt igen megterhelő, vala
mint egészségét igénybevevő elfoglaltság

tól.
ami csak az úgyszólván teljes izolálás mel
lett volt keresztülvihető.

— A miniszterelnök a szanatóriumban
Schlllenhell Alfréd, kiváló tudós orvos

professzor felügyelete alatt áll.
Schnittenhell Alfrédnek Münchenben van vi
lághírű klinikája, de egyszersmind vezetője 
annak a szanatóriumnak is, amelyben a 
miniszterelnök jelenleg tartózkodik. Gömbös 
már az első pillanatokban a legközvetlenebb 
viszonyba került a nagyon rokonszenves ta
nárral, aki iránt a legnagyobb bizalommal 
^viseltetik, ami minden betegnél rendkívül

fontos körülmény.
Most, hogy a miniszterelnök teljesen 

alávetette magát pz orvosi előírásoknak, 
nemcsak a gyógyuló miniszterelnök, hanem 
Schittenhell professzor is

legteljesebb mértékben bízik Gömbös 
Gyula miniszterelnök egészségének teljes 

helyreállításában,
úgyhogy a legjobb reményekkel van eltelve 
a miniszterelnök testi kondíciójának felja
vítása tekintetében is. Legfpntosabbnak tart
ják — és erre nagy súlyt helyeznek, — hogy 
amennyire csak lehetséges a miniszterelnö
köt mentesítsék mindenkitől és minden te
vékenységtől és elérjék azt, hogv unatkoz
zék, mert az unalom egyben a gyógyulást is 
jelenti. Nem foglalkoztatják tehát a minisz
terelnököt semmiféle fárasztó olvasmányok
kal: könyvekkel, újságokkal sem, de termé
szetesen az őt időnként meglátogató felesége, 
sőt a nála hetenként egyszer megjelenő

müncheni magyar főkonzul Is tájékoz
tatják

a miniszterelnököt az őt érdeklő külföldi és 
hazai eseményekről.

Informátorunk elmondta még munkatár
sunknak, hogy Gömbös Gyula miniszterelnök 
a repülőgépen Münchenbe való érkezése és 
a szanatóriumba való bevonulása után már 
külsőleg is visszanyerte egészséges színét és 
jó hangulatát. Amikor hazatérő kísérete el
búcsúzott tőle, jókedvűen mondotta a búcsú- 
zás alkalmával, hogy ugy érzi, máris jobban 
van és reméli, hogy mielőbb teljesen fel fog 
gyógyulni.

Hitler jókívánságait 
tolmácsolta Gömbösnek

München, szeptember 6.
Hess Rudolf, Hitler birodalmi vezér és 

kancellár állandó helyettese felkereste a 
szanatóriumban Gömbös Gyula miniszter
elnököt és Hitler nevében és megbízásából 

a birodalmi vezér üdvözletét és jókí
vánságait tolmácsolta

és egy pompás rózsacsokrot adott át a ma
gyar miniszterelnöknek.

Rövidhullóml 
A rádiózásnak ez a leg
fiatalabb ága fontos té
nyező lett. Világrészeket 
kapcsol össze Nagy tá
volságokról és nappal iá 
olyan hangerővel vehető, 
mint a helyi adó. Az Orion 
22-es luxus kétlámpás 
rádió közép és hosszú 
hullámokon kívül a rövid
hullámsávban is meg
lepően [ó vételt nyújt.

Tekintse meg az Orion rádiókiállitást az Iparcsarnokban, 
A fenti készülék minden Orion rádiókere-kedőnél kapható.

nz
CZJ

KeszneRvsun oeniutatja a
Magy. ktr. 6a udv. 
hangszergyAr

ez Budapest nemzeti eledele: oka, hogy az ára 
kilónként 4 fillér. A burgonya ezzel szemben 
8—10—12 fillér.

A hús Arnlvőja meghaladja a halét. Hosszú 
évek után ismét aktuálitást kapott a régi pla
kátszöveg: mondja marha mért oly bús... 
Ponty már egy pengő negyvenért kapható. A 
kecscge ára vasárnap P 3.50 volt.

Egy hét alatt több mint egy pengővel esett 
az ára.

Tök, hal, gyümölcs: három élelmiszer, amelv 
nz utolsó napok nagy árhullámzásában stabil 
maradt. Minden más piaci áru drágul. Vasár
nap az áremelkedésben minden must túlszár
nyaltak a szárnyasok.

a baromfi tizenöt fillérrel ugrott egy nap

Az orzzág 
legnagyobb 
«» legszebb 
rádióterme.

alatt.
Hogy n tojás-piacon ml újság? Erre a kér*  

•lésre egy tojásnagykereskedö igy felelt a Hét*  
fői Naplónak.

— A mai árak világpnrltás felett vannak.
Az export szünetel és ezért további emelke
dés sem valószínű. Ha a termelők visszatart*  
jók az árut, akkor a konzervkészletekhet nyu*  
Itmk. 30 millió tojás van beraktározva az or
szágban.

A zsir-piacnak Is van egy érdekességet 
olyan magasak a magyar árak, hogy a 
németek lemondták a szeptemberi expor

tot.
Remélhetőleg ez a tény, mérséklőiig fog hatol 
az árnivóra és megtörik a drágasági hullám.

Budapesti gumíkesztyüs 
autósbanditák kirabolták 
a siófoki községháza pénztárát

Kalmár Gyula és Kalmár Sándor 
ismert pesti terménynagykeres
kedők véresre verték egymást 
és vasárnap kölcsönös feljelentést tettek 
a főkapitányságon

Vasárnap reggel vakmerő kasszaftirásról 
értesítette a siófoki csendőrség a budapesti 
főkapitányságot. Az éjszaka folyamán kasz- 
Mzafurók jártak a siófoki községházán,

megfúrták a páncélszekrényt, 404)0 
; pengő készpénzt, azonkívül okmánybé

lyegeket vittek el.
A csendőrség megállapítása szerint, a 

kasszafurók valószínűleg Budapestről rán- 
dulhatlak le Siófokra. Az sincs kizárva, 
hogy

autón érkeztek és munkájuk után tovább 
robogtak.

fezt látszik igazolni az, hogy közvetlenül a 
községháza mögött autó-keréknyomok és

közvetlenül mellette a kerítésnél lábnyomok 
láthatók. A községháza éjszakai vendégei 

modem villanyfuróval nyitották fel a 
Wcrthelm szekrény páncélajtaját.

A kassza fúrók nem hagytak ujjlenyomatot 
maguk után, ami amellett szól, hogy gumi- 
kesztiivel dolgoztak.

A betörők különben a községháza emele
tén lévő Balatonvidéki Takarékpénztár 
kasszáját is meg akarták fúrni, de ez nem 
sikerült nekik.

A csendőrség a budapesti rendőrséggel 
karöltve széleskörű nyomozást indított a vak
merő kasszafurók kézrekcritcsére.

Drága: :SZ
Olcsó: a tök 

és a hal
Az élelmiszerdróí’nsá.g már a hatóságokat is 

foglalkoztatja: a közélelmezési bizottság mai 
ülésének egyetlen programpontja az élelmi
cikkek áralakulása. Arról döntenek majd, hogy 
■z árak reálisak-e vagy sem és hogy 

ml ar oka a drágaságnak.
A közönség nem keresi az okot, a két alterna
tívából pedig nz az igazság alakult ki, hogy 

a piaci árak megfizethetetlenek.

Az elmúlt napokban miniszteri Intézkedés
sel tiz fillérrel felemelték a burgonya árát. 
Erre a burgonya forgalma visszaesett. Vasár
nap a fővárosi piacokon már nemcsak a vá
sárlók, hanem az eladók is panaszkodtak.

Visszaesett a forgalom.
A háziasszonyok például a drága burgonya 
helyett olcsó tököt vettek,

A lök ma a piac sztárja,

Vasárnap délelőtt n főkapitányságon 
szokatlanul súlyos családi affér ügyében 
tettek följelentést. Két testvér kölcsönösen 
feljeletette. egymást. A testvérpárt a buda
pesti üzleti éleiben és az árutőzsdén jól is
merik.

A súlyos affért, — amely véres vereke
désig fajult, — hosszú idő óla tartó 

elkeseredett harc előzte meg.
Kohn Lipót és fiai ismert régi termény
nagykereskedő cég két beltagja: Kalmár 
Gyula és Kalmár Sándor a szereplői ennek 
az elkeseredett háborúságuk. A terménv- 
nagykereskedö cég évtizedek óta működik 
a piacon s amikor Kobn Lipót meghalt, 
fiai: a két Kalmár-fivér vette át az üzlet 
vezetését.

Nemrég éles differenciák támadtak a 
testvérek között.

Kalmár Gyula a maga üzletrészét átru
házta fiára, ifj. Kalmár Sándorra. Amikor 
a másik testvér, id. Kalmár Sándor ezt meg
tudta, tiltakozott az üzlet átruházása ellen.

A két Kalmár-testvér a Szobieszki-ulca 
1. számú házban egy emeleten lakik hosz- 
szalri) idő óta. Tegnap Kalmár Gyula fiával 
eltávozott a lakásból s éppen abban a pil
lanatban lépett ki Kalmár Sándor is a la
kásából.

A két fivér szembetalálkozott egymás
sal s éles szóváltás támadt közöttük. 
A szóváltásból rövidesen dulakodás, 

majd verekedés lelt.
A verekedés zajára a házbelick a folyosóra 
rohantak és látták, hogy n két fivér egy
mást ütlegeli. Amikor szétválasztották a 
verekedő fivéreket, Kalmár Gyula arcán vér- 
alá/utások, vérző sebek nyomai látszottak

s Kalmár Sándor kezén /íreán ugyancsak 
több vérző seb volt.

A véres verekedés után mindegyik Kal
már-fivér a maga lakásába tért be, 

mindegyik orvosi látleletet vétetett fel sé
rüléseiről és mindketten ugv határoztak, 
hogy a verekedés miatt bűnvádi följelentést 
tesznek.

Kalmár Sándor ügyvédje vasárnap meg
jelent a főkapitányságon és fivérét feljelen
tette, Kalmár Gyula ügyvédje ugyancsak 
leijelentést tett testvére ellen. A rendőrség 
a szokatlan családi affér ügyében megindí
totta a nyomozást

Titokzatos halott gyermek 
a kórházban

Szombathely, szept. 6.
é.4 Hétfői Napló tudósítójának tclefónjelen*  

tésc.) Szombaton délután a szombathelyi kór
házban megjelent két jólöltözött, jajveszékelő 
asszony és kétségbeesetten adták elő, hogy a 
magukkal hozott kétéves ílucska véletlenül bab- 
szemet nyelt le és fuldokol. Az orvosok azon
nal operációs utón akarták eltávolítani a gé
gébe jutott bahszemet, de

mire hozzáfoghattak volna ■ mtitéthei, 
n fiúcska megfulladt.

Annál nagyobb volt azután meglepetésük, ami
kor megállapították, hogy

az asszonyok, akik a gyereket ■ kórházba 
hozták, időközben eltűntek

és igy n kis halott kilétét nem tudták meg
állapítani.

A rendőrség keresi őket.

Lakberendezési 
butorujdonság&ink 
kizárólag: Rózsa-u. 4, UNGEL
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1 sárvári kastély kedvenc tartózkodási 
helye volt István nádor unokájának, Mária 
Terézia főhercegnőnél;, aki III. Lajos bajor 
királyból ment feleségül. A világháború 
utolsó esztendejében ünnepelte aranylako
dalmát a királyi pár. Az uradalom tisztvi
selői akkor emléktáblát rendellek München
ben. Éppen azokban a napokban követké
zéit be az összeomlás és a márványtábla 
Münchenben maradi. Most, tizennyolc esz
tendő ulán elhozatták a márványtáblát és 
bensőséges ünnepség keretében beillesztették 
a kastély falába.

II.
Gróf Andrásig Sándort, a KMAC elnökét 

tegnap vakbélgyulladással a Fasor-szanató
riumba vitték, ahol Addm professzor sür
gős műtétet hajtott végre rajta. Az operáció 
sikerült, Andrássy gróf vasárnap már jól 
érezte magát.

111.
llilkán előforduló, készülő kettős eskü

vőről beszélnek a felső tízezrek társaságá
ban. Ifjabb Széchenyi Gyula gróf eljegyezte 
Esterházy Bernadetté hercegnőt, az édes
apja, idősebb Széchenyi Gyula pedig nőül 
vesz egy özvegy grófnét. Azt mondják, egy 
napon tartják az esküvőt.

össze, hogy még vénségükre is meglesz 
tiszta pelenkájuk.

BAKTER: Mi a ménkű!? Tán maguk 
hatot akarnak szülni?

ÖRZSI: igen clkéne hájjá, mer mán 
fülünk se ládztk ki a gondbtil. Be is jelent
keztünk a szülészeti klinikán a proíeccor 
úrhoz, hogy miképpen lehetne illőn egész 
dedóra való gyermekáldást kifroelírozni.

LEPCSES: Tán mondanád rendessen: 
kiforelírozni!

BAKTER: 8 a profeccor?
ÖRZSI: Aszonta hogy a' csak a termé

szet csodája.
, LEPCSES; Csak hadd. Láttam a huncut 

képin hogy el akarja lopni a találmányo
mat s alig várja hogy hazafuthasson meg- 
valósitlani.

BAKTER: No fene. Illenek azok a tudó
sok?! — Hát egyébként mi újság Pesten?

ÖRZSI: Nagy az öröm, hogy győztünk a 
sakk-nlimpiján.

LEPCSES: Van abba üröm is. Sokan bos- 
lorognak amiatt, hogv mér tettek be a 
győztes csapatba Mojzcs-hitű pógárokat.

BAKTER: A fő hogy győztünk. Kivel, 
mivel, nmmán nem numerái.

LEPCSES: Nem hát.’Títcéf tíúluhk vót 
e*  műkedvelő előadás, akibe egv illető há
tulról beledőfi a kargyál az ellenfelibc, mi
re az fölsikojt: „Végem van, a kard meg 
vót mérgezve!”

BAKTER: Még a bűröm is borsódzik 
belé.

LEPCSES:: Igen ám, de a kardot elfeled
ték kint odaudni neki s mikor a ledöfés 
gyűlt. Injába kereste nz ódalán. Nosza 
kínnyábn odaugrott a másikhoz s ollan erő
vel rúgott bele a hátnézeti dombormüvébo, 
hogy a‘ csak hasra terült akar a lásponya- 
bokor s haldokúva hörögte: „Végem van, a 
csizma meg vót mérgezve."

BAKTER: Dejszen nem köll ahhoz mé
reg! Vnn nékem egy nehéz téli csizmáin, 
avval még a Habos vívóbajnokot is letűn
ném döfni, ha fóltrcfferbe találnám.

ÖRZSI: Isten őrözz! Csak vívjon maga a 
Julcsijával abba a csizmába.

BAKTER: Nem rossz gondolat, bizistók! 
— Arrul mit hallottak Lepcses szomszéd, 
hogy nz nz aranyos angol királ bcléesett a 
tengerbe?

ÖRZSI: Ar. ám, szegénke. Mé# szerencse, 
hogy nem járt nrra valami cápa-hal.

BAKTER: Eztet nem is értem. Mér hem 
vigyáznak rá jobban?

ÍV.
Tarján Vilmos, aki egyformán remek 

ságlró és kávés, most egyszerre mind a 
minőségben dolgozik. A Lukács-kertben már 
építi a legraffinállabb párisi illést is túl
szárnyaló finom ’ ....................
irja memoárjait 
kétfős életéről.

"b 
két

vendéglőjtt, kötben pedig 
újságírói és mtivészkávési

V.
Faluszövetség helyiségébenVasárnap a 

egyesület alakult, a Magyar Angoratenyész- 
tök Egyesülete. Gróf Károlyi József né ho- 
nosltota meg nálunk az angoranyultenyész- 
tést, amivel egy sereg embernek adott ke
nyeret. Károlyi grófné teremtette meg az 
uj egyesületet is.

VI.
A féli Párisién Grill szeptemberi nagy attrak

ciója két táncol amerikai kisasszony, a llolley 
Mister*.  Mit tudnak? Ilöviden azt lehetne mon
dani. van egy ragyogó erotikus táncuk. A való
ságban azonban: modern szerelem — koreo- 
gráfiában, tánc, amelyben nemcsak a láb, de 
a kéz, a szent és az arc Is szóhoz jut. fíodln 
nlmodhntla volna egy kőbe,, Sappho rímbe n 
szerelmet ..

VII.
Kitört a testvérháboru a Fesletich-család- 

bán! No de azért nem kell megijedni, csak 
sportháboru. Vasárnap áll starthoz a ttodén- 
sec—Balaton Nemzetközi Megbízhatósági 
Autóverseny közel száz résztvevője. Köztük 
van Festetich Sándor gróf két fia is, Miklós 
és Ernő. Két egyforma kocsin indulnak, 
maguk vitték Münchenbe! Kompresszort 
szereltettek a gépekre, hogy IfíO kilométerre 
emeljék a teljesítőképességet. Felettébb bíz
nak a dolgukban mind a kelten. Vasárnap 
reggel külön-kiilön sürgönyt kapott tőlük 
éjszakai mentoruk: Silber Bandi. Hétfőre 
meghívták Siófokra a befutás’ oz. Még arra 
is megkérték, menjen el a Fcstetich-palotába 
és hozza magával a szmókingjukat, hogy 
kéznél legyen a győzelmi banketten!

Vili.
Hová kell menni, ha szépet és finomat aka

runk látni hallani? A Dnnapurton: Dubarry- 
és Anna bór, a Belvárosban: Pnriscttel

IX.
Disz magyaros fényes esküvő volt Műid- 

keimben. Gróf Zichy Gábor tartotta esküvő
jét Thysscn Anitával, Thysscn Frigyes ruhr- 
vidékl hires nagyiparos lányával. A Magyar
országról érkező násznép 
gyúrókban vonult fel uz 
győztek ómiilni-bámulni, 
derék ruhrvidékiek.

X.
Repülő ditóz lett Mimi 

ahol eddig szerződésben 
jött Budapestre, csak pár 
még aznap továbbrepült 
már uj szerződési helyén, j 
Hoteljének Grilljében énekelt.

pompás disz ma- 
esküvőn, nem is 
gyönyörködni a

Princt. Varsóból, 
volt, repülőgépen 
ruhát vásárolt és 
Pécsbe, vasárnap 

Hiibner Park

XI.
Kivonat a legfrissebb ingatlanforgalmi 

kimutatásból. Eladott telek, Margit-rakpart 
23. Terjedelme 101 négyszögöl, vételár 
M.000 pengő. Eladó a Székesfővárosi Köz
munkák Tanácsa, vevő Alpár Gitta.

A jövedéki hatóság ellenőrző szervei az 
utóbbi időben azt tapasztalták, hogy a pesti 
utcákat és a vidéki nagyvárosok pályaudvarait 

valósággal elárasztották a szacharin-áru- 
sok;

akik csempész utón szerzett mesterséges éde
sítőszereket kínálnak eladásra. A 
gnlinas útvonalain léplen-nyomon 
tűiébe súgták:

— Olcsóbb lett a szacharin..*
A JOvedékl hatóságok erélyes 

Indítottak az olcsó szacharin után.
A vidéki rendőrkapitányságok detektívjei 
pénzügyőrség tagjaival együtt a határállomáso
kon kezdtek munkához. Ezzel egyidöben Bu
dapesten monstre razzia indult a szacharin
árusok ellen.

Égési sereg elAállliáat eredménjezett • 
nagy razzia.

főváros for- 
n járókelők

nyomozást

a

BAKTER: Csak kiládzik n róka farka, 
akárhogy dugdossa: ne is tngaggya Lepcses 
szomszéd, maguk megen Pesten vótak.

ÖRZSI: De tuggva mivégett? Mer óvas- 
tuk, hogy nz Amerikába egy illető asszony 
világrekordot szült; hatos Ikrákat.

BAKTER: Hinnye a szenvedésit! De mi 
közük maguknak ahhoz?

LEPC8ES: Nézze hájjá, rágyüttünk, 
másképp má nem lehet megélni.

BAKTER: Eztet nem értem.
LEPCSES: Nem? Hát példávú a kanadai 

ötös ikrák részire annyi pézt gyűjtöttek 
a

IS

a ról eccer illen 
Ájníúsz Dávid ki- 

a katólikuR legény- 
eltanácsúták ölet,

, LEPCSES: Maga is utólag okos, aknr a 
> pápócl biró. Mer eccer fűz ütött ki I’ápó- 

Con, os2t mikor a fecskendőt el akarták In- 
. (tiltani hát nem szupéráll, mivel n tűz- 
■ oltófőpnrancsnok felesége krumplit tartott 

benne. Erre osztán a biró elrendölte, hogy 
ezentúl minden tűzeset előtt három nappal 
a fecskendőt meg köll vizsgálni.

ÖRZSI; Igen helessen. Mer osztán híjába 
lótnak-futnak, mint kutya az égzengésbe.

BAKTER: Biz úgy van az. — Hát abbul 
mi Igaz, hogy e*  férfivá operált nő hatal- 
massan bekortyintott a kadarkábul s össze
rogyott az úccán?

