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Dávid Zsuzsi színésznő halálos autókatasztróíája Olaszországban
A pozsonyi kisantant-konferencia szenzációi:
1. Románia szerződést köt a Szovjettel
2. gazdasági offenziva Németország 
ellen - 3. Benes kijelentette, hogy nem

lát konkrét háborús veszélyt
Pozsony, szeptember 13.

A kisántánt külügyminisztereinek érte
kezlete vasárnap délelőtt kezdődött.

A Carlton-szálló tanácsteremmé átalakí
tott egyik szalónjában ültek össze az érte
kezlet résztvevői délelőtt >/910 órakor első 
ülésükre. Ez az ülés «/,l óráig tartott. Rö
vid ebédszünet után délután ‘/iS órakor 
folytattaák a megbeszéléseket.

A délutáni ülésen már résztvett Hodzsa 
Milán dr. miniszterelnök is,

aki a kora délutáni órákban érkezett Po
zsonyba a klstapolcsányi elnöki kastélyból.

Az eddigi tanácskozásokról még nem 
szivárogtak ki hírek, a Pozsonyban egybe
gyűlt külföldi újságírók azért kénytelenek 
megelégedni azokkal a közlésekkel, amelye
ket a delegációkhoz közelálló személyiségek 
az értekezlet célját Illetően mondottak.

A román delegáció egyik vezető tagja 
hangoztatta nyilatkozatában, hogy alapta
lanok azok a külföldi sajtóban fölmerült 
kombinációk, hogy Titulcscu távozásával 
meglazult a kisántánt koncepciója. Fel va
gyok hatalmazva annak közlésére — mon
dotta —,

Romániában továbbra is megmaradt as 
eddigi külpolitikai vonalvezetés

és Szovjetoroszország irányában sem válto
zik meg Románia magatartása.

A szombati klstapolcsányi megbeszélés 
részleteiről érdekes hírek szivárogtak ki va

sárnap.
Beavatott helyen a klstapolcsányi meg

beszélések tartalmáról a következőket kö

zölték:
Szlojadinovics Jugoszláv miniszterelnök 

és külügyminiszter felkérte Benes elnököt, 
fejtse ki a kisántánt külügyminiszterek előtt 
nézetét nz általános európai helyzetről. Be- 
ncs elnök kétórás előadásában Ismertette 
felfogását.

Előadását optimizmus jellemezte és han
goztatta, hogy nem lát konkrét hábo
rús veszedelmet. Mindenesetre azonban 
a kisántánt államainak készen kell álla- 

niok minden eshetőségre.
Az elnök hangoztatta, hogy kifelé doku
mentálni kell a kisántánt egységét. Részle
tesen vázolta Benes elnök a kisántánt álla
mainak viszonyát Németországhoz, Lengyel
országhoz, Magyarországhoz és Szovjet- 
oroszországhoz. A külügyminiszterek meg
elégedéssel hallották Benes elnök szájából, 
hogv milyen nagy jelentőséget tulajdonit az 
elnök a francia-lengyel közeledésnek.

Kro'ta csehszlovák külügyminiszter a kö
vetkezőket mondotta: A kisántánt politiká
jában nincs semmi újság, csak annyit mond
hatok. hogy

államaink egysége megingathatatlan.
Beavatott helyről szerzett értesülés sze

dni M értekezleten elhatározták, hogy a

Jövőben nemcsak a külügyminiszterek kö
zött lesznek rendszeres összejövetelek, ha
nem

a kisántánt államfői la minden évben 
rendszeresen találkoznak egymássaL 

Az első Ilyen találkozás néhány hónappal 
ezelőtt Bukarestben volt. A Jövő hónapban 
Károly román király viszonozza Benes el
nök látogatását, míg a jövő év első felében 
Belgrádban tartanak majd államfői érte
kezletet. Elhatározták továbbá, hogy gazda
sági téren is igyekeznek az együttműködést 
klmélyitenl,

egyesítik a kereskedelmi és váltójogot, 
sőt arról Is szó van, hogy a postabélye

geket Is egységesítik.