ÖRZSI: Biztossnn bánatába ivott az árva. 
A jányok nem fogaggyák be (Itat, mer férfi 
lett, a legények meg aszongyák; akin szok
nya van, á‘ nem férfi.

LEPCSES: Nálunk is 
hovatartozási bánat. Az 
tért n hitibül, de mikor 
egyletbe belátogatott, 
hogy ide csakis fajtiszta körösztény fiuk 
járhatnak. Szegény Dávid búsan átment a 
zsidó nőegyletbe, de ottan meg elkezték 
szidni s majd megkövezték a fölzándoro- 
dóit asszonyok. Persze igen elanyátlanodva 
fordút jedző úrhoz, aszongya: „Atyaisten, 
hát én most mán nem tartozók sehova?"
— „Dehonnem*  — vigasztalta a jedző, — 
„hozzám tartozik Dávid, nyóevanöt pengő 
adóhátralékkal.“

BAKTER; .Jól eshetett néki a vigasztalás.
— Ilát a Páleszlínlóba még mindig nincs 
béke?

ÖRZSI; Pedig az angolok ugyan prédi
kálnak az arabusoknak.

LEPCSES: Tavai CsopOnván járt egy 
baptista prédikátor s n Kolomúny Józsi há
zában téri Igei te a népeket, akik asztalon, 
széken, ki hova fért, üldögélve hallgatták 
a beszédet. — „Három dárdát veszek az ök
lömbe" — monta a prédikátor, — „egyi
ket beledöföm a tagadók szivébe, másikat 
heledöíom a kételkedők szivébe, vajjen 
hova döfjem a harmadikat? — „Ide a Ku- 
corásné sUnkájába" —- szólt mérgessel! Ril- 
kafülíi Nagy Báliad, — „mer folton moco
rog, nyekergeti a széket, oszt nem hallom 
a prédikácijót."

ÖRZSI: Biz az arabusok se hallják a Szép 
szót a nagy lüvődözés zajába! — Oszt me
hetnénk is aplyuk.

BAKTER: Megájjon csak. Igaz-e Lepcses 
szomszéd, hogy most mán meglesz a titkos 
választójog.

LEPCSES: Mini gondúja?
BAKTER: Mer hogy Gömbös 

monta az újságíróknak. Aszongya: 
köll errül sokat Írni, hanem meg köll csi
nálni."

LEPCSES: Hm. Nézze hAjja, ha a kocs
mába az emberek szeretnék hallani a mu
zsikát. akkor a cigányprímás a vendégek
nek mongya azt, hogy muzsikájjannk?

BAKTER: Nem a‘l
LEPCSES: Hanem micsinál a prímás? 
BAKTER: Húzza ahogy csak tuggya. 
LEPCSES! Hát ezt cslnájja Gömbös 

noánk is. — Oszt most Istennek ajáilom.

apánk
„nem

Szacharinrazzia meglepő eredménnyel:
Holzer Bernát nagy kereskedőt 

21 ezer pengő pénz
büntetésre ítélték

Sikerült megállapítani, hogyan került kiló- 
számra a csempészett édesítőszer az utcai áru
sokhoz. Kiderült, hogy

aa osztrák határon át csempésztek as or
szágba nagymennyiségű szacharint 

Innen Szombathelyre hozták, majd felszállltot- 
Iák Budapestre és igy került forgalomba.

A nyomozás eredményeként eljárás Indult 
Holzer Bernát egykor dúsgazdag szombathe
lyi nagykereskedő ellen.

Ilolzcmél tiz kilő szacharint találtak 
a pénzügyőrök. Pap Erzsébet budapesti szabó
nőt ugyancsak szacharincsempészésen érték 
tetten. Nála öt kiló szacharint foglallak le.

A budapesti büntctőlörvényssék, mint jöve
déki bíróság nyomban felelősségre vonta a 
nagyarányú csempészés gyanúsítottjai*.  A 71 I 
éves Holzer Bernát azzal védekezett hogy egy I 
bécsi ismerőse nagyobb somagot küldött vele!

Budapestre. 0 azt hitte, könyvek vannak a 
csomagban. A bíróság nem fogadta el ezt a 
védekezést és

Ilolzer Bernátóf elítélte 21.120 pengő pénz- 
büntetésre,

amely behajthatatlanság esetén 2/2 napi fog
házra változtatható át. A pénzbüntetés a be
csempészett szacharin engedélyilletékénck 
négyszeres összegét teszi ki.

Pap Erzsébet ugyancsak tagadott, de a bíró- 
ság az Ő vétkességét is bizonyitótlnak vette és

1M napi fogházra átváltoztatható 10.600 
pengő pénzbüntetésre Ítélte.

Mindkét elitéit fellebbezett az Ítélet ellen, a 
jövedéki hatóságok pedig tovább nyomoznak 
hogy végképpen felgöngyölítsék a pesti sza^ 
charln-frontot.

Gyilkolt
a szikviztank
Hol volt, miért nem 
ellenőrzött a hatóság?

Nagy szerencsétlenséggel, halálos robbanás
sal végződött egy szikviztöltő tank robbanása 
szombaton délelőtt a Serfőző utcában, özv. 
Gigler Istvánná 01 éves vendéglösné a kony
hában elhelyezett szikvizes tankját vízzel és 
szénsavval töltötte meg. A konyhában foglala
toskodott ezalatt a cselédje, Mojzcs Teréz is. 
A tank eddig még fel nem derített okok kő- 
velkeztébcn felrobbant. A robbanás megölte 
Giglcrnét és a szörnyű erővel szétrepülő repe
stek több sebet ejtettek Mojzes Terézen is. 
Természetesen nyomban megindult a vizsgálat, 
a rendőrség a tank roncsait és repeszdarabjait 
lefoglalta és azonnal elvitte.

A Serfőző-ulcai tankrobbanás tulajdonkép-' 
pen nem jött egészen váratlanul. A kereske
delmi minisztérium 1932-ben rendeletileg be
tiltotta uj tankok ü/einbehclyezését. mert a 
tankok a közbiztonságot veszélyeztetik. De 
rendelet irja elő őzt is éppen a közbiztonságra 
való tekintettől, hogy a tankot elzárt, külön 
helyiségben kell tartani. Mi történt ti jelen 
esetben? /I tankot már 5 észlendő óta a kony
hában tartották, olt töltötték és (gazán sze
rencsének kell mondani azt. hogy csak a kis 
Mojzes Teréz volt a konyhában a tank köze
lében, a tankot töltő Giglerné mellett és igy a 
tank robbanásnak nem volt több áldozata. De 
az is kétségtelen, hogy sem a IH. ker. előljá- 
sóg. sem a III. kerületi tisztiorvos nem ellen
őrizték ezt a tanküzemel, különben a rendelet 
értelmében nem tűrték volna meg a konyhá
ban. Ebből a robbanásból ideje volna már le
vonni a tanulságot, hogy valamennyi tankot 
le kell állítani a közbiztonság érdékében, vagy 
legalább gondoskodni a biztonságos tankkeze
lésről.

o 
L.
i

RAPID
gyorsborotvakrém

Tökéletes borotválkozás viz, szappan és 
ecset nélkül 1 perc alatt. Nem pattan fel, 
nem ég az arcbőre, nem rontja a penge 
éléi. Állandó használatnál az arcbőr jól 

ápolt és üde lesz.

Próbadoboz 24 fillér.
Kapható minden üzletben és a készítő, 
Dr. HOLCZER vegyész illalszerlúrában, 

VI., Teréz-körut 8.
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Hurokra került 
Vitéz Mihály, 
a retikülhorgász, 
a kávéházi terraszok réme

Vasárnapra virradóra a Józscf-utca sar
kán posztoló rendőr észrevette, hogy a 
Ztaross-kávéház kőpárkánnyal szegett ter- 
rasza előtt egy gyanús külsejű fiatalember 
ácsorog. A rendőr egy hirdelőoszlop mögé 
bujt és figyelte, ml lesz. A fiatalember mé- 
terhosszuságu vékony vashuzalt vett ki a 
kabátja alól. Megállt a terrasz előtt,

n vnshorogban végződő huzalt óvatosan 
átdugla a kőpárkány vlrágcserepei kö

zött és „halászni**  kezdett.
tgvesen addig manipulált, amíg a horog 
beleakadt egy gondtalanul székredobolt fe
hér női retikülbe. Még egy perc, már sike
rült is észrevétlenül kihúzni n táskát, zseb- 
revágta és futni akart vele, ekkor azonban 
előugrott n rendőr és elfogta.

A főkapitányságon kiderült, hogy a reti- 
kiilhalász, Vitéz Mihály huszonötéves fiatal
ember,

a napokban szökött meg az aszódi 
javítóintézetből.

Nem is tagadta a dolgot. Elmondotta, 
hogy mikor a javítóintézetből kikerült, ösz- 
szebarátkozott két emberrel. A nevüket

Vasárnap egy koszoruutcai 
vendéglőben mulatott 
Malik Árpád, a szökött rab, 
de mire alarmirozták a rendőrséget, 
nyomtalanul eltűnt

Malik Árpád, a fegyőrruhában megszökött 
rab nem váltotta be Ígéretét. Szombaton dél
ben ugyanis felhívta a gyüjlőfogház orvosát és 
közölte vele, hogy most már elintézte ügyes
bajos dolgait és vasárnap délelőtt önként fog 
jelentkezni vagy a főkapitányságon, vagy a 
gyüjtőfogházban, amelyik közelebb esik útjá
ba. Vasárnap estig azonban nem jelentkezett

Ugylátszik tréfát akart csinálni 
és ezért hívta fel szombaton telefonon a 
gyüjtőfogházat.

A főkapitányság detektivjei azonban szünet 
hélkül hajszolják a vakmerő szökevényt. Na
ponta igen sok bejelentés érkezik a rendőr
ségre, hogy itt vagy ott látták Malikot, min
denhova detektiveket küldenek ki, de eddig 
még nem sikerült ráakadni.

Vasárnap
már-már ugylátszott, hogy mégis elcsípik

■ gyiijtőfogház szökevényét.
A kora délelőtti órákban arról értesült ugyan

Nyotc ország jogásznői
Budapesten

Vasárnapi beszélgetés '
a külföldi ügyvédnőkkel, akiket nem a divat érdekli, hanem a törvény

Becsben tartotta kongresszusát a női jogá
szok nemzetközi szövetsége, amelynek

nyolc állambeli huszonnégy tagja szom
baton este Budapestre érkezett,

egy kis „ufóA'onpressznsrM*',  a magyarországi 
nömozgalmal; agilis szervezője: Zsigmondi/ 
Teréz, az önálló Hivatásban Dolgozó Nők 
Szövetségének főtitkára vezetése alatt.

Vasárnap délben a Hétfői Napló munkatársa 
felkereste a Margitszigeten az amerikai, angol, 
francia, osztrák, holland, német, lengyel és 
<*«zf  jogásznőket. Ebéd közben találtuk őket. 
Előbb néhány percig a szomszéd asztaltól fi
gyeltük, vájjon miről beszélnek a huszadik 
század legképzettebb asszonyai. Meglepetéssel 
konstatáltuk, hogy a diskurzus során szó sem 
volt divatról, parfümről, rúzsról, hanem csupa 
jogi probléma merült fel, érdekes jogeseteket 
mondtak el és éppen

olyan szenvedélyesen kommentálták a tör
vényeket, mint valami nagyvilági dáma a 

divatproblémákat.
Csak egy kérdés volt, ami néha háttérbe 

nem tudja, csak annyit tud róluk, hogy az 
egyiket Miska bácsinak hívják. Beszélget
lek, hogy miből lehetne megélni.

Miska bácsi kltanitotta őket a retikül- 
horgászásra.

Kávéházi terraszok közelében ácsorogtak és 
észrevétlen pillanatokban kihorgásztak egy- 
egy női kézitáskát.

— Sokáig kellett gyakorolni magunkat, 
de most már remekül ment a dolog, én 
magam tizenhét rctikült szereztem — dicse
kedett Vitéz Mihály.

A fehér táskában, amit a Baross-kávéház- 
bán halászott, 174 pengőt talált a rendőr
ség. Érdekes, hogy a nagy zűrzavarban a 
rétikul tulajdonosa nem került elő. Azt 
hitték, hogy majd vasárnap jön a rendőr
ségre, de estig se jelentkezett.

Nem tudták mire vélni a dolgot, furcsa 
hogy

megvan u tolvaj, megvan a retlkül, 
csak a re tik tll gazdája hányzik!

A hurokra került rctikülhorgászt őrizetbe 
vették és mire kikerül a fogházból, bizo
nyára vége lesz a terraszhalászati szezón- 
nak — téli „ipar**  után nézhet.., 

♦ Hl—*

is a rendőrség, hogy Malik találkozott egy 
kiszabadult fegycnctúrsával és azzal együtt 
iszogatni kezdtek a Józsefvárosban egy Ko- 
szaru-utcai vendéglőben. A volt fegyenc azon
ban meggondolta a dolgot, attól félt, hogy ő is 
bajba kerül, ha nem jelenti Malik tartózko
dási helyét és ezért bejelentette, hogy volt 
cellatársa hol mulat. Azonnal detektívet küld
tek ki a Koszoru-utcai vendéglőbe, ahol azon
ban

békésen kvaterkázó józsefvárosi polgáro
kon kivtll mást nem talált.

A csapos azonban, amikor megmondták neki, 
hogy néz ki a szökött fegyenc, elmondotta, 
hogy jó félórával előbb tényleg tartózkodott a 
söntésben két férfi, akik közül

az egyikre ráillik Malik személylelrása.
Ezek az emberek azonban azzal távoztak, hogy 
egy nőismerősüket mennek meglátogatni. Való
színűnek látszik, hogy tényleg a szökött fe
gyenc tartózkodott rövid ideig a vendéglőben.

szorította a jogot: Budapest és Magyarország, 
aminek varázsa alól a tárgyilagos tudomány 
asszonyai sem tudták kivonni magukat. Az 
egyik angol hölgy a magyar vendégszeretetért 
lelkesedett. Szinte rajongva mondta:

— Mindig azt hittem, hogy csak legenda 
a lovagiasságnak cs vendégszeretenck az a 
f< ka, amit útközben tapasztaltam. Egy isten- 
hátainögölti kis falu mellett dcfektel kapott 
az autóbusz és a nngy melegben tikkadtan vá
rakoztunk Egyszerre falusiak jöttek, egyszerű 
parasztok és gyümölcsöt hozlak nekünk. Jól
esett. felüditelt bennünket a friss szőlő és meg 
akartuk fizetni, ök azonban nem fogadtak él 
mindezért egy fillért sem, azzal, hogy — mi 
Magyarországon vendégek vagyunk . .

Megismerkedünk a nöinozgalmak egyik leg
nevesebb alakjával, a bécsi

Marlanne BETH-tel, aki az első osztrák 
Ügyvédnő

volt már a háború előtt, de azonkívül több fi
lozófiai pályadijai is nyert. Beth asszonynak' 
egyébként ma már jogász fia van. Az expressz- 
interjú során az ügyvédnő nem beszél saját

életéről, karrierjéről, magánügyeiről, még ar
ról sem, hogyan neveli a jogásznő jogászfiát. 
Csak általános emberi problémák érdeklik.

— A bécsi kongresszus előterében — mondja 
— három nagy kérdés állt. Az egyik, ezt a 
lengyelek vetéllek fel: mi a nő és a férti kö
zötti jogi helyzet kulcsa. A másik, ez nz. álta
lunk, osztrákok által kidomborított probléma: 
mi a megoldása annak, hogy különböző nem
zetiségű házastársak mindkettője megtarthassa 
állampolgárságát. A nő teljes egyenjogúsítása 
szempontjából döntő jelentőségű kérdés ez, A 
harmadik a legkényesebb kérdés: a házasságon 
kívül született gyermek helyzetének rendezése 
és annak n.egtanúcskozása, hogy milyen állás
pontot kell elfoglalnia a társadalomnak a há
zasságon kívül való együttélésekkel szemben.

Maria FUCHS-SUl,
nz egyik legismertebb lengyel jogásznővel dis- 
kúráltunk ezután.

— Amikor tizenöt evvel ezelőtt ügyvéd let
tem, még feltűnő volt nálunk nz ügyvédnő a 
bíróságok előtt. Ma már mindennapos dolog 
ez, a nőt a törvényszék előtt éppen olyan jo
gásznak tekintik, mint a férfit és ezáltal nz 
ügyvédnőnek sincsenek gátlásai a biró előtt. 
Ma már

157 lengyel ügyvédnő, 7 lengyel női bíró 
van, női legújabban kineveztek egy Jogász

nőt ügyésznek 18.
A női bírák elsősorban n fiatalkorunk bírósá
génál talállak elhelyezkedést, de más terrénu
mokon is érvényesülhetnek.

Megkérdezzük, nem túl lágy-e a női szív a 
bírói és ügyészi pólyához? így válaszol:

— A nő az ügyészi és bírói székben elfelejti, 
hogy nö, csupán arra gondol, hogv ember. 
Éppen olyan precíz logikával gondolkozhntik, 
ha fegyelmezett lény, mint n férfi és finom 
ösztönei még segítségére is lehelnek a bírás
kodásban. Éli például valóban a közhit sze
rint férfinak való kérdésekkel foglalkozom:

pénzügyi Jogásza vagyok egy nagyválla
latnak Varsóban.

Ebéd után sietve felállnak n hölgyek és 
Marlanne Beth, továbbá az angol Miss Bnnrr- 
mán és az amerikai Miss Rulhcrford vezetése 
alatt félrevonulnak tanácskozni. Hangsúlyoz

az Ut. D. Cs.-ben veszlinfz, a Ill ifr emeleten
írószerek, festékekFÜZETEK

1 üü elemi Iskolai irka s—.22
1 »famentes középiskolai Iliiét —.10
1 »famentes pepita főzet <0 —.22

100 lapos —.44
1 » tintaképes plszkozatí tüzet

100 lapos —.22
2 »Jegyzetfüzet hí m».-------—.22
2»szótörfüzet____—22
1 * Jegyzet, pepita «> i.Pn,_ —.16 
4» elemi rolzfOzet MNK* 1"-.. —.22
1 »raizfüzet 8 lapos, nagyalakú _ —.16
1 »hangíesvfOzet s upo«_______—.12
1 ® SOÍrÖl fÜZet 40 iapoa, fameutaa —.32
1 » spirál füzet 100 lapos, famentes —■ 72
1 »spirál phzkozatl füzet m>,«—.33

TOLLTARTÓK
1 db légzáras tolltartó 7 om. _ _ -.44
1 »kMs tolltartó 8 cm. __  —• 83
1 » redőnyös tolltartó_____ 1.48

1 db légzöras tolltartó
1 » toliszúr

összesen

2 »tollhegy
1 » Irán - 0
1 > hegyező
1 »raölr .uu

ISKOLATÁSKÁK ÉS ISKOLAMAPPÁK
Hiti Iskolatáska _ -.98
Iskolatáska novida-anysgból____ 1.50
Iskolatáska fék. vlaazos vászonból _ 2.45
Iskolatáska erős, strapabíró bőrből _ 4.50
Iskolatáska tartós, sima bőrből _ — 6.50

írószerek, füzetek szállításánál a postaköltséget külön felszámítják.

RÁKÓCZI-UT 72-74

I darab piros v. kíK írón------—.22
3 » Irán___________ —-22
l » tollszár--------aj,-.15
12 n tollhegy. ». .4aonh.ni .28
1 > tiilller-gombfeslök .08
6 » Küller-goniSfes’ék palettán -.44
12 » Hílller l-a gomblesték

bMogdobozban__________t-32
2 darab ecset 6-8. v. 8-10------- -.22
2 » rodirgami ----------- —.22

RAJZSZEREK
l darab rajziáti’a____.-------—.78
l » rojztóbialarií - _•— _ — .6#
8 > rajzlap_______.22
l » lrinhegy’2(i allnmliilamból • 22 
l tubus lialenyv _ _ _ —»«, —-22 
l darab Körzö__________ —.78
l » körzőkészlet MIWhI - 1.32
1 » fejesvonalzó. 53 cm. - 2. —.38
1 » háromszög v. hegyesszög —.22
2 » vonalzö.) darab 30 cm-es

és 1 darab W cm-es, összesen —.22
1 darab acéivoiialzö, 20 cm. _ _ —.44

ISRülOniOpiEl présolt bőrből _ 4.40, 3.20
Iskoloniüíjpü sima bőrből, _6.90, 5.50, 5-—
Iskclakozetfa lemezből--------- —.98
Uzsonnüíiosnr tús’ra —.48

zák, hogy intern ügyeket beszélnek meg, te
hát — jogi nyelven szólva — elrendelik a zárt 
tárgyalást.

A „zárt tárgyalás" késő délután fejeződött 
be. „Nyílt tárgyaláson**  Ilii deliek ki nz Ítéletet. 
Három halározatot hozlak, amelyek a követ
kezők /. Mimiig a gyengébb fél védelmére kel
nek. 2. Irodát kell létesíteni, amely az elnyo
mott házastársat felvilágosít ja az őt védő tör
vényekről. 3. Minden házasságot elő kell se
gíteni.

Dr. Ungár Margit, n jelenlevő niagvnr ügy
védnő magyarázta ezután el külföldi kollégái- 
nak. hogy a mi házasságjogunk milyen ked
vező helyzetet biztosit a nők számára.

A Buda pesti Ügyvédi Kamarában
ma, hétfőn délelőtt gyűlést tartanok

a vendég jogásznők és előadások keretében 
ismerteik a nők helyzetét az európai országok
ban. Megjelenik a gyűlésen Lázár Andor igaz- 
ságügyminiszler is. Megnyitó beszédet Mclczer 
Lilla országgyűlési képviselő mond.

márkás

ulól&í'hcletkenek!
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Záporeső, zivatar
A Meteoróloglal In- 

tízet jelenti vasárnap 
ilílben:

Hazánkban bortill az 
égbolt és nz éjjel több
felé volt záporesfl, u 
déli és keleti megyék
ben zivatar is.

Budapesten vasár
nap délben a hőmérséklet 23 fok, 11 ten- 
térszínire átszámított légnyomás 756 mil
liméter: alig változik.

Várható Időjárás a következő 24 órára: 
Déli-délnyugati légáralmás. Többfelé 
záporeső és zlvntur. A hőmérséklet 

egyelőre nem süllyed lényegesen.

— Vasárnap végétért a nemzetközi béke
értekezlet. A Brüsszelben folyó nemzetközi 
békekongresszns vasárnapi ülésén több fel
szólalás után határozati javaslatot fogadtak 
el. nmely világ Pépeit felszólítja, hogy 
minden erejükkel dolgozzanak a béke ér
dekében. Elhatározták azt is, hogy béke- 
fillérek elnevezéssel vetagszerlc gyűjtést 
indít rínak a nemzetközi békeköltscgvetes 
megvalósításáért. A határozati javaslatok 
elfogadása után a kongrctsWt végeiért,

— Tíz napig feküdt a niorgueban, de nem 
tudták ■gnoszkúliil a zugligeti öngyilkost. Tiz 
nappal ezelőtt a Zugligeti Szanatórium mögött, 
az erdőben, akasztóit ember holttestére akad- 
tak a turisták. A harminc-harmincöt év körüli. 
elegáns világosszürke ruhás, vadonatúj barna- 
cipői fér/intl semmiféle iratot nem találtok. 
amiből a kilétét megállapíthatták volna. A holt- 
ti-staf a morguebe szállították és III napon át 
kótitcmlére tették, de nem sikerült ngnosz- 
kálid. A zugligeti erdő titokzatos halottját va
sárnap eltemették.

MÁTl’ÁSFÖI.OI PAHCBLLAzAS
KjOO víUatelek, 15 20 1’ tuivl részlet

iso D-0jl.es telek Ara

— A nagymnmál és a kis unokát egy
szerre gázolta el egy bicikli. Irváder Ké
retlené 00 íves háztartásbeli asszony vasár
nap iiz Iskola-utcában kezén vezette kétéves 
János nevű unokáját az úttesten ál. T'gy 
biciklista nekikhnjlott és elgázolta őket. A 
mentők mindkettőjüket az Uj Szent János- 
kórházba vittél?. A biciklista a gázolás után 
elmenekült. A rendőrség keresi.

— Két tokodl kislány a homokba ful
ladt. A Tokod község halárában lévő ho
mokbányában vasárnap a leomló homok 
betemette a játszó gyermekeket. Süveges 
Erzsi tízéves és llurdzsa Ilona kétéves kis
lány megfulladt.

HORVÁTH
•■Mnstórlum penirlö

A0DA7|A Meleg tongrrl gyógyfürdők, ono»l diéták, ármas 
HüDHlIH park.HRjiU almndtürdo, jutányos utóasMonánúr. 
Felvilágosítás: ■r..»nftl»-»Xi >0U«, íi j-ig. Tel. 1 20*>-th

— Szélhámos áltanár fosztogatja a magón- 
iskolákat. főbb budapesti magániskola és ze
neiskola feljelentést lett ii rendőrségen egy 
szélhámos ellen. A szélhámos fiatalember be
állított nz iskolákba, dr. Szegedi (iyula tanár
nak adta ki magát, tanítványokról beszélt és 
t.ivozása illán észrevették, hogy különféle hol
mikat. értéktárgyakat és ruhákat lopott. A 
rendőrség keresi nz áltnnárl.

— Kifosztották Slnyel Merse Félix föld
birtokos lakásál. Vasárnap délelőtt a főka
pitányságon a Rózsa-utca 40. számit ház 
házfelügyelője bejelentette, hogy u házban 
lakó S.inin i-derse Félix földbirtokos laká
sai reggel nyitva találta. Megállapították, 
hogy a l:kúst az éjjel teljesen ki lösz tollák. 
s;ínyt i-Verse Félix külföldön tartózkodik 
és igy a kár nagyságát nem leheléit megál
lapítani.

Kezdődik nz Iskola. A hatósági előírások 
szerint készült iskolai és intézeti ruhák a Cal- 
vin téri Fenyves Áruházban a legjulányosab-
1 in szerezhetők he \ ruhák uaválollan jó- 
minőségű kelméből készültek, gondos, jó ki- 
dnlgoznssai, minden darabon bőséges felhnj- 
lássál. hogy a gyermek azt 2 -3 év múlva is 
viselhesse. Melegen bélelt, tarlós minőségit 
t, iikabát sötétkék niellonból, bársony gallérral

evesnek lő.ftO. emelkedés I.—, boyksbát, me
legen bélelve, nagy felhajtással, 45-ös nagyság 
12 50, emelkedés I—, matróz íldöllöny, blúz 
es nadrág, végig bélelve, 0 évesnek 7 HÓ. emel- 
k'des 1 , matróz sötétkék leányknruha, sö
tétkék <s fehércsikos mosóanyagból, 65-ös 
nagyság. it.óo emelkedés 50. Intézeti blúz, mosó 
leli, r ripszből, sötétkék dnmaszlzsinóros gal- 
lérral, szép szalagcsokor diaszel, 65-ös nagyság
2 . emelkedés 50, Intézeti blúz, kitűnő csikós 
anyagból, 65-ös nagvság. 3 60, emelkedés 50, 
sötétkék berakott alj 5 50 emelkedés 1.— 
pengő. Kérjen képes árjegyzéket.

Most jelentek meg az 1936—37. típust: 
Orion rádiók, melyek számos jelentői újítást 
tartalmaznak. Nyolc uj Orion rádiókészülék je
lent meg a piacon. Valamennyi típusnál jelen
tős újításokat tataiunk, melyek közül különö
sen ki kell emelnünk, mint legfontosabbakat, a 
tökéletes rövidhullámú vételt és a Itnngkorrek 
elől A legnagyobb uj Orion rádió as 55-ös 
irámu.

Prónay Gézáné földbirtokosnő 
autóját elütötte a vonat: 
három súlyos sebesült

Vasárnap az esti órákban Prónay Gézáné 
aszódi földbirtokosnő autója, amelyet Korú
hely János vezetett, a hatvani országúton 
haladt, Gödöllő határában a nyilvahagyott 
vasúti sorompón át keresztül akart haladni 
a síneken. A tévedésből nyitvafelejtett so
rompón éthaladv-i,

a hatvani személyvonat elkapta a ko
csit éa elütötte.

Szokolovics Gyuláné budai magánzónő 
Ingóságait adótartozás fejében lefoglalták. 
Szokolyv^csné részletílzetési kedvezményt 
kért. Meg is kupta éa egy ideig fizette a 
részleteket. Később néhányszor elmulasz
totta a részletfizetési határidőt, mire egy na
pon végrehajtó jelent meg a lakásban és a 
már régebben lefoglalt

bútorait és egyéb holmijait eltranszfe- 
ráltatia.

Az elszállított holmikra nemsokára kitűz
ték az árverést. Szokolovics Gyuláné ekkor 
kifizette a hátralékos részleteket, a pénzügy
igazgatóságon kérvényt nyújtott be és kérte, 
hogy halasszák cl az árverést. A pénzügy
igazgatóság helyt adott a kéérnsek,

hivatalosan elrendelte a kitűzött árverés 
elhalasztását.

A pénzügyigazgatóság határozatát azonnal 
írásba foglalták és átadták Szokolovics Gy ti
tánénak. A magánzónő a II. kerületi adó
szám viteli osztályba sietett, hogy bejelentse, 
megkapta n haladékot.

At adócr.ámvllcli osztályon jelentkezett 
egy tisztviselőnél, átadta neki a pénz
ügy igazgulóság határozatát és nyugod

tan hazaméit.

Egy budai uriasszony 
kellemetlen adókalandja
A pénzügyigazgatóságtól haladékot kapott, 
az adóhivatal mégis elárvereztette a holmijait

< CSILLÁR*«JJ “
** EGYES MODELLEK MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT ÁRON

— Agyonlőtte szerelmesét, azután ön
gyilkos lett egy fiatal legény. Kovács Mi
hály 20 éves dunaszenlgyörgyi iparoslegény 
már régebben udvarolt Bodán Judit 18 éves 
leánynak. Bodánék ellenezték a házasságot, 
mire a fiatalok elhatározták, hogy öngyil
kosok lesznek. Szombaton este szüleik tá
vollétében bezárkóztak a leány szobájába és 
Kovács először Bodán Juditot lőtte agyon, 
azután szivenlőtte magát.

— Rozgonylnái 3 kabluelkép 8 P. Kálvln-tér 5.
—- Urakt Húrom méter kitűnő férfi öltöny

szövet hozzávalóval együtt P 29.88. Csak az 
udvarban, Király-u. 3V. (sarokház). Alapítva 
1895-ben.

— A Heillg-harlsnyaliáz gyennekharlsnya- 
újdonságai. Az iskolai idén)’ kezdetén a Hetiig- 
harisnyahág (Rákóczi út 26.) nagyszabású el
adást rendes iskolai és intézeti harisnyákból. 
A közönség, amelynek körében méltán emelke
dett jóhlrnévre a kitűnő üzlet, bizalommal vá
sárolja nz olcsó és elsőrangú minőségű gyer- 
inekharisnyákat.

Halhatatlan szerelmesek
a címe Tatár András izgalmas érdekességü, történelmi hátterű, 
regényes uj cikksorozatának, amelynek közlését

hétfőn, szeptember 7-én
kezdi meg az ESTI KURÍR. A

Halhatatlan szerelmesek
■MHsaBamaaBaaHaBeMMasMaaHaaBaaMaaanMaaai 

a világtörténelem nagy szenvedélyeinek és szerelmes szívű 
hőseinek krónikája, amelynek lapjain megelevenedik Cleopatra, 
Berenice, Erzsébet angol királynő, Stuart Mária, Báthory 
Erzsébet, Nagy Katalin, Pompadour, Marié Antoinette, Elssler 
Fanny, George Sand, Coburg Lujza, Vecsera Mária, Valevska 
grófnő, Maintenon asszony és az elmúlt korok többi örök
életű szerelmes nőjének halhatatlan alakja.

— Könyv a francia nyelv játékos módsze
réről. Nem mindennapi tanköny jelent meg az. 
őszi könyvpiacon: dr. Gonda Lili Méthodc 
dramattque cimü francia nyelvkönyve. Rengeteg 
tréfás rajz díszíti a könyvel. Ezek a rajzok a 
szemléltető tanítás céljait szolgálják. A könyv 
azonban nem elégszik meg ezzel, hanem bele
vonja n tanításba a cselekvést is: a gyerekek 
ugv tanidnak, hogy játszanak és mulatságos 
játék közben sajátítják cl a nyelvtant és » 
nyelv rendszerbe szedett szókincsét. A szerző
nő módszerét egy fővárosi iskolában két éven 
ót kipróbálta. Az ötletes mii megszünteti a 
nyelvtanítás legfőbb nehézségét: nz unnlmat. 
A nagy nemzetközi siker elé néző tankönyv 
Cserépfalvi kiadása és Enyvvári Berbert il
lusztrációi distilik

— Előadás n modern bűnözők világáról. 
Két kitűnő újságíró, Vécseg I.eó és Uenczés 
Tibor szeptember 20-én előadást tart a 
Zeneakadémián a modern bűnözők világá
ról. Az érdekes előadást Dorning Henrik 
dr. föknpilányhelyetles, a világhírű magyar 
rendőrtiszt vezeti be.

Prónay Gézáné és két utllársa, "Morvay Jenő 
és leánya kirepüllek az autóból.

A vonat megállt a nyilt pályán és az uta
sok ijedten ugráltak le. Három orvos jelent
kezett az utasok közül és első segélyben ré
szesítették a sebesülteket. Ezután mentőket 
hívtak, akik koponyaalapi töréssel a Rókus- 
kórházba szállították őket.

Azt hitte, ezzel elintéződött a dolog. Pár nap 
múlva azonban kellemetlen meglepetésben 
volt része: kiderült, hiába kapott halasztást 
a pénzügyigazgatóságtól,

hiába adta át a halasztásról szóló hatá
rozatot az adóhivatalban — az eltransz

ferált holmikat mégis elárverezték.

Szokolovicsné erre kártérítési pÖrt indí
tott az államkincstár ellen. A törvényszék 
most tartotta meg a tárgyalást az Ügyben 
és elutasította Szokolovicsné keresetét. A 
biróság ítélete szerint igaz, hogy Szokolo
vicsné megkapta az árverést felfüggesztő 
határozatot, azonban

ezt az iratot nem az adószámviteli osz
tály vezetőjének, sem a helyettesének 
adta át, hanem egy klsehhrangu hiva

talnoknak,
aki nem volt feljogosítva érdemlegesebb 
intézkedésre.

A törvényszék ítéletében kifejtette azt Is, 
hogy Szokolovics Gyulánénak különben is 
először a mulasztásért esetleg felelős adó
számviteli tisztviselőket kellett volna bepe
relni és csuk akkor fordulhatna a kincstár 
ellen, ha a jogerősen megítélt kárigényét az 
elmarasztalt tisztviselőkön nem tudta volna 
behajtani.

BUDAI SZÍNKÖR

CSÁRDÁS
VILÁGSIKER

Szerdán.
szeptember 0-én v WF

Hétfőn, szeptember 14-én

utolsó előadás
■V 11" .......... ................

Izgalmas küzdelem a teréz- 
kömti bérpalota negyedik 
emeletén egy makacs ön
gyilkossal, aki negyedszer 

indult a halaiba
Vasárnap kora reggel nagy izgalom támadt 

a Teréz-körut 82 számú házban. A segédház
felügyelőnek feltűnt, hogy

a negyedik emeleten egy jól öltözött, ix- 
gátolt leány jár föl és alá

és sűrűn tekintget le az udvarra a szédítő 
mélységbe.

Á segédházfelügyelő liften felsietett a ne
gyedik emeletre

és az utolsó pillanatban sikerült elkapnia 
a leányt,

aki éppen át akarta dobni magát a korláton. 
A szó szoros értelmében birkózni kezdett a 
nővel, közben segiségért kiáltott, úgy, hogy 
a lakók kifutottak lakásaikból. Valaki lesie
tett a rendőrőrszeinért, aki a leányt előállí
totta a főkapitányság életvédelmi osztályán.

— Ne kérdezzék ki vagyok — mondotta az 
öngyilkosjelölt —, úgy sem mondom meg. 
Már négyszer voltam öngyilkos, de sohasem 
sikerült,

egyszer mégis csak menni fog a dolog...
Az életvédelmi osztály egyik tisztviselője va

lóban ismerősnek találta a leányt. A hivatali 
kartotékokból sikerüli megállapítani, hogy a 
neve Gyurics Valéria. Már elkövetett öngyil
kosságainak okúul ezt jegyezték fel a rend
őrök: „Mániákus öngyilkos".

Miután Gyurics Valéria nem mondott le őru 
gyilkossági szándékáról, saját érdekében őri
zetbe vették.

Magyar-angol-német Iskola
Aq inf nrnóhia Beíratta Damjanich-*.  B0. es inwrnaiUS Ssóbeli érdeklődés imwi 
telefonon. Angol anyanyelvű gyermekek tandíjmentesek I

— Autókarnmboll a Romanelli-ntcáhan. Vas 
súrnap a Romanelll-uic&bnn a BO. 0M. rend*  
számú kéktnxi összeütközött a BL. 371. rend
számú autóval. Az egyik utas, Kovács Antalné 
43 éves hóztarlúsboli nő agyrázkódást szenve
dett. A mentők a Szent /stadn-kórházba vitték.

— Kosárba dugták és eltemették ünnepelt 
barátjukat az Orczy-utl kocsisok. Az Orcxy ul 
18. szánni házban levő istálló kocsisai vasár*  
nap Kipián András kocsis születésnapját ün< 
nepelték. Alaposan felöntöttek a garatra és ré
szeg fejjel durva tréfát űztek. Lefogták az ün
nepeltet, ruháskosdrha gyömöszölték és beás< 
ták az istálló szemétdombjába. Mire a házbé
liek kiszabadítottak, már eszméletlenül fuldo*  
költ. A mentők a Szent /s/udn-kórhúzba vitték.

Édes anyukám, én nagyon pontos akarok az 
iskolában lenni, ezért vegyünk

TAffl TAHI EXTRA ÉBRESZTŐ órát
3 évi Jótállással, az országosan Ismert

GYÉMÁNTHÁZBAN
(Rákócxl-ut 56), ahol

1 Intézeti evőeszköz....................... S.90
Pontosan járó óta......... . ............... 2.90

— Orvosi hírek. Ór Gelencsér Miksa nv. 
egészségügyi felügyelő, szcmgyógyász-specialisla 
visszaérkezett szabadságáról óz újból rendel 
Vili., József körút 14. Tel.: 13-13-61.

— Rótt Nándor püspök a Zsófia Gyermek- 
szanatórium közgyűlésén. Vasárnap tartotta a 
Zsófia Országos Gyermekstanatórium egyesület 
évi rendes közgyűlését. A közgyűlés elnöke 
Rótt Nándor dr. veszprémi püspök volt. Az el
nöki megnyitó beszámolt az egyesület elmúlt 
évi munkájáról. Ezután dr. Rákosy Gyula fő
igazgató beterjesztette a jövö évre szóló költ- 
•egvetést, amelyet egyhangúlag elfogadott a 
közgyűlés.
. “A „DHOt™ az őszi dlvatanyagok aduja. Az 
idei párizsi divat legnagyobb anyagmeglepetése 
a posztó, amelyből nemcsak nappali ruhákat, 
kosztümöket, hanem estélyi ruhákat is készí
tettek a párizsi modcllhútak. A posztó mellett 
a „UHOU" az idei divat anyagslágere. Ez egy 
egészen puha, gyönyörű esésű anyag, amelyet 
a pesll számottevő dlvntsznlónok is felvettek 
kollekciójukba. László és fekete (IV., Petőfi 
Sándor ucca 14—16.) cégnek sikerült mindkét 
anyagból olyan mennyiséget Importálni, amely, 
választékban, minőségben, előnyös áraival fel
tétlen versenyen felül áll.

““ Főaőbemutató előadások aa Elektromos 
Művek kiállításán. Szeptember 7-én: hétfőn. 
10-én: csütörtökön és 11-én: pénteken délelőtt 
fel 10 órai kezdettel a Honvéd ucca 22. szám 
alatti elektromos kiállítás bemutató villamos 
konyhájában főzőbemulatő-előadást tartanak. A 
fözöbemutató előadások célja a villamos tűzhe- 
yek és főzőkészülékek kezelésének bemuta

tása. Ennek kapcsán különböző húsételeket éa 
süteményeket készítenek. A belépés díjtalan.
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CIPÓ
nöl barna, fekete

FRIEBERT
"NÉL

VHI..MZI-UI39. ui.. Teréz-hri 62. 
iu.,uanmáz-Kriio. uii.,búczi-ui64.

Gyárigazgató és földbirtokos 
véres verekedése

Mezőtar, szept. 6.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Véres ve

rekedéstől volt vasárnap hangos a mező
túri korzó. A város két előkelő tagja egy 
jclentóktolsn hátterű ügy miatt a sétálók 
szemeláttára összeverekedett.

A kínos incidens szereplői Ugray Antal, 
a mezőtúri szövőgyár tulajdonosának fia, a 
gyár igazgatója és Nagy János földbirtokos, 
a mezőtúri szélsőjobboldali arany ifjúság 
vezére, aki Ugrayra távollétében

golyósán sértő megjegyzést tett.
Vgray vasárnap szembetalálkozott Nagy

ival a város korzóján .ahol a leventezene-

intézeti 
harisnyák

kiváló minőségben

harisnyaház, Rákóczi-ut 26
A jóminöségek szaküzlete

kar térzenéjét hallgatva sétálgatott Mező
túr lakosságának minden számottevő tagja, 
l’gray Nagy elé lépett és

arculütöttc a földbirtokost,
aki botjával akarta viszonozni az ütést. Ug
ray azonban kicsavarta kezéből a botot és 
azzal

többször fejére sújtott Nagynak, 

akinek fejét a súlyos ütések nyomán el
öntötte a vér. A verekedőket hatalmas em- 
liergyürü fogta körül, anélkül, hogy bárki 
is beleavatkozott volna a véres vereke
désbe, amely miatt már is megindult a lo
vagias eljárás a felek között.