Csehszlovákia bélyegeket bocsát ki Károly 
román király és Péter jugoszláv király ké
pével és hasonlóképpen a másik kél állam 
is bélyegeket bocsát ki a kisántánt másik 
két államának államfője képével.

Vasárnap a felkelők elfoglalták 
San Sebastiant, - a menekülő 
vörösök felgyújtották a várost

St. Jean de Luz, srept. 13.

(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefón- 
jelentése.) A vasárnapra virradó éjszaka 
lázas gyorsasággal torlódó események kö
vették egymást, amelyek eredményeként

a felkelők vasárnap a hajnali órákban 
megkezdték bevonulásukat San Sebas- 
tian városába és vasárnap estére már 
csaknem az egész város birtokukban 

volt.

Ortega kormányzó még az éjféli órákban 
elhagyta a várost

A kormányzó távozását hosszú és Izgalmas 
tanácskozás előzte meg a városháza nagy
termében a város vezetőinek részvételével. 
A tanácskozás egyöntetű elhatározásra veze
tett: Ortega kormányzó Zumaydba tette dl 
főhadiszállását és

elhatározták a város kiürítését
A tanácskozásom eredménye ellen csak két 

anarchsta emelt kifogást, mindkettőjüket 
fogságba vetették. Ortega kormányzó eluta
zása elölt a kővetkezőket jelentette ki:

— Rajta leszünk, hogy Orlonál jól meg 

szervezzük az ellenállást. Nyolc napon belül 
megindítjuk az ellentámadást.

A város kiürítése a határozat meghoza
tala után azonnal megkezdődött. A kivonuló

A delegációkhoz közelálló helyen kijelen
tették, hogy

a kisántánt éa Szovjetoroszország kap
csolatában további közeledés várható és 
hogy Románia ugyanolyan szerződési 
köt majd Szovjeloroszországgal, mint 

Csehszlovákia kötött

Jugoszlávia nem hajlandó ezen s téren kö
zeledni s megmarad régi elzárkózó politi
kája mellett

Krofta külügyminiszter vasárnap este a 
Cariton-száilóban a vendégek tiszteiéiért 
bankettet rendezett.

A kisántánt külügyminiszterek értekezle
tének egyik legfontosabb napirendi pontja, 
mint most kiderül, annak a kérdésnek meg
vitatása,

milyen Intézkedésekkel lehetne a há
rom állam katonai védelmi erősségét a 

legmagasabbra fokozni.

Ezzel a kérdéssel áll kapcsolatban az a

kormánycsapntok a parancsnokság rendel
kezésére a város elhagyása előtt 

elpusztították a rádió- és telefónkfta- 
pontot, valamint az alagutat

A visszavonulás rendjének fenntartásán 
a baszk nacionalisták csapatait rendelték 
ki. Ezzel remélték megakndályozní a város 
felgyujtását és a fosztogatást. Az anarchisták 
azonban beváltották fenyegetésüket és 

gyujtóbombákat szórtak a városra.
Éjfél után hirtelen

lángok csaptak ÍVT8-8*—

A gyógypalota, a levéltár, valamint több 
más épület lobogva égett. Az utcákon né
hány rendfenntartásra kirendelt baszk na
cionalista, aki a végső pillanatig meg akarta 
kísérelni a város megmentését,

harcba bocsátkozott
a gyújtogató anarchistákkal.

A kormány sorkatonasága ezalatt lassan 
folytatta visszavonulását Az utcákon 

visszhangzott a poskaropogás.
Éjféltájban a nemzeti rsapntok lassan ha
ladtak előre, attól kezdve azonban a kor- 

I mánycsapatok ellenállása meggyöngült és

a város elfoglalása mlndgyorsabb Illem
ben folyt.

Az első vonalban s marokkói sorkatonaság 
vonult előre.

megállapodás Is, amety Románia és Jugo
szlávia között a benzin- és ércsaállllások 
ügyében létrejött Eszerint Románia ellátja 
Jugoszlávia benzlnszükségletét és Jugoszlá
via Romániának éreszükséglctét fedezL A 
két ország azonkívül elsősorban hadászati 
jelentőségű hídépítésekre vonatkozóan is 
megállapodott egymással.