— Halálozás. Rosenberg Ármin, a V1IT. ke- 
riilotl Nagyfuvaros-utcai templom nngytudásu 
rabbija, 76 éves korában meghalt. Az elhunyt
ban Ráby Simon hírlapíró édesapját gyászolja. 
Temetése kedden délelőtt fél tizenegykor.

' A Fémára-, Fegyver- ét Gépgyár R. T. 
Igaagatósága ét feiUgyelfiblcottsága mély 
megilletődésiel Jelenti, hogy Igazgatósá
gának tagja és a vállalat nosszu éveken 
át volt vezérigazgatója,

fegyvernek!

Frommer tudón
ar

hír. adv. tantcMi. • FeMMs tatja, a etil- 
II. aatt magyar érdemkcruit lalajdoneia 

folyó hó 1-én elhunyt.
A megboldogult négy évtizedet töltött 

vállalatunk szolgálatában és husi eszten
dőn keresztül állott annak élén. Kiváló 
tehetségével, rendkívüli munkabírásával 
és törhetetlen szorgalmával hervadhatat
lan érdemeket szerzett vállalatunk fej
lesztése körül. Bőséges tapasztalatait, 
nagy tudását mindenkor a vállalat érde
kében hasznosította.

Mélységes fájdalommal fogjuk e kiváló 
férfiú közreműködését nélkülözni és soha 
•I nem múló kegyelettel e tisztelettel 
őrizetik meg ygy emlékét. _ ->

Budapest, 1936 szeptember I én.

Vasárnap itthagyta 
Budapestet Gerard, a 

bohóckirály, mert elvesz
tette pénzét klrályszinházl 

vállalkozásán
A magyar bohócromantika egyik legérdeke

sebb alakja, a Páriából hozzánk származott Al
fonz Gerard, a piroshajú bohóckirály vasárnap 
elutazóit Budapestről. Huszonkilenc év óta ne
vetett a pesti publikum Gerard mókáin. Márka 
lelt, utánozhatntlan egyéniség n humorban, — 
szinte pótolhatatlan hiány marad utána a cir
kuszok porondján, ahol könnyesre nevettette 
közönségét.

A Fővárosi Nagy Cirkuszban búcsúzott el há
lás nézőitől, akiket annyira váratlanul ért tá
vozása, hogy felkerestük őt és megkérdeztük 
tele elbucsuzásának okát.

— Szomorúan készülődöm az útra — 
mondja sajátságos, idegen akcentusu kiejtésé
vel. Vasárnap elutazom Németországba egy cir
kuszcsoporthoz, amellyel

Ausztráliába megyek.
Nem lehet máskép, pénzt kell gyüjtenem, mert 
fáradságosan összetakaritott pénzemet befek
tettem a királyszinházi vállalkozásba, ahol ,.Kí- 
csuda Moga?" címmel Sylvesler Schö/fer kolle
gámmal egész estét betöltő varieté-műsort ad
tunk elő. A vállalkozás költségeit én fedeztem, 
de hát mit tagadjam: n bohócok királya nem 
tudta bevontán! hű publikumát a színházba és 
n szerencsétlen ötleten elveszett minden pén
zem.

— Mindenkit kifizettem és most artista
sorshoz híven, újra külföldre indulok, hogy 
országról országra járva, ismét vagyont 

gyűjtsék magamnak.
— Hogyan került Budapestre? — kérdezzük 

Gerardtól.
— Tizenhét éves voltam, amikor a párisi 

Sc/mmann-cirkuszban megismerkedtem egy ott 
vendégszereplő budapesti artistanővel. Akkor 
én még lovon táncoltam. A cirkusz romantikus 
levegője összehozott bennünket. Megszerettem 
a szép tnagyar lányt. Két év múlva utána jöt
tem Pestre, itt azután megtudtam, hogy

hiába futottam utána —,
nem „várt meg." Azóta itt maradtam Pesten, 
magyar állampolgár lettem. Magyar asszonyt 
vettem el feleségül, kislányom van, akiről most 
már gondoskodni kell, ő már ne tudja mi az 
az artista-sors. Ezért próbálkoztam a király- 
színházi előadással is.

— Szomorú története van annak, miért ma
radtam végleg Budapesten. Nővérem, akit Be- 
ketow cirkuszigazgató vett el feleségül, sok év
vel ezelőtt meghalt. Már ki voltam maszkírozva, 
amikor meghallottam halála hírét... A „Jancsi 
bohóc'*  már bekonferált engem. Meg kellett 
kezdenem mókáimat...

Közben azt hittem, hogy fájdalmamban 
rámszakad a cirkusz... és a közönség 
tapsolt, tombolt, könnyeimet a meghatott

ság könnyeinek nézte ...
Hát ezért Látja, ezért maradtam itt: nem tud
tam többé nővérem emlékétől elszakadni. S 
most mégis búcsúznom kell Budapesttől.

— Látja kérem, egy asszony miatt jöttem ide 
és egy asszony miatt maradtam Budapesten .. .

Vasárnap útra kelt a pest bohóckiróly. El
ment Ausztráliába kislányának pénzt keresni.

_______ Elek János

— MA, HÉTFŐN TEMETIK KÉTLY 
LÁSZLÓI'. Báró Kétly László holttestét 
ma, hétfőn déli féltizenket órakor szente
lik be a Kerepesi-uü temető halollasházú- 
bán. Onnan Abonyba szállítják, ahol dél
után félnégy ómkor helyezik örök nyuga
lomra a családi sírboltban.

— BORZALMAS REPÜLŐSZERENCSÉT
LENSÉG PITTSBURG MELLETT — KI
LENC HALOTT. Pittsburg repülőterének 
közelében szombaton este borzalmas re- 
pülőgépszerencsédlenség történt, amelynek 
Kilenc halálos áldozata van. Egy ulasszál- 
litórepülőgép eddig ismeretlen okból lezu
hant. A nyolc utas közül hét szörnyethalt 
s csak egy fiatal leány szabadult könnyebb 
sérülések árán. A gép két pilótája is életét 
veszítette a szerencsétlenségnél.

— Sásdi Sándor novcllás kötete. A nép
szerű fiatal iró első novcllás kötele jelent 
meg most abszolút Ízléses, szép kiállításban, 
a Nyugat kiadásában. Sásdi Sándor ma két
ségkívül az ujabb irónemzedék legtehetsé
gesebb tagja. „Az árnyéknélküli ember" 
cimü novcllás kötetében húsz legszebb írása 
sorakozik fel, valamennyit zavartalan mű
vészi élvezettel olvashatjuk el.

— óriási sikere volt a Tiszántúlt Ipari Vá
sárnak Debrecenben. A debreceni kereskedelmi 
és iparkamara által rendezett Tiszántúli Ipari 
Vásár nemcsak Debrecenen belül aratott nagy 
sikert, hanem n vásár kitűnő elrendezése, gaz
dagsága, a gyáripar, kisipar, kereskedelem 
erős részvétele, a nagyszabású légvédelmi, ba
romfi- és gyümölcsklállitás a Tiszántúli Ipari 
Vásárt kétségtelenül nr. ország első vidéki ki
állításává avatta. Vasárnap ft filléres érkezett 
Debrecenbe. A vásáron egész nap hatalmas 
forgalom bonyolódott 1c. A Tiszántúli Ipari 
Vásár Debrecen idegenforgalmának leghatal
masabb tényezőjévé váll. A Hort >bógyon va 
sárnap nagysikerű Hortobágy Nap-ol rendez
tek. A Tiszántúli Ipari Vásár holnap, kedden 
este zárja be ünnepélyes keretek között kapuit.

Extázisba hozza minden este a

PÁRISIÉN GRILL
közönségét

HOLLEY SiSTEHS
vérpezsdítő táncprodukciója

NIMMMn “ssssr l8llM»wiiiiil«a

Negmérgezte magát
a győri gyorsvonat hálókocsijában 

dr. Nedveczky Zsigmondné 
budapesti urlasszony

Győr, szeptember 0.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefón

jelentése.) Vasárnapra virradó éjszaka a 
Budapestről Győrbe érkező gyorsvonat 
egyik hálókocsijából eszméletlen nőt vittek 
a győri kórházba. A vizsgálat megállapí
totta, hogy az elegáns hölgy’

a vonaton luminállal megmérgezte 
magát.

Állapota súlyos, eszméletét még nem nyerte 
vissza, úgyhogy mindezideig nem volt ki

— LOVAGIAS ÜGY SULYOK ÉS JUR- 
CSEK KÉPVISELŐK KÖZÖTT. Sulyok 
Dezső országgyűlési képviselő egyik napi
lap szombati számában' Hes támadásban ré
szesítette Jurcsek Béla képviselőt, a NÉP 
propagandaosztályának vezetőjét pápai tar
tózkodása alkalmából. Jurcsek Béla a va
sárnap reggeli kormánypárti lapokban nyi
latkozatot lett közzé, amelyben határozot
tan kijelenti, hogy Sulyok Dezső megálla
pításai vele szemben valótlanok. Sulyok 
Dezső a nyilatkozat megállapításaiért lova
gias útra tereli az ügyet és provokállatni 
fogja Jurcsek Bélát, aki azonban vasárnap 
nem tartózkodóit Budapesten és csak szer
dán tér vissza vidéki útjáról, úgyhogy a 
lovagias ügy elintézése csak a bél végére 
várható.

— I)lírányi helyettes miniszterelnök sportuszo
dát tekintett meg. Kunszentmiklósról jelentik: 
Darányi Kálmán mlniszterclnökhelyelles, föld- 
mlvelésügyi miniszter Kelemen Kornélnak, az 
Országos Testnevelési Tanács elnökének kísé
retében vasárnap délelőtt gépkocsin Kunszenl- 
miklósra érkezett, ahol megtekintene n sport
uszodát, majd továbbhajtolt Tass községbe.

Hasznait tankönyvek
feláron

Az. or*z.Ag  összes középiskoláiban bevezetett tan- és 
segédkönyvek mór az 1-ső osztálytól kaphatók

Atforián Tesivtirelf
könyv-, zenemükerezkedés és antiquAriumában, 

Budapest, Er/.cébet-kiirut 10
Tankönyveket jó áron vásárolunk, becserélünk

— HÁZFELÜGYELŐK AZ INGYEN MUN
KÁK ELLEN. A Házfelügyelők Nemzeti és 
Gazdasági Egyesülete vasárnap délelőtt a Mól- 
nár-ulc.T 11. szám alatt nagygyűlést tartott, 
amelyen vitéz Szalag László elnökölt. Susztro- 
vlcs Károly főtitkár előadása után felszólallak 
dr. Usettu Béla és Müller Antal országgyűlési 
képviselők, valamint dr. Szende Dezső Pest
vármegye tiszteletbeli főügyésze. A nagygyűlés 
felhívta a vezetőséget, hogy Járjon el az illő
leken hatóságoknál, hogv pótrendcletel adjanak 
ki a házfelügyelőktől megkívánt ingyen mun
kák mielőbbi megszüntetésére.

— A miskolci halálautó njabb balesett*.  Be- 
reetky József soíTör autójával Miskolcon neki
rohant nz Arany Júnos-ulcai Szinva-hidnak. 
A koriul kitört, ur. huIó a Szinvába zuhant, 
azonban sofőrjének az utolsó pillanatban si
kerüli kiugrani belőle. Ezt az autót különben 
halálaidénak nevezték el Miskolcon, mert há
rom esztendőn keresztül minden évben egy 
halálos szerencsétlenség történt vele, mire most 
használhatatlanná vált. 

hallgatható. A nála talált iratokból azt álla*  
pitották meg, hogy

dr. Nedveczky Zslgmondnénak hívják, 
válófélben lévő budapesti urlasszony.
A különös öngyilkossági kísérletet még 

rejtélyesebbé teszi, hogy
dr. Nedveczkyné állapota iránt a kór
házban óránkint érdeklődik egy ele

gáns ur,
aki nem hajlandó magát megnevezni.

Drágulást hoz
az áruházi rendelet!

Rendelettervezet nem okozott oly izgalmat, 
mint a kereskedelmi miniszter legújabb áruházi 
rendeleté. Már hetek óta foglalkoztatja a nagy
közönséget a szeptember 15-éro életbelépő ren
delet, amely lényegében az áruházak minőségét 
korlátozza, de rendelkezéseiben kiterjeszkedik, 
az. áruházak eladási cikkeire is. Köztudomású, 
hogy a szabályozás elsősorban az áruházak élei- 
misierosztályát érinti, emellett nzonban más 
irányban is meghatározza az áruházak működé
sének lehetőségét, A tervezett rendelkezés köz- 
vetve mindenkit érint, éppen ezért a legnagyobb- 
fokú érdeklődéssel kiséri a közönség ennek az 
alapjábanvéve szakkérdésnek az. eldöntését.

A fogyasztót elsősorban az olcsó ár érdekli.
Az áruhúz jogosultscgainnk alapja pedig éppert 
nz olcsó ár, ha tehát az áruházak nz ujabb 
rendelkezés folytán megszorítást szenvednének, 
közvetve drágulás állhalna elő, mert az áruhá
zuk megrcndszabályozúsán keresztül éppen ezt 
az

olcsó beszerzési lehetőséget vonnák meg a 
vásárlóktól.

A kereskedelmi minisztériumnak viszont nem 
lehet célja, hogy a rendelet életbeléptetésével 
drágulást idézzen elő akár az élelmiszerek, akár 
sok más cikk áraiban.

Az áruházuk ezenkívül a higiénikus és tiszta, 
valamint Ízléses árukezeléssel és csomagolással 
nemcsak saját vevőkörüket szolgálják ki, hanem 
ennek

kedvező hatása n kiskereskedői forgalom
ban is mutatkozik,

A rendelet túlzóit szeretedéi és fölösleges 
gondoskodásául foglalkozik más szakmákkal az 
áruházak kúrám Igy például eltiltja őket a 
vendéglői üzemiül, sö| n büfétől Is. Ez annál 
inkább meglpö, mert ligy a színházak, mint 
akár az árumintavdsárok hasonló üzemekkel 
vannak felszerelve és ezzel lo - von helyesen 
a látogatók érdekét szolgálják: Ecvébkéht nem 
is hihető, hogy vendéglősök egv vngy fél áru
házi büfé bezárásától várnák helyzetüknek léi vé
ges javulását, sőt ők maguk tiltakoznak n kg- 
erélyesebben ezen fellövés ellen.

Az áruházak világvárosi szint és lüktető for
galmat, de egyben idegenforgalmi propagandát 
is jelentenek. A külföldiek is látogatják az 
áruházakat, ezek fclsleges megnyom.iriláaa cél
szerű és költségmentes idegenforgalmi propagan
dától fosztaná meg az országot. Budapesten kö
zel

húszezer ember állandó megélhetéséről gon
dolkodnak nz áruházak, 

több mint 9500 Iparosnak rendszeres munkalehe
tőséget biztosítanak, de u kereskedelem más te
rein Is messze vezetnek szociális berendezéseik
kel

a tökéletes gumis 
töriHerimarisrva
Mtoden párért garantálunk!
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Buzgón folyik már n készülődés 

A HÉTFŐI NAPLÓ PAKOS ELŐNY
VERSENYÉRE.

A rncghivóknl niég nem Is küldtük szét, a 
verseny csuk október 17— IR-án lesz, de 
máris sok pór részvételét Jelentették be. 
Hosszú hónapok óla nem volt brldgever- 
seny, r matadorok „kiéheztek**  és azok, 
okik először a Vállalati versenyen kóstoltak 
beír n versenyzés Izgalmaiba, már előre 
örülnek ennek rz ujahb kedvező alkalom
nak.

A verseny színhelye a Lipótvárosi Tár
saskör gyönyörűen átalakított díszterme 
(l.ipót-körut I). Megltlvólgényiés a Hétfői 
Napló kiadóhivatalában. (T. 1-308196.)

★

Feladvány
♦ A, D, B
V 5
0 10,8.2
+ A. 8 

♦ K, 5
9 10,3
0 4
+ D, B, 7, 6

ÉSZAI

DÉL

♦ 8,7
9 B, fi, 8. 7, 6
0 3
+ 2

* 10, fi. 4, 3, 2
9 A, K
0 -
4. K, 3

Treff az adu. Nyugat a kör hármassal In 
dúl, Észak -Dél nyolc ütést csinál.

★

A Bridge Szövetség intézőbizottságának ha
tározata értelmében a bajnoki mérkőzések 
csak 19'17 szeptemberében fognak kezdődni, 
hogy ugy a Szövetség, mint a játékosok mi
nél nagyobb erővel készülhessenek a június
ban Budapesten megtartandó Európabajnok- 
ságra.

A szövetségi kapitány felszólítja majd az 
egyesületeket, hogy n megalakítandó válogatott 
keretbe nevezzenek be két-három játékost. Vé- 
lehiényilhk ‘ szerint a stockholmi reprezentatív 
játékosokon (Cohen, Alpár, Darvas, Fcrenczi, 
Keleti, Klór) kiviil még a következők fognak 
meghívást kapni: Décsi (Fészek), Lftltner. Szer
viek v. Kéri-Szántó. Bokor. Kovács (ÓMBC). 
Michel. Vándor (Unió), dr. Szatrnáry, Tóth, Ha
lász (MAC). Erdélyi, Kun. Peri. Gárdos (MTK), 
Jakab, Forbúth. Somogyi (DSC), dr. Plón, dr 
Báron (OKI, Sima, Szeleczky, Nessy (BLK). dr. 
Widder—Bcich (Diplomás), Konold, Reiner 
Slern (DSC II). dr Molnár, dr. Zsoldos, dr. 
Fnrkns, gróf Zichy (egyesületen kívül). De te
kintettel, hogv a keret 24 játékosra van elő
irányozva. a szövetségi kapitány selejtezési jo
got tart fenn magának.

♦
Ma hétfőn utazik a Fészek-csapat Hatvanba, 

hogy lejátssza at országos bajnokság döntő
jét a vidéki bajnok hatvani egyesülettel.

♦
.Vo jelenik meg gazdag és érdekes tartalom

mal a Magyar Bridge Élet szeptemberi száma.

Vótóikényszer nélkül tekintse megKouícs Buioraraon -■Dllfll-ut 30
Robbanás 
az újpesti 
szódavízgyárban
Vasárnap délután nz 1'jpcsti Srlkvizgyár 

Váci-ut 193. szánni telepén szódavizes üve
gekkel telt ládákat raklak kocsira a mun
kások. Egyik munkás két literes szódavi
zei palackot hozott a kocsihoz. A szóda- 
yizes üveg felrobbant és

r közelben álló munkások közül n arer- 
lerepülő üvegszilánkok hármat megse

besítettek.
Horváth Lajos n karján és a mellén, Gás
pár András és Kovács Gyula pedig n fejü
kéül szenvedtek súlyos sérüléseket. A men
tők a gróf Károlyi kórházba vjtlék őket.

A rendőrség vizsgálatot Indított, 
hogy felelős-e valaki u súlyos balesetért.

HÖLGYEIM, D1VATTITKOKAT
SÚGOK ÖNÖKNEK-

Pő a hölgyek feje, milyen anyagú é« szí
nű ruhát csináltassanak. Valótággal kérdő
jellé válik mindegyik a nagy problémával 
szemben. Segítségükre igyekszünk sietni, 
amikor arra a kérdésre, milyen anyagok 
lesznek divatosak, nemes egyszerűséggel 
feleljük, hogy „majdnem minden" anyag. 
Főleg a bársony, a fényes és fémszálas 
anyag, azután a ciré, a Iámé, a szatin. A 
romain és a gyapjú, angora, a jersey a dél
utáni ruhák favoritja.

Divatain a fekete a tizenhatodik hatvá
nyon. Fekete, fekete és újra fekete. A nap 
minden szakában. Azután a bordó, n mé
regzöld, a barna, a lila és Pálon két uj 
színe: a sárgán sticchelt bordó és fiist-kék.

Az elegáns asszony délelőttre jerseyt 
vesz, vagy gyapjúszövetet. Nem jár bundá
ban, hanem téli kosztümben, vagy erősen 
felszőrmézett téli köpenyben. S ezek „fő
leg" boucléból és noppéból készülnek.

A délután a puha angora jegyében indul 
élénk és fekete színben. A klókét is lan- 
szirozzák, amelyek az idén egész relifsze- 
rüen fognak hatni, annyira ki fog a min
tájuk domborodni.

Műsorunk meglepetése: az esti divat, 
amelynek keretében nagyon sok egészen 
puha, vékony, finom posztó estélyi ruhát 
láttunk. Szerepet kapott emellett n gyapjú
csipke is, szintén fekete, aranysárga vngy 
téglaszínűén. Az esti ruhákat végig híme
zik Hitlerrel, fémszállal, vagy strassznl. Ál
talában a hímzés lesz az idén nz estiruha 
fődisze. S annyi strassz, amennyi még 
nem volt eddig soha, (l’gy emlékszem, ta
valy is ezt Írtam ...)