Mialatt a három külügyminiszter Po
zsonyban folytatta tárgyalásait, Hodzsa mi
niszterelnök a klstapolcsányi kastélyban 
Benes elnököt tájékoztatta uj gazdasági tér- 
vezetérőL

Ez a terv elsősorban azt célozza, hogy 
gazdasági ellenoffenzlvát Indítsanak a 
kisántánt államok Németország ellen s 
tegyék lehetővé, hogy Jugoszlávia gaz
dasági tekintetben ne legyen rászorulva 

Németországra.
A terv megvalósítása elsősorban Cseh- 

szlovákián múlik.

Vasárnap reggel óta San Sebastlan már 
a nemzeti csapatok kezében van, 

mert a városban már csak kisebb kormány
osztagok maradtak hátra, hogy gépfegyver- 
tűzzel fedezzék a kormánycsapatok vissza
vonulását.

Nem lesz béke ...
Bnrgoa, ssept. IS.

(A Hft/M Napit tudtilttjdttl.) Legutóbb 
olyan hírek terjedtek el, hogy Madrid ti 
Sürgőt között tlzenötnnpl fegyverszünet 
megkötéséről folynak tárgyalások. Ezzel 
kapcsolatban hivatalos helyen a következő 
jelentést adták ki:

— A hir csupán mesterkedés, .mely art 
■ látszatot akarja kelteni, mintha ■ felke. 
lök hajlandók volnának tárgyalásokba bo
csátkozni Madriddal.

A vörüeök éa a nemzetlek körött min
den hidal fölégettek.

A háború nem végződhet másként és nem 
is r.g másként végződni, mint vagv a nem
zett hadak telies győzelmével, vagy a mad
ridi csapatok feltétlen megadásával.

Madrid győzelmet Jelent
Madrid, szept. 13.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) A kor
mány vasárnap győzelmeket jelenteti A 
hadügyminisztérium hivatalos jelentése »te- 
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rint repülőgépek bombázzák Ovledot, a ta
ngóul urcvoiulon pedig

állandóan folyik az előnyomulás
Térnél felé, amelyet n tengeri haderők erő
ien bombáznak. A toledói Alcazar ellen 
nagyarányú támadás készül. A huevcal sza
kaszon a katalán milícia elfoglalta Sletanót 
és a felkelőket utolsó fészkükből, Qulcenából 
h száműzték, úgyhogy olt it a köztársasági 
zászlók lengenek.

A törvényszék lázadás miatt
halálraítélté

a butítania lovasezred egy alezredesét és 
őt hadnagyát. Két kapitányt életfogytiglani 
fogságra ítéltek.

Gömbös lemondását követel
ték vasárnap a Keresztény
párt sárvári gyűlésén

Sárvár, szept. 14
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

felantéte.) Sárváron vasárnap Huszár Mi
hály, a kerület képviselőjének beszámoló 
gvillésén nagy beszédet mondottak Zichy 
János gróf, Ermzt Sándor és Sigray Antal 
gröf.

Huszár Mihály után
Zichy Jánnn gróf

szólalt fel, nki azzal kezdte, hogy készek 
összefogni a keresztény politika jegyében, 
de azzal nz előfeltétellel, hogy az alkot
mány alapjára helyezkednek, mert

nem hívei az egypárt-rendszernek, ami 
nem la lehel egészséges állapot.

Majd azt hangoztatta,
hogy ha bennünk megbíznak, meg
oldják a« üregek én fiatalok problé
máját Is, mert nem lehet nz országot 

kizárólag ■ fiatalságra bazlroznl.
Részéit ezután a választójogról és ki

jelentette, hogy
a magyar nemzet elég érett ahhoz, 
hogy végre a titkos választójogot 

megkapja

éa ha meghívják őket, ott lesznek azon a 
konferencián, el fogják mondani gondola
taikat, de elvárják a kormánytól, hogy ő 
is készítsen tervezetet, amelyhez hozzászól
hatnak.