Végül be akarok számolni az idény fő
attrakciójáról: a tavalyi szmoking helyébe 
idén a frakk lépett. Igen, igen, Hölgyeim, 
a frakk. Sőt nagy eíTcl: Frakk. Kimondott 
férfifrakk. Nem kell tehát sokat gondol
kodni a ruha fazonján, hiszen ott van fér
jeink frakkja, esnk 1c kell nézni a sza
bást.

Érdekes, hogy nz utóbbi években min
dig lopunk valamit a férfiaktól.
Kezdetben a keményített gallér- és kézelő

divat jelentkezett, majd a mellények kap
tak lábra, legutóbb a ..nadrágszoknya" 
törte át a frontot, tavaly szmokingban 

A Párizsból és Londonból beérkezett női ruha
szövet-, posztó-, selyem-, bársony- és velour- 
chiffon-ujdonságainkat készséggel mutatjuk be 

LÁSZLÓ és FEKETE
IV., Petőfi Sándor-utca 14—16

KÖZGAZDASÁG
A bővebb munkaalkalmakat, nagyobb java
dalmazást és magasabb életstandardot teremtő 

RACIONALIZÁLÁSRÓL 
beszélt vasárnap dr. Szél Jenő 

a TEBE debreceni ülésén
Debrecen, szeptember 6.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A TÉBE 
debreceni körzete vasárnap Vcrsényi Tibor 
elnöklete alatt ülést tartott a Tiszántúli Ipari 
cs Kereskedelmi vásárral kapcsolatban.

Hegedűs Lóránt a TÉBE elnöke megnyitó 
beszédében kifejtette, hogy a mai nemzedék 

több háborút megérni nem fog.
A győztes államok fegyverkezése voltakép
pen nem a kid ellenségtől, hanem saját 
munkanélküli népüktől való félelem ered
ménye. Nem más, mint munkaalkalom 
adása százezreknek. A trianoni szerződés 
Magyarországot semlegességre kényszeríti és 
nekünk ki kell használnunk ezt n semleges
séget: kizárólag a magvar faj fenntartásán 
és megerősödésén kell munkálkodnunk. 
Csak a város és falu szolidaritása képesíti a 
magyarságot arra, hogy kivárja békés mun

tündököltünk, nemrég átvettük a shortot 
(ezt ugyan nálunk másképpen nevezik...) 
és most ime itt a — frakk.

Csak arra vagyok kiváncsi, vájjon jö
vőre mit fogunk a férfiaktól lekopirozni? 
Nehéz probléma ez különösen akkor, ha 
tudjuk azt, hogy a legtöbb házasságban 
már úgyis régesrégen az asszony viseli a 
— nadrágot...

★

A divatbemutatókon sikert aratott kelme
újdonságok a legnagyobb választékban s rend
kívül mérsékelt árban beszerezhetők Sugár Vil
mos divatnagyáruházában, Deák Ferenc-ulca— 
Deák-tér sarok, nhol ugy n francia, valamint 
a hazni divatkülönlegességeket és eredeti mo- 
dellrajzoknt vételkényszer nélkül készséggel 
bemutatják a nagyrabecsüll Hölgyközönség
nek.

Dr. Dévalné Erdős Böske.

A Geiger szalon bemutatója
Mint mindig, az idén is a legfrissebbek a 

Geigerék voltak (Andrássy-ut 23.) az őszi és 
téli modellek bemutatásánál. Olyan tömeg gyűlt 
össze, hogy nem is lehetett a hölgyeket össze
számolni, pedig három bemutatót is tartottak. 
— Kollekciója, mint rendesen, az idén is gyö
nyörű! Geiger Pál, a szalon fiatal, lehetséges 
tulajdonosa, igazán remekelt. Az ember önkény- 
lelenül azt kérdezi: lehet még szebb is egy kol
lekció A téli kosztümjei és egyszerű fekete és 
lila gyapjuruhái utolérhetetlenek. Nagy- és kis- 
cstélyi, vacsorázó fekete ciré, kioké és csipke 
ruhái egészen álom3zerüek. Ugy mentünk el a 
bemutatóról, hogy egy darab szivet hagytunk 
a ruháknál.

♦
Bent jártunk a Báltér divatáruházában. (Er- 

zsébet-körut 22.) és nagyon elcsodálkoztunk 
azon, nmit ott láttunk. Ugyanis nekünk, akik
nek volt alkalmunk Paris összes előkelő, finom 
divntüzlelell végigjárnunk, Báltereknél ugyan
azokkal az elegáns, szép, legutolsó divat sze
rinti kelmékkel találkoztunk, mint Párisban. A 
legszebb gyapjú, romain, kompié anyagai van
nak a legdivatosabb sziliekben. Es van egy hal
latlanul nagy előnye Hölgyeim: igen ok-só!!!!!

¥
Hazai és külföldi, 1936 őszi szövet-és selyem

különlegességek az összes divatszinekben mai
megérkeztek Binét és Barna divatáruházába, 
Budapest, Deák Ferenc-utca 18.

kával a jobb idők elkövetkeztét. Debrecen 
sárosának fejlődése a legalkalmasabb pél
dája annak, hogy ez az egyetlen helyes ma
gyar gazdasági politika.

Az elnöki megnyitó után

DR. SZÉL JENŐ

vezérigazgató tartott előadást a racionalizá
lásról.

Bevezetőül megvilágította a racionalizálás 
problémájának lényegét és rámutatott azokra 
a téves következtetésekre, amelyekre bő al
kalmat ad az n körülmény, hogy a racio
nalizálás valóságos jelszóvá vált', amellyel 
éppen azok élnek vissza, akik helytelen in
tézkedéseknek észszerű színezetet óhajtanak 
adni.

A gazdasági élet fejlődésével mindinkább 
— folytatta előadását —

nagyobb Jelentőségre emelkedik a szel
lemi munka a fizikai munkával szemben.

Minél nagyobb arányban végzik el a fizikai 
munkát a gépek és minél erősebben fokozó, 
dik a gazdasági élet tempója, annál fonto« 
sabbá válik az a szellemi munka, amelynek 
feladata az anyagoknak, eszközöknek, ener- 
giáknak és emberi képességeknek minél gaz. 
daságosabl) felhasználása és ezzel a jólétnek 
és megélhetésnek minél könnyebb biztosi- 
tása. Ennek az összemüködéshok legdöntőbb 
fontosságú tényezője dz ember, aki a ráció- 
nalizúlás réven

bővebb munkaalkalmat, egészségesebb 
munkaviszonyokat, nagyobbarányu ja- 
vadalma/.ást. magaaabbrendü feladato
kat és fizikai munka számára könnyebb 
munkafclételeket és mindezek révén 

magasabb életstandardct 
kell, hogy találjon.

— A gazdasági boldogulás szempontjából 
döntő fontosságú

az Irodaüzem teljesítőképessége.
A banküzem irodaüzem .amelynek teljesítő- 
képessége a gazdasági élet minden területére 
kihat.

I)r. Szél Jenő előadásának további részé
ben rámutatott arra, hogy a pénzintézeti te
vékenység területén a racionalizálás révén 
sokkal több munkaerő részére kínálkozik 
munkalehetőség oly hitelszükségletek kielé
gítésében, amelyek a racionalizálás eszközei 
nélkül nem végezhetők. A racionalizálás a 
mammutintézményekkel szemben az érdek
képviseletben tömörült

kisebb egységeknek kedvez,

akik, a technika és a tudomány fejlődön esz
közeinek és módszereinek alkalmazásával 
oly teljesítőképességre tehetnek szert, ainely- 
lyel a gazdasági élet folyton változó és fej
lődő szükségleteihez könnyebben cs gyorsab
ban tudnak alkalmazkodni, mint a niammut- 
intézmémjek.

Az előadó végül vetített képekkel és gra
fikus ábrákkal mutatta be az irodai organi
zációnak egy racionalizált pénzintézetben 
eredményes alkalmazást talált gépeit, esz
közeit és módszereit, amely pénzintézetnél 
a hitelszolgálat olcsóbbodása mellett mind
inkább

több és több alkalmazott
talált kenyeret.

A TÉBE ülés résztvevői délután 4 órakor 
Baltazár Dezső püspök, a tiszántúli körzet 
diszclnöke sírjához vonullak, ahol a TÉBE 
összes körzeti elnökei nevében Hegedűs Ló
ránt ny. miniszter és Versényi Tibor koszo-

A HL Világenergia Konferenciát vasárnap 
nyitották meg Washingtonban, amelyen ma
gyar részről Verebcly László müegy. tanár, dr. 
Haldcgger Ernő szövetségi igazgató, vitéz 
Péterig István min. oszt, tanácsos, dr. Erdélyi 
Sándor, a Salgótarjáni Kőszén hány a főmér
nöke. Kovács Izor, a Trust vezérigazgatója, 
dr. Makray Imre, a Mák főmérnöke, l’felffer 
Imre, oz Egyesült Izzó főmérnöke és Sza- 
szovszky Ottó, az. Elektromos müvek h. ve
zérigazgatója vesznek részt. A magyarok 17 
dolgozattal érkeztek a konferenciára. A konfe
rencia tárgysorozatának egyik fontos pontja, 
n különféle természeti energiakészletek értéke
lésének és észszerű Használásának, o széngaz
daságnak, olajgnzdnságnak és vlzcrőgazdálko- 
dásnak megvitatása.

♦
üzletátruházásnál az alkalmazottakra vonat

kozólag egyik legújabb esetből kifolyólag a 
törvényszék kimondotta, hogy at fizletátruhú- 
zási felelősség az alkalmazottak végkielégítése 
tekinetében kizárható. Az ítélet megokolása 
szerint nincsen olyan jogszabály, amely meg
tiltaná, hogy az üzletátvevő, az átvenni kívánt 
alkalmazottakkal ne köthetne uj megállapo
dást oly irányban is. hogy az alkalmazottak 
szolgálata nála uj szolgálati viszonynak tekin
tessék. •

♦
Az Iparlestülelck Országos Központja ma. 

hétfőn tartja Kaposvárott 4. évi rendes köz
gyűlését, amelyen Bornemisza Géza ipnrügyi 
miniszter is . meg fog jelenni. A közgyűlésen 
többek között az uj iparlörvóny-novclláyal 
kapcsolatos iparoskivánságokat, továbbá nz ár
rombolás, nz irányárak, a minimális munka
bér és munkaidő és kisipari hitelek kérdését 
fogják megvitatni.

’*■
Az építkezés körüli felelősség kérdésében 

rövidesen elkészül a belügyminisztériumban az 
uj rendelet-tervezet.

♦
A kirakatvilágitásol: ügyében akció indult 

meg az érdekképviseletek utján, hogy a fővá
ros fényét emelő és idcgenforpplmi szempont
ból is oly fontos kirakalvilőgitás tarifáját min
den korlátozás nélkül 20 filléres egységárban 
állupilsák meg a jövőben.

♦
A parcellázások megrcndszpbályozásúról be

széllek a, napokban Pestvármcgyc egyik gyű
lésén é.s a felszólalók a pestkörnyéki házhe
lyek parcellázása körüli anomáliák kiküszöbö
lését sürgették.

BRIDGEZlK páros

október 17—18.
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SZINHÁZ-MOZI
Somlay után Csortos: 
az ok egy harmadik

Somlay Arthur ismeretes afférja után e 
héten Csortos Gyulának volt súlyosabb né
zeteltérése Németh Antal dr.-rai, a Nem
zeti Színház igazgatójával. Az ország első 
drámai színháza fiatal igazgatójának való
ban rendkívül sok gondot okoznak a szín
pad eme két nagy művészének különleges 
elbánást vindikáló kívánságai. Meg kell ál
lapítanunk .hogy nem Németh Antal a hi
bás, ha meg kell válnia sztárjaitól. Ellen
őrizhetetlen hirek szerint, — de a benfen- 
tesek határozottan állítják, — e két mű
vész szezoneleji idegességének oka egy har
madik nagy művész és rendező szerződte
tése. E két kiváló művész már azelőtt sem 
volt a legjobb viszonyban ezzel ax európai 
műveltségű kiváló kollégájukkal, aki nem
csak a pesti Nemzeti Színháznak, hanem 
Európa bármely színházának dísze lehetne. 
Állítólag Somlay is és Csortos is magán
színházakkal tárgyal, mert el akarnak szer
ződni a Nemzeti Színháziból. Majd meglát
juk!?

hogy a hét nagy filmjei közli! holtversenyt 
futott az amerikai FÉLTÉKENYSÉG a magyar 
csikóval. Beszéljünk először as amerikairól! 
Clark Gabié, Myrna Loy és Jean Harlovr, a 
három világsztár együttes szereplése máris 
szenzáció. A mese Is ügyes, a féltékenység ok
talan betegségét konzultálja egy kirívó iskola
példán. így is óriási sikere van a filmnek a 
Fórumban, de mennyire fokoznák ezt, ha a szá
munkra terjengős részeket kivágnák.

Pontosan ez az eset a Radlusban a SÁRGA 
CSIKÓVAL*  Egy kis sriv kellett volna ahhoz, 
hogy a drágán leforgatott jelenetek egy résiét 
eldobják s akkor a legtökéletesebb magyar 
filmek egyikét kaptuk volna. A magyar hu
musz nehéz, súlyos Illata terjeng a film vász
náról, ahol a maga igazi realitásában mutat
kozik be a magyar falu egy olyan emberi pro
bléma kapcsán, amely megmentette az elmú
lástól Csepreghy Ferenc klasszikus színmüvét. 
Pásztor Béla rendezése nagy egyest érdemel 
és ezennel a magyar filmrcndezőgárda jelesei 
közé avatjuk. A színészekről is legjobb a vé
leményünk, kivéve Csortost, aki mintha nem 
is módos parasztgarda, hanem békebeli kabi
netiroda! főnők lenne. Ellenben Rózsahegyi 
Kálmán, az annyira filmszerű Kiss Ferenc, 
Cselényl József, a bűbájos Komár Juliska, a 
kedves Simon Marcsa, Ilojkó Ferenc, Gár
donyi laijos, Mokláry Zoltán, Pataki Ferenc 
és Keleti László — a magyar filmgyártás dí
szes névsora — érdemli meg a megemlékezést, 
csakúgy, mint Angyal IAszló bravúros magyar 
muzsikája.

Az emberiség nagy jótevőjéről, PASTEURRŐL 
film készült, bár a tudós élete általában nem 
filmszerű. A film első részében éppen ezért 
enyhe unalom terjeng, bár a tudós gigászi 
harca az emberi butasággal nem éppen érdek
telen. A film második része azonban döbbene
tesen nagyszerű. Paul Munl, az amerikaiak 
legnagyobb karakterszínésze (nem tudom, 
miért nem szeretik Pesten) az Igazi nagy mű
vész alkotásával ajándékozza meg a szertől a 
Royal Apollón keresztül.

Végül térjünk rá az operettre és Rökk Ma
rikára. A filmopcreltnek óriási közönsége van, 
szeretik a műfajt, különösen azok, akik Mll- 
löcker andalító valccrelnck szárnyán repülnek 
vissza a regényes múltba. A KOLDUSDIÁKBAN 
Bükk Marika nem kapott elsőrendű szerepet, 
de kvalitásai mégis a film sztárjává tették. A 
film primadonnája, Karola Höhn bűbájos, an
gyali teremtés, kitűnő figura Frits Kampers-szé 
is. Az Uránia nagy sikerrel játssza a nagy ki
állítású filmet.

VÍGSZÍNHÁZ
Évadnyitó előadás!

Szombaton, szeptember 12-én először 
a legnagyobb párisi siker

(Fiaton)
André Blrahean vlgj&téka
Fordította: Va.znry János

Fedák Sári 
Peresei Zita, Tolnay Klári, 

Ladomersxky Margit, Kabos Gyula, 
Dános György, AJtay. Bercay, 
Gárdonyi, Gárday, Justh, Keleti, 

Lengyel, Várady, Zátony

1. Ejcptessz^szerelern 
és gyorsforraló-házasság

A KARIKAGYÜRÜ szekszepilje került c 
héten napirendre, ugyanaz a karikagyűrű, 
amelyből a legtöbbször sajnos, bilincs lesz. 
Jönnek Pestre az idegenek és amint a me
sében szokás, a fiatal színésznőt, a lokál 
konzumprimadonnáját meglátni és meg- 

. szeretni pillanat műire volt. Miután min
den külföldi nálunk „milliomos" és a fel
csillogtatott karikagyűrű szekszepiljének 
mámorában a kis lakatosműhcly tulajdo
nosát ipartelepek vezérévé, a neivyorki 
rőföst pedig áruházkonszernek tulajdono
sává avatják, e héten is két hölgy pakolt 
a karikagyűrű és a szentisivdnheti idegen
forgalom jegyében. Mint ilyenkor szokás, 
a rokonok örömkönnyeket simák, a barát
nők pukkadnak s a kiválasztott „jegyes" 
elfogidottan száll fel a polgárt boldogság 
harmadosztályú fapados fülkéjébe és még 
pityeregve integet... A szerelem expressz- 
vonata azonban (sajnos, ilyen a tapasz
talat) néhány állomás után már lelassi- 
hogy aztán — igen gyakran — a csalódás, 
a kiábrándulás, az idegenben való gyökér
telin élet kálváriáé vargabetűjén keresz
tül ismét itthon kössön ki a „csak láto
gatóba érkezett" boldog menyecske. Nagy 
csendben és észrevétlenül eggyel szaporo
dik az ujlipótvárosi komfortos rabitzbör- 
tönök lakóinak száma, mert ugyebár, aki 
a Tisza vizét issza .. (

Most ismét elindult két külföldi pegyes:
Krajnik Mária szinész- 

Pasarétröl nő a hét egyik ex-
Detroltba presszszerelmének és 

gyorsforraló házassá
gának a hősnője. Röviden: John M. ame
rikai mérnökkel tennlszezés közben meg
ismerkedett. A mérnök két nap múlva ki
jelentette, hogy nem tud nélküle élni, a 
fiatal színésznő, aki azelőtt különösen pa
rasztszerepekben volt kiváló és törhetet
len ambícióval a közben letett gimnáziumi 
érettségi után már az egyetemet látogatta, 
boldogan igen mondott, bár a Pasaréten 
gyönyörű villája áll, gondtalan, nyugodt 
élete van. Megy az idegenbe, már hétfőn 
hajóra száll, kilencedikén Newyorkban 
van és 27-én esküszik Detroitban.

i— És nem sajnál itthonhagyni semmit, 
senkit*  — hangzott a kérdés.

— De igen, megvallom, — mondja bi
zonytalanul <— de hát vőlegényem har
mincnyolcévet, csinos angol ur, én is an
gol leszek, nagyszerű élelem lesz és Vir
giniába megyek honymoonra.

Így mondja a nász utat, hogy „háni- 
mun", már angolnak érti magát. A nő 
gyorsan asszimilálódik. Good by!

Aki pedig nem hi- 
Szerelem szí ezt a történetet,
négy nap alatt Írjon erre a címre; M.

E. Parkhouse, Cobenzl 
Portsdoum HŰI Rd. Bedhampton Ilauts, 
England. Szóval ez a hosszucimii ur ta
valy bugával járt Pesten. A csinos, ma
gas angol hölgynek nagyon megtetszett a 
Párisién Grill egykori congordsa: Solymosi
I.ulu.  A gyorsan vőlegénnyé előléptetett 
IaiIu ez évben már egy hónapot mint ven
dég Londonban töltölt, de hazajött. A há
zasságból nem lett semmi. Az angol ur 
azonban az idén az édesanyjával ült re
pülőgépre, hogy megmutassa az idős hölgy
nek a csábitó Pestet. Ismét a lokálba 
mentek, ahol hivatásos vendég volt Bakin- 
no ff Ica kisasszony, ez az éjfekete párduc
szerű tengerszemü hölgy. Meglátni és 
megszeretni mint fentebb. Az angol ur 
meghívta páholyába Baklanov Icái s mi
után a hölgy nem tudott angolul, odakér
ték a lokál üzletvezetőjét tolmácsnak. A 
tolmács, amint mondani szokás, majd le
esett a székről. A következő percben ugyan
is az angol dáma megkérte Baklanov Ica 
ketét — fia számára. Négy hétig akartak 
itt szórakozni, de négy napig maradtak, 
pontosan amennyi Idő az útlevelek és ira

Péntek este nem lesz 
otthon senki Pesten,

mert mindenki a 
Kis Lord premierjére megy!

tok megszerzésére kellett s szombat reg
gel már repülőgépen elutaztak Pestről.

íme, lehullott egy ragyogó csillag Buda
pest éjszakai egéről.

, Meg kell jegyezni, hogy
néhány héttel ezelőtt 

ez a „csoda" már megtörtént Hldassy Nelli 
kisasszonnyal, ugyané lokál egy másik 
szépségével. A szőke Nelli azonban okos 
volt és itt akart megesküdni. Minden kü
lön értesítés helyett közöljük, hogy Boor 
angol mérnök elvette szive választottját. 
Már nézi is Tabánban azt a telket, ahol 
hatalmas modern autogarázst építhet, hogy 
itt kezdjen uj egzisztenciát a kis Nelli 
kedvéért. íme a pesti lokál mint házasság
közvetítő.

2. A boldog házasság titka
PALOTAY NICOLETTE, ez a bájos, jó

szívű és tisztalátásu kolléganőnk mingyárt 
remek utravalót adott egy könyv alakjá
ban a színház és lokál „jegyeseinek". 
Igaz, hogy ezt a könyvet nagy gonddal 
forgathatják azok is, akik vagy a „boldog 
házasság" rabigáját húzzák, vagy tántorit- 
hatatlanul haladnak a szent cél felé, Nlco- 
lettünk frappáns és meglepő mondatokkal 
leleplezi a nőt a házasságban. Bravó, végre 
egy férfipárti írónő! — Azért a nőket sem 
hagyja cserben. Néhány apró szemelvény 
igaz tükrét adja ennek a házasságban nél
külözhetetlen „kézikönyvnek". Íme:

„Csak a gyenge férfi szereti az anyás
kodó feleséget. Elvégre a férfi az erősebb 
nem még akkor is, ha az asszony mindent 
elkövet, hogy meggyöngitse." Manap: „A 
férfi rendszerint kedveli a változatosságot, 
de ha már a törvény odakötözi őt egy asz- 
szonyhoz, szóval ha már az asszony maga 
változatlan, legalább fegyvertársa legyen 
változatos. És az asszonyi arzenált úgy 
hívják, hogy gáredirábe."

„A férfi, mint általában a himnamű lé
nyek többsége, alaptermészeténél fogva 
polygam. Don Juan is az ideált kereste, a 
tökéletesség után futott, a teljes maradék
talan boldogságot hajszolta. Nyilván rossz 
helyen kutatott, mert a nőknél azt nem 
találta meg. Egy nőnél talán inkább."

Beizél azután Ádám kelengyéjéről Is, 
amelynek épolynn ápoltnak kell lenni, 
miht a nőének s elmondja, hogy egy ba
rátnője házassága azon bukott meg, mert 
túl pedáns volt a férj. A nászéjszaka előtt 
kínos gonddal előbb fölsámfázta a cipőit 
és ruháit a kofferból a szekrénybe rakta. 
Egy másik házasság esetében pedig az volt 
a baj. hogy a fiatal asszonyka előbb kínos 
gonddal csavargatta fel haját. Csak a ha
jára vigyázott. A veszekedő házastársakat 
is osztályozza dühöngő, magába fojtó és 
normális kategóriákba s megállapítja, hogy 
normális a legkevesebb. Kijelenti azt is. 
„hogy a tidszép nő olyan, mint a 
luxusautó nem olyan jó, mint amennyi 
benzint fogyaszt". Beszél arról, hogy a 
férfi otthont akar, nem lakást és arról, 
hogy a fifty-fifty alapon történő házassá
gok rendszerint kátyúba süllyednek.

A nemzetközt férjis- 
A nemzetközi méhen megállapítja, 

férjisme hogy a spanyol és az 
olasz férfiak vadul és 

tüzesen tudnak szeretni, de minden fél
órában — egy másikat. A franciák félté
keny ségi célokra a revolvert favorizálják, 
a német férj határozottan prózai. Mint 
udvarló még csak összeszedi magát, de 
férj korában a házasélet gyengéd világát 
naptári rendszerré építi ki. „PünklichkcU 
und Pflichttrcue" a jelszava. Az amerikai 
férj papucs, az angol a világ legideálisabb 
férje, a magyar pedig inkább remek ud
varló. primo gavallér, de magyar ember 
feleségének tenni izgalmas, változatos, de 
nem nyugalmas, biztonságos stallum. 
„Vérszagra gyűl az éjt vad'*,  mondja

Társadalmi ól művészi esemény leli t 

magyar színház megnyílásai 
Csütörtökön, szaptambar 10-én először 

HÖLGYEK ÉS URAK
Vanary Jánoá uj vígjátéké

Fö.zvreplök
Törzs Jenő, Gombaszögi Ella, 
Vaszary Piroska, Rátkal Márton 
Péchy Blanka,Székelylu].., Sennyel 
Vera, Bokor Mária, Bársony Erzsi, 
Szász Lili, Szaplonczay Éva.
Hajmássy, Földónyl, Szakáts, Billcsl, 
Boross, Z. Molnár, Szigeti, Pátaky, 
Sugár, Fekete, Szabó.
Rendező: Vaszary János
Díszlettervező: Upor Tibor

Olcsó bérlet
már csak korlátolt számban éf 
csak szeptember 10-élg váltható

Arany János — pénzszagra yyül a férfi
had — mondja a sorok írója — de pénz-*  
sóvárgásból nagy százalékban inkább a 
nők hajtják nyakukat a llymen rózsalánca 
alá. Ezután elmond ja, hogy mit ad a férfi 
és mit ad a feleség a házasságban. A fele
ség rendszerint azt, ami neki is öröm, a 
férfi szabad élet minden lehetőségét. Mi
után alaposan kioktatja a nőket a férjjel 
való gyengéd, mosolygós és engedelmes 
bánásmódra, megállapítja, hogy az asz*  
szony aranygyűrűt kap, a férfi bilincseket'

Bravó Nicolette, de óvakodjon ezentúl 
egyedül járni at utcán.

Az ötvenedik 
magyar hangosfilm 

most készül a Hunniában
Jubileumot ül a magyar filmgyártás, büszke 

számok beszélnek arról a rengeteg munkáról, 
sikerről, amely a magyar filmgyártás útját kí
sérte. A Hunniában kis házi ünnepség kereté*  
ben megemlékeztek arról, hogv a most ké
szülő „Tanulj meg szeretni" elmü Sohész-pro*  
dnkció az ötvenedik magyar hangosfilm. A 
jubileum annál teljesebb, mert ez a film, ame
lyet Balog!) Béla rendez, valóban nagy szabásá
nak ígérkezik. 180000 pengőbe kerül, ami nagyi 
szó a mngvnr filmgyártás kalkulációiban. Zol
tán Barna és Szilontav l.otka most építette föl 
a Hunnia eddigi leghatalmasabb díszletét, egy 
20-szor ’K) méteres óriási hallt, aincljben a 
film egyik érdekes Jelenete történik. A film 
külső felvételeit a Grossglockneren készíteti k 
(ott, ahol a kettős katasztrófa történt), a mii*  
teremben most Csortos Gyula, Básthy Lajos, 
Szeleczky Zita, Berki Lili’. Mály Gerő, Vroy 
Tivadar, Fülöp Magda, a kis Dévényi Laci éa 
a magyar színművészet elitgárdája dolgozik.

Bródy Tamás, az ismert z-en-azerzÖ és a 
Vígszínház tröszt zenei vezetője, kedden dél
előtt esküszik nz V. kerületi anyakönywczető 
előtt Varjas Annával, a híres-neves Wahr- 
mann-cíalád egyik sarjával: gratulálunk.

Pál Erzal, az Olaszországba szakadt ma
gyar szuhrettpriniadonnn és atagionc-igHZ- 
g a tónő rövid látogatásra Budapestre érke
zett.

TrojnnofT balettakndémiája ez évben meg
nagyobbodott keretben, kezdte meg a tánc- 
nnivészgenerácló nevelését.

Barátai, tisztelői kitörő örömmel üdvö
zöltek egv barnára süli úszóbajnokot: Szó*  
mory Dezsőt, a kiváló írót, aki súlyos ope
ráció után felépülve hosszú heteket töltött 
u Balaton melleit s teljesen felgyógyult.

A Pesten időző junior Laeminlc egyetlen 
egy ningyur írótól vásárolt: Karinthy Fri
gyes „Legenda az ezerarcú létekről**  cimii 
kis regényének filmesitési jogát szerezte 
meg.

Csütörtökön nvilik az ujjánlakitntt City 
mozi n Pastcur-íilnunel, amelyet a Lipótváros 
intelligens közönsége bizonyára örömmel fogad.

Felkérlek a következő közlésre: A Budapesti 
Színészek Szövetségénél útdíjára megtartott 
árverést nem SzŐgvén Tibor banküzlete tűzette 
ki és foganatosította.

Indulnak a nagy premierek! Kis lord éa 
llavl 200 pengő fix n héten. Az elkövetkező 
bél a film nagyhete lesz, egy nagyszerű ame
rikai és egy kitűnő magyar filmet láthatunk. 
Freddy Bartholomcs-szel, a Copperfleld Dávid 
hősével készítették el nz utóbbi idők légcső- 
tiásabh és legszebb filmjét, a Kis lordot, mind
nyájunk Ifjúkori emlékét. Az Unitért Árlista 
meséi gazdagsággal és a szereplők pazar név
sorával állt u bűbájos téma szolgálatúba. A 
szakma és a sajlóbemulntó közönsége egvban- 
gitan állapította meg, hogy ennél szebb filmet 
régen látlak! — A hét másik fllmcscniényo 
magyar bemutató: Havi 200 pengő fit ennek 
a legújabb megvár fllmvlgjrtléki'ak elme, 
amelynek főszerepeit: Jávor Pál. l'ray Tiva
dar, Bársony Erzsi éa a legkitűnőbb magyar 
művészek játsszák.
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Megverték Szombathelyen Egner 
bírót — bombaformában győzött 

a Hungária és az Újpest
Mindezek ellenére a Phöbus újabb 
győzelemmel első a bajnoki listán

nagy csapat: a Hungária és az Újpest 
a kishilüekre. Ezzel szemben a Fradi

Korán húzták meg a vészharangot a két
fölött. Vasárnap mindkettő alaposan rácáfolt
szekere nyigorgott Szombathelyen, ahol a ólAV-csapat közeljárt a forduló szenzáció
jához: a Fradi-veréshez,

Az újjászületett „Újpesti henger 
müvek**  kiadósán intézték el 

az Elektromosokat

fór-

ÚJPEST—ELEKTROMOS «:2 (3:1)
A balsorssujlotta lila fehérek közönsége 

szorongva ment ki az újpesti pályára, 
nem csoda, hiszen

óriási tét forgott kockán.
Az Újpest váratlanul mind a két eddigi
dtilóban vereséget szenvedett és a tizen
negyedik helyre zuhant. Ez a vasárnap 
volt n döntő nap, amikor az egész újpesti, 
rövidlélegzetü széria megfordulhatott. Sze
rencséje van a magyar futballnak, mert meg 
is fordult. Rossz elgondolni, hogy egy ujahb 
vereség után a Szeged, a Kispest és a Hun- 
pária-meccs előtt álló L'jpcst milyen ka
taklizmával omlott volna össze, ha ebben 
nz elmúlt másfél órában nem találja meg 
a szivét és nem tudja megállítani a végzet- 
■rerü zuhanássá lendült lecsúszását. A 
munka nem volt könnyű, mert velük szem
ben győzelemre éhesen ott állott az Elektra-' 
mosok csapata, amelynek tagjait nz amatőr
becsület határtalan lelkesedéssel tüzelt a 
harcra. Csak ebben bízhattak, mert egyéb
ként — eltekintve az Újpest kéthetes ideg
lázától — más fegyvert a többszörös ma
gyar bajnokkal szemben felvonultatni nem 
tudtak. Ilyen körülmények között nem kel
tett nagyobb emóciót, hogy a 12. percben

az ujonr Tóth már ugy fut cl Páz- 
mándy mellett, hogy a helyzet erősen 
gólveszélyes. Beadása Filzire pattan 
még, onnan azonbau Zsengellér elé, aki 
hibátlanul rakja a helyére az Újpest 

első bajnoki gólját. 1:0.
Tízperces gyúrás következik s aztán Vin
ciétől indul ki az ujahb akció.

Éles beadása a sorfal között a luftok 
egész légiójától kisérve végül is Kállai 
elé kerül, Hki halálos nyugalommal 

küldi a hálóba. 2:0.
'Az újpesti fölényt csak egy hatalmas Elek
tromos kapufa szakítja meg, amit Buzássy 
szabadrúgásból csattant el az előző két va
sárnapon már alaposan megkínzott újpesti 
kapun, no meg egy váratlan gól is, ame
lyet a 30. percben

az egyedül futó Kolozsvári a tizenha
tosról spiccel küld n kapufa élére és 

onnan a hálóba. 2:1.

az
az

Pár perccel később egy potyagól növeli i 
újpesti tabella szerény számoszlopát: < 
újonc Tóth a balszélen simán fut,

beadás helyett lövésre lendül a lába a 
a váratlan labda Slmanek hasa alatt 

mosolylkellve fúródik a hálóba. 3:1.
Még kengyel lábával van baj, amelyet egy 
hatalmas rúgás díszít föl véres csíkokkal 
s aztán vége a félidőnek.

Szünet után folytatódik a teljesen újjá
éledt „újpesti hengerművek" munkája és 
mint az első félidőben, most is az 5. perc
ben

robban az Elektromosok hálójába az 
első gól. Kállai lefut és szörnyű erejű 
felsősarkos bombával növeli a gól

arányt. 4:1.
Az Elektromosok azért nem csüggednek, 
amit tiz perc múltán Kolozsvári bizonyít, 
mert pompás akciója után

méltóan viszonozza Kállai bombagólját 
és terheli ujahb. egyúttal utolsó góllal 

az újpesti hálót. 4:2.
Az újpestiek átmeneti mezőnyjátékkal húz
zák széjjel az Elektromos védelmet, aztán 
a 36. percben Zsengellér ügyesen kihagy 
egy helyzetet, amit a kapufa ment, de ez 

szerencse csak egyszer adódik, mert 
nyomban ott terem Vincze és a mun
káját nem jól teljesítő labdát gyorsan 

a hálóba fejeli. 5:2.
Még felocsúdni sincs idejük az Elektromo
soknak, amikor

Kocsis egyéni játékba kezd, véglgdrlb- 
llzl a védelmet, kicsalja a kapust, sőt 
még azt is átjátszva guritja a hálóba 

az utolsó gólt. 0:2.
Közben valami történhetett, mert Melicha- 
rili ájulton összeesik. A beszaladó klubem
berek ölben viszik ki. Pár perc múlva

a mentőautó szirénája
jelzi, hogy Mellcharikot súlyos sérüléssel 
kellett kórházba szállítani.

A szomorú eset azonban nem csökken
tette az újpestiek happy-endjél, akik a szo
morú kéthetes szereplés után most már 
teljes lelkierővel és nyugalommal néznek 
az elkövetkezendő nehéz hetek csatái elé.

a

Debrecen kibírta 
Markos franciaországi kirándulását

BOCSKAI—NEMZETI 3:1 (3:1).
Markos nélkül jött Budapestre a debre

ceni csapat, mert Markost a Bocskaival el
adatta a nyomor. Az érzékenylelkiick halk 
átkokat mormollak a menedzserek felé, 
amiért egv válogatott jobbsrélsöt eladnak a 
külföldnek, a Bocskai azonban helytállt a: 
eladásba beleegyezett vezetőségért és pará
dés játékkal mulatta meg, hogy az egészsé
ges klubszcllcm és főként az eszes futball- 
játék kibírja a nagy krekkek távozását is. 
Ezt fényesen bizonyította Debrecen szim
patikus csapata, amelynek minden tagja 
pompás küzdőszellemről és kitűnő felké
szültségről tett tanúságot a Nemzeti ellen. 
A fekete-fehérek rossz vasárnapot fogtak 
ki. ami főként annak tulajdonítható, hogy

a csapat azemefénye, ■ Klsalagi néven 
futballozó Wohlran formán kívül van.

Egyetlen egészséges nkciót nem tudott ősz- 
szellőzni és nz ő dirigálásának hiánya nz 
amúgy Is gyengekaliberü csatársor teljes 
szétesésére vezetett. A Bocskai meglepetés- 
szerűen éri cl az első gólját már n 3. perc
ben, amikor

Hajdú hoMsu ssöktetést kap, amivel

csaknem a vonalig fut, ahonnan élesen 
ccnlerez és az összekötőbe húzódó Te
leki kényelmesen, mint egy nagyur, 
küldi homlokkal helyezve a védhetctlen 

labdát a hálóba. 1:0.
Most még oviit a mérkőzés, amit néhány 
perccel később egy nagy rumli közepette a 
Nemzeti góllal is bizonyít. Tizen is véde
keznek a debreceni kapu előtt, pattog a 
labda. Kisalagi lö, majd végül is

Molnáré nz utolsó szó s egy lépésről 
szinte bcsodorják a gólt. 1:1.

A mérkőzés érdekes, hullámzik n játék egé
szen a félidő derekáig, hogv innen azután 
végig a Bocskai rutinja kapja meg a dönlö 
uralmat. A 22. percben az egész csatársor 
lábán táncol végig n labda, hogy

n kombinációt Hajdú 25 méteres, lapos 
kapufátdöccentő bombája fejezze he. 

2:1.
Újrakezdenek, aztán Teleki Orosztól kap 
labdát, amivel kifordul és

fordulásból helyezi az ngráló labdát a 
sarokba. 3:1,

Ez egy miniaukcióból született gól volt, 
egyikt azoknak, amelyeknek a szülőapja ai

észfutball, szemben a szerencsére már hosz- 
szu idők óta elnémult, gyermetegül naiv 
cél futball jelszavával. Teleki bámulatosan 
mutatós taktikájában gyönyörködhet a kö
zönség s ez igy megy még a szünet után is, 
amikor a Nemzeti — mintha fejmosást ka
pott volna —, kissé élénkekben igyekszik 
megállni a helyét. A Bocskai azonban to
vábbra is frontban van, ellenére annak, 
hogy

Kiéin bíró tagadhatatlanul nyomja ■ 
debreceni csapatot.

Állítólag ez azért történt, mert a Bocskai 
hétközben kifogásokat emelt a mérkőzésre 
eredetileg kirendelt Viczcnik személye ellen

Játék Gól Pont

1 PIIÖBUS 3 12:1 0
2 BOCSKAI 8 12:4 6
3 FERENCVÁROS 8 10:4 64 BUDAFOK 3 11:5 5
6 HUNGÁRIA 8 13:0 4
6 BUDAI 11 3 6:7 4
7 KISPEST 3 13:12 3
8 SZEGED 3 5:5 3
0 NEMZETI 3 7:6

10 ÚJPEST 3 0:6 2
11 ELEKTROMOS 3 4:12 112 SZOMBATHELY 3 7:17 013 SOROKSÁR 3 4:13 014 IIL KÉR. FC 8 1:13 0

Hungária—Szombathely, Kispest—Budafok, 
Szeged—Újpest, Elektromos—III. kerület, Budai 
—Erzsébet, Phöbus—Nemzeti, Bocskai—Ferenc
város.

Előlállók a pályaválasztók.

s a pletyka szerint most a kari szolidaritás 
akart bizonyítani amellett, hogy __ sose
jön egy jobb... Néhány remek védés, itt- 
ott csillogó akciók, majd a Nemzeti finise 
következik, amely még az egyenlítésre is 
elegendő lenne, ha a csatársor a régi gól
lövö cipőjében rukkolt volna a porondra. 
Igv azonban gól nélkül és a Nemzeti vere
ségével végződik az érdekes mérkőzés, 
amelynek egy áldozata is van: Orosz, akit 
a tulagilis Fenyvesi ugy illetett bokán, hogy 
ölben kellett az öltözőbe cipelni.

(Copyright by Hétfői Napló — System 
Horváth)

Teleki

Békési

TELEKI FEJESGÓLJÁNAK RAJZRIPORTJA

Angyal

Hajdú
Flóra

Kővágó

A gyászkarszalagos Phöbus 
gyászbaboritotta az Erzsébetet

gyászkarszalagos Phöbus

PHÖBUS—ERZSÉBET 4:1 (3:0). 
bajnokságot két hét óla a Phöbus vezeti,A w ......... .........................

amely a mai győzelmével továbbra is az élen 
maradt. Az erzsébetiek nem a legkönnyebb el
lenfelek sorába tartoznak s igv az ujabh im
ponálói Phöbus-gvőzelem győzelem kétfelé: 
diadal a pályán és meggyőzés a közönség ré
szére, hogy

" Phöbus-szal a továbbiak során számolni 
kell. Legutóbb is abban, hogy a Phübnstól 
fog függni végső fokon majd a nagy tét 

sorsa: ki lesz a bajnok.
Ar erzsébeti pályán a nagycsapatok modo
rában rögtön átvette a dirigenciát s már az. 
5. percben a Gombkötő passzával lefutó Béky 
beadását

Turay IL befejcli. 1:0.
Tiz perccel később ismét Béky rohamoz, majd 
n labda két fejen át végül is

a rutinié P. Szabó fejéről röppen közelről 
a hálóba. 2:0.

A Phöbus fölénye állandó, amit a 39. percben 
ujahb gól bizonyít. Ismét Béky a kezdemé
nyező, aki fnttábnn Vadász mellett tolja

Soltihoz a labdát s azután szál a bomba

a tizenhatosról a csak a hál 5 állj- sz 
útját. 3:0.