Utána
Emset Sándor

beszélt, aki azzal kezdte, hogy rendkívül 
súlyos belpolitikai körülmények között 
tartják meg ezt a gyűlést.

— Az orszóg miniszterelnöke beteg — 
mondotta. — Ml egyénileg nagyon sajnál
juk őt, de nem akarjuk, hogy vele együtt 
esetleg megbetegedjék az ország.

Ha a miniszterelnök ur beteg, mondjun 
le, hu pedig nagyon beteg éa régóta

Tegnap reggel exprcsszlevelet kézbesített a 
posta dr. Lévai Tibor ügyvédnek, Matuska 
Szilveszter budapesti védőjének. A síelni fagy
házból érkezett a levél, amelyből kiderül, hogy 
megtörtént a végleges döntés:

Maluska Szilveszter szerdán kitölti bünte
tését és az osztrák hatóságok kiadják 

Magyarországnak.
Hat inkát az Ausztriában elkövetett merény

let miatt fegyházra ítélte az osztrák bíróság 
és büntetését a steini fegyháthan kezdte ki- 
tölttmi, Közben a magyar bíróság kitűzte a fő
tárgyalóit a blatorbágyi merénylet ügyében 
és Ausztria a tárgyalás tartamára kiadta Ma-

Csütörtökön Budapestre érkezem, 
látogasson meg a fogházban 
— irta védőiének a halálraítélt Matuska. akit 
az osztrák hatóságok kiadtak Magyarországnak

beteg és ha nincs kilátás arra, hogy 
rövidesen egészséges írsz, azt gondo
lom, nem történik semmi baj, — kü
lönösen nem az ország számára —, ha 

esetleg más jön a helyér*.
Befejezésül külpolitikai kérdésekkel fog

lalkozott, végül reátért a közigazgatási túl
kapások ismertetésére és óva intette a köz
tisztviselőket, hogy ne a hatalmat szolgál- 
fák, hanem gondoljanak azokra, akik fize
tik őket, mert a köztisztviselő a pártok fö
lött kell, hogy álljon.

Sigray Antal gróf 
beszédében majdnem kizáiólag a legitimiz
mus kérdésével foglalkozott.

Utána Tarányi Ferenc dr. felsőházi tag 
beszélt gazdasági kérdésekről s ezzel az 
ülés végétért.

tuskát Magyarországnak. A merénylőt
a magyar bíróságuk jogerősen halálra- 

Ítélték.
Az ekrazltos rém ausztriai büntetése szer

dán, szeptember 16-án jár le. A steini fegy- 
ház igazgatósága hivatalosan közölte Matuska 
Szilveszterrel, hogy

szerdán «1 keli hagynia a fegyintézetet és 
átadják Őt a magyar hatóságoknak.

Az Ausztriából érkező fair szerint a szerdá
ról csütörtökre virradó éjszaka Maluskát Stein- 
bő| rabszúilitó autón Birsbe viszik és onnan 
reggel vonaton küldik tovább Magyarország 
felé.

- Csütörtökön reggel Budapestre Irkeitm, 
látogasson meg a fogházban és kérem, intim 
el, hogy a leányom is meylátoyuthas»on — 
irta a többi közt Matuska az ügyvédjének.

Matuska Szilveszter már esztendők óta 
rettegett attól a perctől, amikor elhagyja 

a steini fegyház épületét,
mert tudta, hogy Magyarországon halálos Hé. 
let várja. Abban af időben, mikor Bécsben 
elfogták, Ausztriában nem volt érvényben * 
hAláJbüntetés, a ^édől ezért vitatják, hogy 
végrehajtható-e rajta a halálos Ítélet. Más jogi 
felfogás szerint viszont nincs jogi akadálya 
az ítélet végrehajt:'sópak. Matuska Szilveszter 
csütörtökön már Budapesten lesz és rövidé- 
sen megtörténik a döntés sorsáról.

Ellenzéki összefogást 
hirdettek a Kisgazdapárt 

vasárnapi gyűlésén
Eckhardt Tibor vasárnap az abonyf és já«. 

ladánvi választókerületekben folytatta propa- 
gandakörutját.

Jászladényban Lázár Imra független kiigaa- 
(lapért: képviselő beszámoló gyüléaéo mon
dott nagyobb beszédet.

— Mi senkire nem akarjuk véleményünket 
rákényszeríteni — mondotta —, mi senkit 
nem akarunk legyőzni, legfeljebb meggyőzni, 
mert alkotmányos fejlődés csak igy képzel
hető.

A választójog kérdése ma már a nemzeti 
becsület kérdése Is,

Abonybnn, Bera Miksa báró heszámológyülé. 
sén kisebb incidens Is történt. Amidőn Berg 
Miksa báró azt mondotta, hogy a kormány 
üres ígéretekkel, demagógiával és csinnadratta 
bumbununal dolgozik, a jelenlévő főszolgabíró 
közbeszólt:

— Ilyen kifejezéseket ne teuék használni!
Berg Miksa báró azt felelte erre:
— Olyan kifejezéseket használok, amilyet 

akarok.
Utána Eckhardt Tibor beszélt:
— Mi nem akarunk forradalmat —- mon

dotta. — mi nem akarunk forradalmasítást, ml 
rendet akarunk, de az legyen erkölcsi rend éa 
nem erkölcstelen rend.

Friedrich István azzal kezdte beszédét, hogy 
azért jelent meg a gyűlésen, hogy igazolja, 
hogv

a nemzeti ellenzék már régen túl van min
den vitán és száz százalékig összefogtak.
Utána Beibel Mihály, majd Czirják Antal és 

Grigcr Miklós szólaltak fel. Griger hangoz
tatta, hogy a mai rendszert el kell temetni, 
hogy soha többet fel ne éledjen.

Uhaászon is volt gyűlés, melyen Eckhardt 
i Tibor és Griger Miklós szólaltak fel.

Ez a leiáncoii hél Kéz
Br. Mndd amerikai orvos keze, akit 
Lincoln Abrahám megölésével vádolt 
a katonai bíróság. Szerelmes felesége 

és kisgyermeke mellöl elhurcolták,
mint a franciák Dreyfns kapitányt és 

ezer inkvizlciós kin után

rt sátlnszigol foglya 
lett. A 20-th Century-Fox világftlmle 

Főszereplők: WARNER BAXTER és GLÓRIA STUART 
New-York, London és Párisban grandiózus sikert aratott, most lön a

Radius-ban

Premier kedden, díszbemutató hétfőn este 10 órakor
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előállították a detektívek
Szilágyi Árpád Dezső ál-rendőr
kapitányt, az állásszerző Ghillány 
báró barátját, aki azt állítja, hogy

száz mázsa aranyat 
ás drágaságotrejtett e! 
a temetőben

‘A főkapitányság bűnügyi osztálya vasárnap 
röggel óta egy titokzatos ember még titokza
tosabbnak látszó előadásának rejtélyét igyek
szik kibogozni:

mesebeli kincsekről, száz mázsa arany, 
ezüst éa drágakő titkáról van szó.

Pár nappal ezelőtt megjelent a rendőrségen 
Dión Béla kereskedő, aki elmondotta, hogy 
társaságban megismerkedett egy dr. Szilágyi 
Árpád Dezső néven szereplő állítólagos volt 
rendőrkapitánnyal. Többször összejött vele, 
kávéházban szoktak találkozni és az állítóla
gos Szilágyi dr legutóbb a következő fantasz
tikusnak látszó történetet mondta el neki:

— Most nagy anyagi gondjaim vannak, a 
mindennapi kenyér megszerzése is nehézsé
gekbe ütközik sokszor — kezdte előadását az 
izgatottan viselkedő ember. — Pedig dúsgazdag 
ember lehetnék és

őrök életre boldoggá tenném azt, aki pár
ezer pengővel hozzájuttatna elásott kin

cseim megszerzéséhez.
Diós érdeklődéssel hallgatta a szavakat és 

kérdezősködni kezdett, mire a rejtélyes ember 
nagy bőbeszédűséggel folytatta előadását.