A második félidőben az erzsébetiek játsza
nak széllel a hátban és igv a támadásaik fo- 
kozottabbak lesznek. Kel kapufa csattan cl a 
Phöbusék házatáján, aztán a 15. percben 
Horváth lövését Csikós kornerre tolja, a sa
rokrúgás nagy tumultusba száll bele és a ka
varodás zűrzavarát

Biháml okosan használja ki. Gurul ■ gól. 
3:1.

Vajda Gombkötőt teríti le, ami bizony nem a 
legépülelesebb jelenetek között zajlik le, de 
azután nemes bosszú következik: góllal válaszol 
a kéksárga villamoscsapat.

Béky (érdekes, hogy ez a Béky mennyit 
szerepel!) jól ad be Soltihoz, akinek lapos 
lövése a kapus kezét érintve, fütyül a 

a hálóba. 4:1.
Ezzel be is fejeződik a Phöbus erzsébeti ki
rándulása. Sokan nem tudták mire vélni, hogy 
a Phöbus miért játszik gyászkarszalaggal. A 
mérkőzés végén kiderült, hogy a csapat igv 
adott együttérzéséről tanulságot Soltinak, aki 
a bátyját vesztette cl tragikus hirtelenséggel.

Potyajegy-kérőből kapus — a jobb 
csapatból vesztes lett a budai derbin

BUDAI 11—in. KÉR. 1:0 (0:0)
Az óbudai futballcsapatra alaposan ráfeküdt 

a szövetségi tekintély. Kötelezték, hogy méltó 
csapattal vegyen reszt a további játékban és 
Óbuda kénytelen volt mindent megtenni, hogy 
a szövetségi terrornak eleget legyen. A mérkő
zés előtt azonban nem volt még kapusa. Ugy
látszik. hogy nz églek kegyeikbe fogadták a III. 
kerületi csapatot, amit nz alábbiak is Igazolnak:! 
Baumgarten kapusnak a bátyja potyajegyet kért 
a: óbudaiak igazgatójától, Komortól, aki vészt- 
jósló szemekkel méregetett mindenkit a kapus
hiány miatt. Ezúttal azonban a potyajegy kérés 
jó ötlettel szolgált a bajbajutott kékfehéreknek, 
mert Komornak cszébejutott, hogy az „öreg" 
Baumgarten valamikor régen védeni is tudott.

Nyomban autóba ültek, n legközelebbi 
postahivatalhoz száguldottak és ott vlllám- 
Igazolással biztosították be, hogy a kerüle
tiek ne legyenek kénytelenek kapus nélkül 

pályára lépni.
Aztán megkezdődött a mérkőzés, amelynek 
hőse — hogy, hogy nem — a: óbudai csapa; 
lett.

Minden lsében jobban játszott, mint ai

Újpest-verő Budai 11.
Jellemző a pechjére, hogv a jó játék ellenére is 
egyetlen góllal kikapott. Éz is a második félidő- 
l>en esett, amikor a 24. percben egy magas lab
dát a villúmigazolússal megszerzett Baumgarten 
a kapufára öklözött, ahonnan az kipattant. Ott 
pattogott a labda egy ideig, amig is

az ügyetlenkedő Kocsis mellett Komáromi a 
hálóba pUckülte a meccsdüntő gólt. 1:0.

Sokan ofTszájdot reklamállak amiatt, hogy Lyka 
a kapuhálóba kapaszkodva bent állt a kapu mé
lyében. Tekintve azonban, hogy ravasz ötletes
seggel mozdulatlanul maradt s igy nem zavar- 

H jéilékot, n gólt érvényesnek Ítélte a biró. 
Később az óbudaink mellett tüntető újpesti kö
zönség tizenegyest reklamált Havas kapusnak 
egy bika jelenete miatt. amikor is két óbudai 
csatár maradi felöklellen a porondon. A tizen
egyes elmaradt, de nem maradt cl egy durva 
fault, amely

Kicint arccsontöréasel
kórházba i’dlalta. Az ádáz harcnak még egy 
sérültje volt: Lencsés, aki azonban önfeláldo- 
zóan. de hasztalanul játszott •érültén Is tovább.
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Pazar propagandajátékkal 
javított a válogatott csatár
sorral remeklő Hungária

HUNGÁRIA—KISPEST 7:3 (4:1)
A kitűzőit terminus helyett már negyedórával 

előbb pályára lép a két csapat, mert a Bocskai 
és a Nemzeti is korábban kezdett. A csapatok 
üdvözlik a közönséget, a közönség viszont a 
küzdőknek kijáró ovációval nem marad adós. 
Nyolcezer nczö lelkes biztatása közt indítja el 
a labdát 90 perces útjára Cseh Matyi, akit 
ezúttal a kékfehér bajnokcsapat dirigenséül je
löltek ki. Vehemens Hungária-lámadások. cikk- 
cakkban örvénylik a játék s még csak az 5 
percnél tartunk, amikor

Titkosnak egy falsog beadása érintés nélkül 
a lécről pattan a hálóba. 1:0.

Szabó vetődve fog el egy éles labdát, az egész 
kispesti csatársor rajta van, ki akarják ru£iii 
a kezéből, közben az arcát Is éri egy rúgás, de 
szerencsére nem súlyosabb. Most ismét Déri 
töri át a Hungária védelmét. Már-mér biztos 
gólt sejt mindenki, amikor Szabónak lábbal si
kerül mentesíteni kapuját a góltól. A 41. perc
ben

Saa fuf le, éles szögből leadott lövésébe Roz- 
gonyl beletesz! B lábát a Igy a labda kissé 

irányt változtatva, a kálóba táncol. 4:1.
Szünet után Serényit ofTszájdon fújja le a 

biró, a kispesti viharszélső azonban fütty után 
kapuba lövi a labdát. Szabó gratulál neki. Rö-

AZ ELSŐ HUNGÁRIA-GÓL RAJZRIPORTJA

(Copyright by Hétfői Napló — System Horváth)
Alig folytatják a játékot, amikor egy remek 

Titkos—Müller duett-támadás után Cseh 
kapja a labdát, akinek lövése felsőlécről 

vágódik a gólba. 2:0.
óriási as öröm az MTK portáján. Hullámzik a 
játék, a napmentes, ózondus levegőben hihetet
len iramot diktál a két csapat. A 15. percet mu
tatja nz óramutató, amikor

Nemes Kiss—Kalkusz mellett elhúz éa szé
pít az eredményen. 2:1.

A következő percben a remek formában lévő 
Sas nyargal lefelé ellenállhatatlanul, iveit beadá
sát Cseh fejjel fogja, majd játszadozva még 
kétszer fejelgct, közben

a Kispest-védelem nyilván valami füttyöt 
vél! hallani, teljesen leállt. Cseh pedig paj
zán módon negyedszer! fejelésre a kapuba 
juttatja a labdát. Tekintve, hogy nem történt 
semmi szabálytalanság, és bírót fütty sem 
hangzott cl, Gombos játékvezető megadja a 

gólt. 3:1.
A kispestiek mérgelődnek könnyelmiiködésiik 
miatt s öldöklő irammal lepik meg a Hungá
riát. Újvári remekül fut le a jobbszélen, óriási 
fórja van. de amikor a kapu elé ér, önbizalmát 
vesztve, lövés helyeit bcpasszolja a labdát, 
úgyhogy végül Szabó zsákmánya lesz. A túl
oldalon Cseh pontosan lekopirozza ezt a gyáva- 
sápot, ő sem szereti a kockázatot. Most Szabó 
szabadrúgást lö Szabónak s a névrokoni szívé
lyesség remek lövésben és még pazarabb védés
ben nyilvánul meg. Most Serényinek van egv 
nagyszerű gólhelyzete, Szabó elé fut, idő elölt 
veti is magát, de Serényi mégis kapu mellé lő.

Otpengős havi

részletre
szállítunk kitűnő modern 

férfiöltönyt... 42 P-ért 
Elegáns férfi folÖltöt SS2 P-ért

QUfTT
térflkonlekoló raktár, Budapest, Király-utca SS. 
első emelet Alapítva: 1895. évben.

Birőverés, offszáidgélok, kiállítás 
— s a kétszer vezető Szombathely 

balszerencsével vesztett
Ferencváros—szombathely 3:2 (2:2)

(A Hétföl Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Egész nap tartó zuhogó eső után 
mély, sáros talajon, 3500 néző elölt történt 
n|fR a Ferencváros és a Nemzeti Liga 
újonca, a Szombathelyi Haladás közötti ta
lálkozás, amely egész másképpen sikerült, 
mint ahogy a tippelők előre elkönyvelték. 
mindenki nagy gólarányu könnyű Ferenc- 
város-gyözelmet várt, de

■ favoritcsaput győzelmét Inkább ■ 
szerencsének köszönhette 

és a Nemzeti Ligában eddig mulatóit for
máját klasszisokkal felül múló helyi csapat 
kétszer is megszerezte a vezetést a mérkő
zés során.

A mérkőzés szombathelyi támadással in
dult, amely a második percben máris ered
ménnyel zárult.

Szabó a jobbszélen elszalad, Papp el
engedi, Kutast későn fut ki és a be
adást Gazdag közvetlen közelről hálóba 

lövi. 0:1.
Á szombathelyiek megszerezték a vezetést. 
Újrakezdés után Toldi bombáját bravúrral

viddel később
Sztancsik—Saa—Cseh a labda útja a Matyi 

lába nem téved. 5:1.
Titkost kétszer egymásután Fehér határbiró 
tévesen ofTszájdon leinti, mire a sértegető kórus 
akcióba lép. Gombos leállítja a játékot s csak 
amikor a közönség szitkolódása éljenzésbe 
csap át, akkor hajlandó folytatni a meccset.

Szabó hihetetlen bravúrral véd
néhány kispesti lövést, hogy utána ismét régi 
könnyelmiisködésbe essék. Ugyanis

Székely 25 méterről lő, nem Is nagy lövés, 
Szabó könnyeimben akarja fogni, a neme
zig azonban utóiért a a labda a kezel közt 

csússzon a hálóba. 5:2.
De a kispestiek nem sokáig őrülhetnek a sike
rüknek, mert alig néhány másodperc múlva 

a Sztancsik által szöktetett Sas beadását 
Cseh halóba helyezi. 5:2.

Müllcrnek egy kapásból küldött lövése, majd 
Titkosnak egy mintaszökletése ragadja tijra és 
újra tapsra a hálás publikumot. Még tiz perc 
van hátra, amikor a kispesti balszárny átlátszó, 
Irükktelen, semmi veszélyt nem rejtő táma
dása után Szabó grandseigneuri eleganciával 
akarja mezőnybe rúgni a labdát, de

Nemes ott terem és mindenki megrökönyö
désére a kezéből kapuba talpalja a labdát. 

6:3.
A Hungária azonnal felel:

Sas beadását Müller az cléfutó Vágln át
emeli. 7:3.

Most már az egészen elsőrendűen játszó Hun- 
gária-csatársor minden tagja — Sztancsik ki
vételével — rúgott gólt. Szemmeláthalóan 
Sztancsikkal akarnak gólt rugatni, Sas több
ször ugy kiszolgálja, mint egv éttermi pincér 
a külföldi vendéget, de a volt budai csatárnak 
ezúttal nem sikerül a góllövés.

Remek meccs volt, a javábóll A Hungáriának 
Biró mellé megfelelő partnert kell szerezni s

ha Turay felgyógyul, Ismét verhetetlen lesz 
a kék-fehér csapat.

A Kispest is nagyszerű volt, ha a két agg hát
védje végig bírta volna az irainot, ugy lénye
gesen kisebb gólaránnval tiszták volna meg. 
Vérbeli profiját ék jellemezte mindkét csapni 
teljesítményét.

védi Baumann, majd ismét a Haladás len
dül támadásba, a Ferencváros védelme 
azonban sorozatosan ofszújdra állítja a 
.szombathelyi csalárláncot. Az első negyed
óra a Ferencváros védelem kínos vergődé
sével lelik el és a merészebb szombathelyi 
drukkerek már-már meglepetésre számíta
nak. A kiegyenlítő gól

Táncos előrcadott labdájából születik 
meg. amelyre Jászberényi kiugrik és 
védhetetlenül baisarokba küldi a bom

bát. 1:1.
Ujabb szombathelyi támadások következ
nek, majd a Ferencváros emberei küldik 
kapu mellé a labdát. A 29. perc meghozza 
a szombathelyiek második vezető gólját. Az 
előrchuzódó Ferencváros védelem mellett

a Haladás jobbszárnya veszélyes táma
dásra lendül. Nagy helyet cserél Sza
bóval, akt közvetlen közelről az inga
dozó Ferencváros védelem mellett meg

szerzi u vezetést. 1:2.
Tizenhat perc telik el. mire ti Ferencváros 
egyenlít. Toldi nagyszerűen szökteti Jász
berényit, aki

a ll-cs tájékáról futtában félmagas 

lövéssel rúgja be a budapesti csapat 
második gólját. 2:2.

Alig vonultak le a félidő végén a pályá
ról a csapatok, mikor

hangos és megmagyarázhatatlan bot
rány tört kJ.

Égner budapesti biró, nyugalmazott rend
őrfelügyelő öltözője felé tartott,

a nézők sorából valaki a háta mögé 
ugrott, esernyőjével fejbe sújtotta, az
tán gyors Irammal a kijárat felé me
nekült. A biró plllunatra megszédült a 
váratlan ütéstől, aztán hangos kiabá
lással üldözőbe vette a merénylőt. Iz
galmas hajsza következett végig a pá
lya mentén, amelybe több rendőr és 
néző Is bekapcsolódott. Végül a bíró 
elfogta n merénylőt s átadta a rendő

röknek.
Leigazoltatták és utána kiderült, hogy 
Jamzsó István sofőr volt a támadó, akinek 
merénylete teljesen érthetetlen, mert Ég- 
ner biró működésével a közönség mind
végig teljesen meg volt elégedve.

Szünet után Fcrencoáros-támadásokkal 
kezdődik a játék. A 7. percben Karácsonyi 
beadás megy Toldihoz, akinek labdáját 
Jászberényi közvetlen közelből a hálóba 
küldi, de a biró ofszájdot lát $ a lövést ér
vényteleníti.

Toldit a bíró sorozatos durvaságai 
miatt figyelmezteti,

a közönség pedig kórusban követeli a fe
rencvárosi játékos kiállítását. Karácsonyi 
korneréből Tátrai remek sarkos lövést küld 
kapura, a közönség gólt lát, de a kapus 
bravúros elvetéssel védi a labdát.

A szombathelyi csapat 5 percre telje
sen kapujához szegezi most a Ferenc

várost,
majd a budapestiek indulnak támadásba, 
amely ofszájdgólt eredményez. Pár perccel 
később megszerzi a Ferencváros a harma
dik ofszájdgólt is. A 25. perc végül eldönti 
a mérkőzés sorsát.

Tátrai bravúrosan kidolgoz egy labdát, 
unit lepattan Jászberényiről és a szom
bathelyt védőkről, végül Toldihoz ke
rül, aki tisztára játssza magát és köz

vetlen közelről gólt lő. 3:2.
A Szombathely erélyes támadásokkal felel, 
de a magúra talált Ferencváros mindent

A Budafok nem — Hungária ?
BUDAFOK—SZEGED 3:2 (2:1)

A hűvös, szeles, esős időben is nagyszámú 
közönség gyűlt össze a budafoki sporttelepes, 
hogy tanúja legyen a bajnokverő szegediek 
játékának. Hiába, a Szegednek n mtilt vasárnap 
óta megnőtt a tekintélye, a mit bizonyít az a 
hatalmas és tiszteletteljes taps, amellyel a bu
dafoki közönség a kifutó Szegedet üdvözölte. 
Erős iramú játék kezdődik és a közönség lel
kesen biztatja a budafoki fiukat. A biztatás nem 
hoz eredményt, sőt a 10. percben a Szeged éri 
el a vezető gólt.

Nagy a labdát általános felszlsazcnősre ■ 
budafoki bálóba lövi, 0:1.

Erős küzdelem indul meg a kiegyenlítő gólért. 
De a Budafok gyakori tómndásait nem kiséri 
szerencse, mert csatárai a döntő pillanatban el
idegeskedik a legjobb helyzeteket is. Az egyen
lítést is a Szeged végzi el a házigazda helyeit.

Halálházat játszott 
az övutcai kapufa

Pdrtoseeoporf:
MTK—Kispesti AC 3:1 (1:1). Az MTK ma 

gára talált. Góllövő: Halas (2) és Bihori, ill. 
Csömör. WSC— FTC 5:3 (2:2). A wekerlete- 
lepi együttes csatársora veszedelmesen jó. 
MAFC—Budafoki MTK 4:0 (2t0). A nagy
arányú győzelem nagy meglepetés, de megér
demelt. MÁVAG—BTC 10:1 (3:0). A BTC sú
lyos veresége érthetetlen. Góllövő, Ivanics (4), 
Pintér (4), Rakó és Opata, ill. Vizes. Törek
vés—SzAC 4:0 |2:0). A vasutascsapat köny- 
nyen győzött. Góllövő: Regös 11. (2), Görög és 
Készei II.

Biró-csoport:
BLK—UTE 3:2 (1:2). A BLK remekül fini

seit. Góllövő: Lukács I. (2), Jerabek, ill. Ben- 
eze és Róna, (ioldbergcr SE—URAK 4:2 (2:1). 
Góllövő- Szabó, Boros, Kondor és Rosenbaum, 
ill. Jeney II. (2). Postás—BSzKRT 2:1 (3:1). Az 
alaposan felkészült BSzKRT veresége megle
petés. Góllövő: Benő (2), ill. Sárközv ((ll-es- 
bői). ZSE—Turul TE 0:0. A mérkőzés a 10. 
percben félbeszakadt, mert két vehemens Tu
rul-játékos egy nagy roham utón a hálóba fo- 
gódz.kodott és kidönlótték a kapufát. Testvéri
ség—Pamutipar (3:2) (1:1). Egyenrangú ellen
felek küzdelme.

Csik vasárnap két helyen 
úszott és győzött

Pápáról jelentik: Vasárnap délelőtt töhhezer 
főnyi közönség gyűlt össze az Eszterházy- 
strand úszómedencéje köré A közönség nagy 
lelkesedéssel fogadta Csik Ferenc olimpiai 
bajnokunkat, aki réaztvett a százméteres gyors- 
úszásban és könnyen, 59.2 mp el győzött.

Sióinkról jelentik: Délutón félhárom órakor 
kezdődött a fővárosi úszók részvételével a 
siófoki uszóverseny. Csik Pápáról autón köz
vetlenül a verseny elöli érkezett meg és azon- 
nav vízbe szállt.

A 100 méteres versenyben M.8 mp.-el 
ért célba.

Tornához, sporthoz!

Valódi gumitalpú cipók
szürke feketével

28—34 35-41 42-46 szóm

1*95  2«25 2.65 pengő

»Hungário< és >Emergé« gyártmányok.

Postán után vét lel küldjük.

ment. A 30. percben
Toldi összecsap Ivánnal és ntúnarug.

4 biró rendreutasilja, de neki is izgatott 
hangon válaszol. Toldit kiállítják, de a Fe
rencváros tíz emberrel is támadásban ma
rad. Az utolsó percekben megint fordul a 
helyzet képe, egypár nagyon meleg kava
rodás alakul ki a ferencvárosi kapu elült, 
levegőben lóg az egyenlítő gól, de a szom
bathelyi csatárok lövéseit nem kiséri sze
rencse.

Bérlők • közönség nagy örömére öngólt 
vet. 1:1.

A következő támadások során már nagyobb sze
rencséje van a Budafoknak és a 35. percben

Kovács szép fejessel megszerzi a vezetést.

Szünet illán még erősebben rákapcsol a Bu
dafok és hosszú ideig a szegedi kapu elölt ta
nyázik. l'gylútszik, rbssz ómen a fölény, mert 
ismét a Szeged ér el gólt. A 30. percben

Bcrccz hatalmas gólt ragaszt a budafoki 
hálóba, 2:2

Váltakozó játék folyik ezután, már mindenki 
elkönyveli a keservesen megszerzett egy pon
tot, amikor a 40. percben egy ártatlannak lát- 
szó támadásból

Szerdahelyi bevágja a győztes gólt. 3:2.
A Budafok lelkes játékával megérdemelten jutott 
az ériékes két ponthoz.

A Balatoni Sporthét
A dingi verseny eredménye a következő: 1'. 

Natali Gina, Olaszország. — A 25 négyzet
méteres yollék küzdelmében 10 hajó vett részt. 
Eredmények: 1. Novara (Uhl Gyula dr.). —• 
A 22-cs cirkálók versenyében négy hajó In
dult. 1. Kabala (Tuss Miklós dr. HYC).

A Csillagltira-verseny eredménye: Győztes a 
csehszlovák Fvksa Vacszlav lelt „Praha Baby“ 
nevű gépén.

A Balatoni snorlhct keretében bonyolították 
le nz V. nemzetközi Balaton vivőbajnoki ver
senyt. A döntő küzdelmet de Caprilcs ameri
kai bajnok nyerte meg 7 győzelemmel. Mivel 
a babiloni bajnok it kiírás szerint csak magyar 
téliét, a bajnokságot a második helyezett Kósa 
Hungária VC nyerte.