— A háború alatt hadbíró voltam. 1918-ban 
Szerajevóba osztottak be. Nagy ur voltam én 
akkor, róni volt bízva az összes szállítmányok 
felülvizsgálása. Becsülettel meg is álltam a 
helyem és nekem köszönhető sok visszaélésnek 
a leleplezése. Zűrzavaros idők voltak ezek,

Szernjcvóban forradalmi összeesküvésről 
suttogtak.

Lázas izgalomban égett az egész város. Ekkor 
történt, hogv a vámnál ládákkal megrakodott 
két nagy teherautó akart áthaladni. Katonák 
kísérték és azt mondták, hogy gépalkatrésze
ket visznek a ládákban.

— Én ölt álltam embereim mellett — foly
tatta — és valami különös előérzet azt dik
tálta nekem, hogy a katonák nem mondanak 
igazat, másvalami lehet a ládákban. Átkutat
tuk a két autót, felbontottuk a ládákat és 
azokban

száz mázsa aranyat, ezüstül és drága- 
köveket találtunk.

— Lefoglaitaltam az egész szállítmányt, 
amiről később megtudtam, hogy egy össze
esküvő társaság harácsolta össze és azzal 
akarta feldúlni az. ország békéjét. Két jó
barátommal

a szerajevói llregtemetőbe szállítottuk cl 
éjszaka a fantasztikus értékű kincseket 

éa ott egy kriptában rejtettük cl azokat Mi 
három pontos leltárt készítettünk az arany- és 
eziistriidakról, a brilliánsokról és mós drága
kövekről. Hétezer pengőre lenne csak szüksé
gem — kiáltott fel az állítólagos Szilágyi dr. 
—.arra is csak mint kölcsönre, mert ha vissza
jövök, tizennégyezer pengőt adnék helyébe, 
sőt

ha valaki nagyobb kölcsönt folyósítana, 
írásban kötelezném magam orra, hogy az 

összes értékek felét nekiadom.

Diós nagy gyanakvással fogadta az elő
adást, de látszóing belement abba, hogy hét
ezer pengőt kölcsönöz majd a kincsek haza
szállítására. Szombat estére beszélték meg a 
randevút, de előzőleg a kereskedő, elment a 
főkapitányságra, ahol bejelentette a történte 
két.

A randevún Diós két detektív társaságá
ban jelent meg

és rövidesen előállították az állítólagos volt 
rendőrkapitányi a főkapitányságra.

Vasárnap reggel kezdtek foglalkozni vele. A 
rendőrségen

zavaros válaszokat adott
a feltett kérdésekre.

Itt is azt állította, hogy Szilágyi Árpád 
Dezső a neve, Belgrádban szerezte meg a 
doktorátust, azután Szerajevóba kerüli és ott 
töltötte a háborús időket Mint főhadnagy 
szerelt le és később sikerült a rendőrséghez 
kerülnie és jóidéig Békéscsabán teljesített 
szolgálatot, mint rendőrkapitány. Pár évvel 
ezelőtt betegeskedni kezdett és nyugdíjba 
ment.

A detektívek érdeklődtek a pestvidéki fő
kapitányságnál. hogy tényleg szerepel-e a 
nyilvántartásban egy dr. Szilágyi Árpád nevű 
békéscsabai rendőrkapitány. Megállapították, 
hogy

ilyen nevii rendőrkapitány sem Békén- 
cr-abán, sem másutt nem*  teljesített szol

gálatot.
Vasárnap délelőtt egyébként érdekes dolgok 

kerültek ki az ál-rendőrkapitányról. Egy 
Molnár József nevű ember elmondta a rendőr
ségen, hogy az állítólagos Szilágyi dr. 138 pen
gőt vett fel tőle, azon a címen, hogy ital
mérési engedélyt szerez neki. Egy másik em
bertől

470 pengőt vett fel azon a címen, hogy 
bejuttatja a detektivtestületbe

és egy harmadiktól pénzügyőri állás ígérete 
fejében 810 pengőt csalt ki.

Szcmbesitették a három emberrel az ál-rendőr- 
kapitánvt és azok valamennyien felismerték 
benc megkárosító jókat.