MAGYAR HATÁRBIRÓ A PRÁGAI KK-DÖNTŐN
Jövő vasárnap Prágában játsszák le a Közép

európai Kupa döntő második mérkőzését a 
Sparta és az Austria között. A nagy mérkőzést 
Burlasslna, a neves olasz biró vezeti, de ezúttal 
is szerepet kap magyar ember Glück Jenő sze
mélyében, akit nz osztrák és csehszlovák vezető 
körök egyhangú megállapodása jelölt ki határ- 
bíróként. A tehetséges és higgadt Glück biró 
képességeit tehát a külföld fs elismeri, ami már 
azért I*  feltűnő, inért itthon a nagy garral tör
tetők táborában ritkán kapott tehetségének meg
felelő szerepet.

NEM TISZTÁZÓDIK A HELYZET 
A PROFILIGÁBAN

Csepel—Váci Remény 8.0 (2:0). Igen jó a 
csepeli csatársor. — ARAK—Lódén 5:1 (2:1). 
A Lódén összeroppant — SBTC—Vasas 5:0 
(2.0). Az SBTC otthon biztosan győzött. — 
Szürketaxi—Zugló 2.0 (1:0). A sníTörök nehéz 
győzelmet aratlak. — Von FC—Nagytétény L2 
(2:1). Egyenrangú ellenfelek. — Erzsébet—• 
Drogisták 4:4 (2:2). A védők álmosan játszot
tak.

A budapesti eaónnM’ázak és evezőseik egye
sülete szeptember 20-án vasárnap délelőtt tizen
egy órai kezdettel tartja szokásos évi evezős
versenyét. A nevezéseket a Fodor-, a Fojt- és a 
Podolctz-Móiiakhúzbau lehel leadni. A dij két 
pengő.
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Szabó pompás rekorddal, Kovács 
10*6  mp-es százassal remekelt
- a nyilvánosság kizárásával „lezajlott" MAG-versen yen

Gangster nyerte a Bérczy Károly-dljal

T Esős, szeles idő fogadta a MAC hősök 
»inlék'erseny/l. Az őszi időjárás elriasz
totta a közönséget és csuk az atlétika min- 
Idénre elszánt híveiből verődött össze

néhány száz főnyi 
publikum. A vontatottan rendezett unalmas 
verseny helyett a közönség nagy része a 
nagyfribiin ablakából inkább a Hungária 
meccset nézte. Az eredmények közül

Szabó remek 3000 m-cs rekordja. Ko
vács lU.O-os futása és Donogán disz- 

koszdobása emelkedik ki.

’A többi versenyszámokban közepes és 
gyenge eredményeket érlek cl a lengyelek 
ellen készülő atlétáink.

Részletes eredmények:
100 méteres síkfutás: 1. Kovács BBTE 10.0 

|np. Gyenes MAG 10 7 mp. 3. Minni EK 10.9 
mp. Kovács nz. előfutamban is 10.6 mp-ct fu
tóit.

Súly dobás: 1. Horváth MAC 14 63 m. 2. Csá- 
nvi MAC 14.30 ni. 3. Rákhely ARAK 13.98 m. 
Darányi dr. nem indult.

800 m síkfutás: I Iglói BBTE 1 p 56 0 mp. 
B Rátonyl MAC 1 p 57.9 mp. 3. Ur. Istenes

MAC 1 p 57.9 mp. Szép verseny. Iglói jó idő
vel biztosan győz.

Távolugrás: 1. Dombóvári MAC 725 cm. 2. 
Nagy MAC 713 cm. 3. Somlyó MAC 699 cm. 
Koltai távolmaradása folytán a MAC „háziver
seny " szép eredményt hozott.

34)00 m síkfutás: 1. Szabó MAC 8 p 33.4 mp. 
orsz. rekord! 2. Simon Beszkár 8 p 45.8 mp. 
3. Szilágyi UTE 8 p 48 mp. Kelen 2000 m-nél 
feladta. Szabó frissen futva 80 m-rel győz.

Magasugrás: 1—2. Dr. Jász MAC és Sólyom 
KEAC 176 cm. 3. Rovó UTE 170 cm. Siralmas 
verseny.

403 m síkfutás: 1. Vadas EK 49 mp. 2. Zsit- 
vay BBTE 49.3 mp. 8. Ribányi MAC 50.6 mp. 
Kovács és Minai, nkik az előfutamok alapján 
döntőbe kerültek, nem indultak cl.

110 m gátfutás: 1. Levente BIK 15.6 mp. 2. 
Hubai PcAC 17 mp. Szabó a starter két kiug
rásáért kiállította.

15X400 m staféta (Névtelen hősök emlék
versenye): 1. MAC 13 p 17 mp (legjobb orsz. 
eredmény). 2. BBTE 13 p 20 mp. 3. UTE 13 p 
47 mp.

Gerely vetés: 1. Makkay BBTE 61.32 m. 2. 
Csányi MAC 56.93 in. .1 Papp MAC 55.82 m. 
Várszegi versenyen kivül 65.31 int dobott.

Dlszknszvelés: 1. Donogán MAC 47.18 m. 2. 
Józsa PEAC 45.10 m. 3. Horváth MAC 44.20 m.

Negyvenezer néző Bécsben
a KK-döntőn!

SPARTA—AUSTRIA 0:0
(A II él fői Napló tudósító jónak telefonjelen- 

lése.) A bécsi stadionban negyvenezer főnyi 
közönség előtt vívta meg a prágai Sparta a 
bécsi Austrlásnl a Középeurópai Kupa finálé
jónak első mérkőzését. A meccset az olasz 
Scarpl vezette. A Sparta Igy állt fel: Klenovec 
- Burger, Cllroky — Kostyalek, Rodo — Fü
rinek, Zajiczek, Braine, Ncjcdly, Kalocsai. 
Austria: Zöhrer — Andrltz, Sesta — Adamek, 
Mock, Nausch — Riegler, Stroh, Sindelar, Jc- 
rusalcm, Viertl.

A mérkőzés mindkét félidőben nagy Irom
bán folyt le s rendkívül kemény Játékot ho
zott. Különösen nz Austria közvetlen védelme

játszott helyenként kíméletlenül, úgyhogy több 
kisebb sérülés is megakasztotta a Játékot. A 
Sparta Jnhb, egészségesebb futballt Játszott és 
több gólhelyzete is volt. Különösen Braine Je
leskedett. akinek azonban ezúttal nem volt 
szerencséje. A bécsieknél Sindelar és Viertl te
remtett néhány veszélyes helyzetet, de a 
Sparta közvetlen védelme pompásan parí
rozta a mcg-megujuló támadásokat. A játék 
képe alapján a Jövő vasárnap Prágában sorra- 
kcrülő második mérkőzésen a Spartának van 
nagyobb esélye, amely ezúttal harmadszor ve
szi birtokba a KK-L Scarpl biró kifogástala
nul látta el a feladatát, amiben nagy segítsé
gére volt Tihamér;, aki az egyik határbirói 
tisztet látta el.

A Bérczy Károly-dijban mindössze három 
ló állt a starthoz. A versenynek Gangster és 
Ugolin voltak egyformán fogadott kedvencei, 
de mig Gangster az egész utón biztosan uralta 
a helvzetet, addig a komoly ellenfélnek gon
dolt Ugolin pillanatra sem játszott komoly 
szerepet a versenyben s végül mint rossz har
madik ért célba.

A nap legépülctesebb meglepetésével a Nye
retlen kétévesek versenye szolgált, melyben a 
szezon legnagyobb favoritját, a 4 reával startolt 
Eredőt, nagv’ finis után megverte istáBótársa: 
Resista. Formás. Nomhere és Barátom II.. mint 
reális esélvek győztek. A Kétévesek handicap- 
ját a jó kezek által erősen lefogadott Bokréta 
nyerte, mig nz utolsó versenyben a régen ese
dékes Moulln Rouge. diadalmaskodott.

Részletes eredmények n következők:
I. NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE.

1. Resista (5) Weissbach. 2. Credo (4 reá) 
Schejbal. *3.  Cica (5) Klimscha. Nyakhossz, 8 
hossz. 10:46. Befutó: 10:65.

II. KELENHEGYI DÍJ. 1. Formás (2>í) 
Klimscha. 2. In petto (5) Gutái. 3. Boss (pari) 
Schejbal. F. m.: Búbos (16) Benyó, Zsolcza 
(2>í) Esch, Raisonneur (8) Balog, Camélia 
(25) Vrábel, Alvajáró (16) Szentgyörgyi, Ró
zsám II. (5) Teltschik. ’/« hossz, ’/< hossz. 
10:38, 13, 15, 12. Befutó: 10:270.

in. ÁLLVÁNY DÍJ. 1. Nowhere (4) Gutái.
2. Rih (5) Weissbach és Lenka (6) Teltschik. 
F. m.: Mulass (2J-Í) Balog, Bitang (10) Vrábel. 
Amadeo (1>Í) Schejbal, Mérgespuszta (4) 
Csuta, Tökkirály (6) Esch II., Bagó (10) Szent
györgyi. ’A hossz, holtverseny. 10:61, 17, 23, 
28. Befutó: 10:324 és 342.

IV. BÉRCZY KAROLY DÍJ. 1. Gangster 
(pari) Gutái. 2. Doboz (2) Vrábel. 3. Ugolin 
(pari) Esch. 1% hossz, 2% hossz. 10:18. Be
futó: 10:36.

V. HENDIKEP. 1. Rnrátom II. (2%) Kupái 
K. 2. Kékes II. (8) Fetting A. 3. Sylva (5) 
Klimscha II. F. in.: Mályva (6) Alt, Kedves 
(2%) Bihari, Dénes (4) Horváth II., Signorinn 
(12) Schwadlcnka, Charles (12) Goszlonyi, Párt
fogó (5) Csömöri, Bálozó (10) Horváth L. 
Mazsola (4) Eséh Gy.. Cserebere (10) Kajári. 
5/4 hossz, l'/i hossz. 10:37, 15, 43, 23. Befutó: 
10:453.

bcrl, Agfa (3) Schejbal, Csirkefogó (20) Homo*  
lya, Balbi (3| Csapiár. Csókos Julis (12) Készt*  
helyi, Lea (6) Teltschik. Dánia (5) Klimscha, 
Quasimodo (10) Szele, Tekergő (5) Klimscha 
II., Csipkerózsa (6) Weckerman, Col Santó (Rj 
Csömöri, Robinson (121 Horváth I. 1 hossz 
fejhossz. 10:70, 22, 38, 30. Befutó: 869.

Kedden futják az 
Erzsébet királyné-dijat

A szeptemberi mecting első klasszikus ese
ménye kerül eldöntésre kedden: az Erzsébet 
királyné-díj. A 24.000 pengős díjért Figaró és 
Rhoda szállna a siker legnagyobb reményével 
síkra, de ezúttal a lovak képességen kivül még 
eg.v tényező fogja befolyásolni a verseny ered
ményét s ez a néhány nappal ezelőtt fellépett 
köhögési járvány. Rhoda már túl van a köhö
gésen, de az egyhetes kényszerszünet esetleg 
erősen visszavetette formában. Figaró ezidcig 
még nem köhögött, de sok esetben csak a ver
seny után jön rá az istálló, hogy crackje már 
betegen futott a versenyben. Az ellenfelek kö
zül Situtunga és Boriira derű egyaránt komoly 
ellenfelek, de végeredményben a verseny sorsát 
mégis az dönti majd el, hogy pillanatnyilag 
melyik crack egészséges?

Borúra derű 52J4 Teltschik 
Mayerling 52j^ Esch II.

Az Erzsébet királyné-díjban végleges dls» 
pozíciók szerint uz alábbi mezőny indul:

Derűs 61 Schejbal
Figaro 55 Gutái
Alaska 55 Esch
Rhoda 57 Csuta
Situtunga 59 % Csapiár

FUTBALLPARLAMENT
J ibor Lajos,

a visszavonult MLSz-vezér érdekes 
megállapításai a vergődő futballról

íVcgy évvel ezelőtt, negyedszázados amatőr- 
munka utalt Tibor Lajos, a lialkszavu MLSz- 
se: ér clhmstizolt a fut bálitól. Elment, mert a 
I nzidójukut féltő érdekeltek nem fogadták el 
ti javaslatát. .1.- MLSz szervezetét korszerűvé 
akarták tenni és

Tibor azt kívánta, hogy az MI.Sz alszövet- 
ségeklől független, nem kicsinyes érdekek 
képviselőiből, Imiiéin nagyvonalú sportve

zetőkből álljon.
kívánságát nem teljesítették — Tibor elment, 
vígan alaposan, mint ahogy minden munkáját 
végezte; végleg. Négy kínos év telt el azóta, 
kudarcok és megszégyenítő ostor.esapások zug
iak a futball felett — Tibort százszorosán iga
tolla U négy él>.

/■*<  /kerestük rákosligeti házában a nyuga- 
1 mbavonult ős: vezért, egyikét a futball nagy
jainak. egyikét azoknak. akikről pazarló du- 
liajkodússal mondott le a futball, amely pedig 
oly szegény a nagyvonalú vezetőkben. Tibor 
1 ajos a Hétfői Napló nagy nyilvánosságán át 
mondja cl átfogó értékű kritikáját a vergődő 
futballról.

- Négy év óla először szerepelek n 
nyilvánosság chili n Hétfői Napló utján 

mondolln Tibor. — Négyéves rnagá- 
nyomban láttam, hogy n futball szeren
csés és szerencsétlen periódusok hátán 
táncol. Es látom, hogy

most éppen nagyon szerencsétlen.
'A fejlődésében hanyatlás állott be éspe
dig azért, mert

a Nemzeti Bajnokság rendszere cső
döt mondott.

Ad hitték, hogy nz amatőrök bekapcso
lásával uj életerői nyer a futball, de csa
lódlak. A profikat nem segítette, az ama
tőröket pedig csak gyengítette. Bizet- 
nyitja ezt az amatőr válogatott csapat 
szomorú credménysorozata is. Csaknem 
mindenhol kikaptunk nz utóbbi időben. 
Az eszme tehát megbukott.

— A segítés módja — sajnos — nem 
csupán a bajnoki rendszer reformja, ha
nem ennél sokkal mélyebb és átfogóbb 
Operáció.

Az MLSz égést aterverctél gyökeré
ben meg kell változtatni. 

Autonómiával, függetlenséggel ajándé
koztuk meg annak idején nr nls/övetsé- 
grket, most — négy évvel ezelőtt is ezt

követeltem! —
nz MLSz-t Is függetlenné kell tenni 

az alszlhelségeklői.
Lehetetlen és káros helyzet nz, hogy az 
alszövelségekben is, nz MLSz-ben is 
ugyanaz a néhány ember foglaljon el 
minden helyet és útját állja a feltörekvő 
utánpótlásnak. Helyet kell adni nz uj 
generációnak, utat nyitni a tehetségek
nek. Ma az a helyzet, hogy nem a futball 
általános, egyetemes érdekeit szolgálja az 
MLSz, hanem az nlszövetségek helyi ér
dekeinek nyomása alatt kiskaliberű 
ügyekkel bíbelődik.

— Önállósítsák végre a Szövetséget! 
Válasszon minden alszövetség 1—1 tagot, 
aki az MLSz-be kerül, de ez a megválasz
tott bizalmi ember ne dolgozzék az alszö- 
vetségben is. Minden munkaereje csak 
az MLSz-é legyen. Egyúttal legyenek ezek 
a vezetők három évre teljesen függetle
nek a megbízóiktól.

Három évig cselekedhessenek ■ meg
buktatás veszélye nélkül szabadon, 

függetlenül,
— majd meglátják, hogy milyen hamar 
lehet rendbehozni a kiújult és súlyos ba
jokat. Amíg erre sor nem kerül, csak al
kudozás, félmegoldás, helyi terror lehet 
ur a futball portáján.

Megkérdezzük, éppen a közelgő MLSz-válasz- 
tásra Haló tekintettel, hogy a futball társadalma 
mm számithat-e a visszavonult vezér újabb 
szerepvállalására! Kemény és határozott a vá
lasz.

— Soha többé! Huszonöt esztendőt töl
töttem cl a futball önzetlen szolgálatá
ban. F.n már leróltum az adót, amivel a 
köznek tartoztam. Egyébként nem hi
szem, hogy

a hangos emberek
között jól érethetném magam valaha is, 
amikor már annyira megszoktam a csen
det ...

Jibor Lajos tehát végképp elveszett a fut
ball számára, tarti 'más intelmei azonban még 
mindig a javára szolgálhatnak.

Az MTK és a Győri ETO cgycsülelközl bír- 
kózóvrrsenvt rendezett. A budapesti birkózók 
csak igen kemény küzdelem után tudtak győz
ni 4 3 arányban.

Szeptember 8,12 és 13-án d. u. */«3  órakor

a MMHr UinregvlHt versenye
VI. KÉTÉVESEK IIANDICAPJA. 1. Bokréta 

(5) Horváth K. II. 2. Ultimo G. (4) Klimscha 
II. 3. Dongola (p) Csapiár. F. m.: Ereszd el
(4) Vrábel, Kópia (3) Klimscha, Ciráda (6) 
Szentgyörgyi, Fék (10) Csuta, Mérges (10) Bi
hari. Pilvpalaty (6) Csömöri. Fejhossz, % hossz. 
10:61, 16, 17, 13. Befutó: 423.

VII. WELTER HANDICAP. 1. Moulln Rouge
(5) Halschek. 2. Mumus (5) Weissbach. 3. 
Crataegus (3) Esch. F. in.: Allegra (8) Wol-
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Szerkesztik:
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Budapest, VIL kér., Erzsébet-körut 28. színt
^Hétköznap és vasárnap déli 12 óráig: 

Telefon: 1-308-96.
Vasárnap délután 1 ó^átók

VL kern Aradi-utca 8. sz. (Globus-nyomda). 
Telefon: 1-100-43 és 1-245-81.

Vasárnap délután fél 5 órától kezdve lapzártáig:
Telefon: 1-100-42, 1-100-43, 1-100-44 és 1-245 81*

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Egy évre 5 pengő. — Egyes szám ára: Magyarom**  
gon 10 fillér, Ausztriában 20 Groschcn, Franciaország 
bán 1 frank. Jugoszláviában 2.5(1 dinár. Németországi 
bán 15 PL. Olaszországban 1 líra, Bomániában A leli 
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A helyes megfejtők között 10 pipcrekazetlát sorsolunk ki. Beküldendő a vízszintes 1, 30,
50 és a függőleges 5, 10, 12 sz. sorok megfejtése csütörtök estig szerkesztőségünk elmére. 
Eredményközlés két hét múlva.

VÍZSZINTES:
1. Mngvnr zeneszer

ző. 10. Nincs megen
gedve. 11. A francia 
forradalom egy alakja. 
13. A szerelem görög 
istene. 14 Angol segéd
ige („vannak") 16. Ja
pán tengernagy. 17. 
Gyümölcsíz. 18. Név
utó. 20. A sav tulaj
donsága. 21. Magya
lul: tojás. 23. Talaj
fajta. 25. Az olasz 
skála egyik hangja. 
26. Jelt ad. 28. Ma- 
dár. 30. Alamizsna. 
32. Régi pénz. 83. Fő
zelékféle. 34. Régi 
kettős mássalhangzó. 
36. Hnngszer. 38. 
Sulyrövidités. 39. Pap
kihelyez. 42. Az arc 
költőnk. 41. Kitesz, 
rózsaszíne. 43. Luxus
kutya. 4.5 A hét ve
zér egyike. 46. Kér- 
döszó. 47. Orosz pópa, 
forradalmi vezér, kit 
párthívei áruláséit 
meggyilkoltak. 49. Du
nántúli folyó. 50. A 
néma filmek nagy 
sztárja.

FÜGGŐLEGES:

1. A költészet egyik ága. 2. 
Alvás közben támad. 3. Biz- 
tnlószó. 4. Legendás breton 
város. 5. Tavaszi katolikus 
ünnepnap. 6. Hosszmérték röv. 
7. Hajói ész. 8. Csúcs. 9. Az

envv tulajdonsága. 10. Falusi 
cserépedény. 12. Uszóverseny- 
szám. 14. Menyasszony, lő. 
Kollégiuma híres volt. 19. Kár
tyajáték. 22. Matéria. 24. Kút- 
fajta. 26. Fehérnemű. 27. Az 
üveg tulajdonsága. 29. Mulat
ság 31. Cél-, észazerüség — 
közkeletű idcgcnszóval. 35. Er

délyi megyeszékhely. 37. Ke1 
rék — más nyelven. 38. Biz®- 
nyos számtani műveletet séJ 
géz. 40. Kéve — régi magyar 
szóval. 42. Angol költő. 44. 
Rövid lejáratú pénztári köte
lezvény. 46. Számnév. 48. Név
telen adakozó. 49. Békebeli 
váltópénz löv.

MullheH rejtvényünk megfejtése: Gárdonyi Vilma — Csokoládészln — Gordiusi csomó — 
filmszínészek.

A nyertesek névsorát Jövő héten közöljük.
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