Ezután ujjlenyomatot vettek fel róla cs 
a büngyl nyilvántartó leleplezte igazi 

kilétét.
Szilágyi Árpád Dezső 43 é vés csalás miatt 1 
büntetett magántisztviselő volt az illető.

Szilágyi, amikor elébe tárták ezeket az ada
tokat, azt hangoztatta, hogy valami tévedésről 
lehet sz.ó, ö nem volt büntetve, igaz ugyan, 
hogy

báró GhlBányi Józseffel — aki ar. Ignáe- 
féle áliásszcrzésl botrányban szerepelt — 

jó barátságban volt,
de nem károsított meg senkit.

A rendőrség tovább kutatja Szilágyi Árpád 
Dezső előéletét és igyekszik megállapítani, 
hogy mi igaz a száz mázsa aranyrój szóló, 
kétségtelenül kitalált történetből.

megőrzi arcbőröm üde, bársonyos és tiszta 
szépségét . .. mondja JEAN HARLOW

HOLLYWOOD SZÉPSÉG SZAPPANA
KAPHATÓ MINDENÜTT. ♦ ÁRA 40 FILLÉR.

viszont az I. emelet 17. számú lakást bérli.
Elmondotta Jurisics töredelmes vallomá

sában, hogy ez a három lakásbérlő és még 
kettő, akinek nevére nem emlékszik, nya
ralni ment a mostani idényben, ö pontosan 
tudta, hogy lakásaik felügyelet nélkül ma
radtak és ezért éjszakánként fcszitővasat 
vett magához, kisompolygott lakásából és

sorra felicszilelle a lakások előszoba
ajtaja fölötti ablakot

és azokon kérésziül bemászott.
Elmondotta azt is, hogy a lopott holmik 

közül csak egy szőnyeget zálogosított el, ezt 
a zálogcédulát a lakásában lévő íróasztal 
fiókja alá szögezte egy rajzszöggel. Azért 
volt ilyen óvatos, hogyha esetleg rájönné
nek a betörésekre és őt fognák gyanúba, ne 
találják meg a bűnjelet.

— Holvan a többi lopott holmi? — kér
dezte tőle a rendőrtisztviselő.

— Erre vonatkozóan megtagadom a vá
laszt, — mondotta Jurisics. — Nem mond

hatom meg, mert családi botrány lenne a 
dologból, tudnillik

nőügy van a dolog mögött.
Később azonban Jurisics a lovag” meg

gondolta magát és a következőket mon
dotta el:

— Négy hónappal ezelőtt megismerkedett 
egy nővel, akibe szerelmes leli. Miután ö 
nős ember, felesége elöl rejtegette uj nőis- 
merősét s ezért a Vaskapu-utcában

garszonlakást béreli.
Itt lakolt a nővel együtt és ebbe a lakásba 
hordta össze a lopott holmikat.

A megadott címre detektívek mentek ki, 
ahol valóban

meg is tulállák az összes lopott holmit, 
amelyeknek értéke körülbelül 15.000 pengő 
lehet. A károsultak kára igv megtérül. Ju
risics Józsefet vasárnap délben letartóztat
ták és a megtévedt volt tisztviselőt hétfőn 
kísérik át az ügyészség fogházába.

Egy fővárosi kisegítő tisztviselő

sorra kirabolta annak a háznak 
a lakóit, ahol ő lakott

GYÜMÖLCS-DÖMPING 
érkezett a drágaságtól ostromolt 
budapesti közönség segítségére

Néhány nappal ezelőtt a főváros egyik 
ügyosztályában, ahol kisegítő tisztviselőként 
alkalmazták Jurisics Józsefet, feltűnt, hogy 
több tisztviselőnek tűnnek cl apróbb érték
tárgyai. A tisztviselők maguk csaptak fel 
önkéntes delektiveknek és egymást figyel
ték. A figyelésnek meg is lett a kívánt ered
ménye, mert

tetlenérték Jurisics Józsefet, 
amint egyik tisztviselő kabátjának a zsebé
ben kotorászott.

Jelentést lettek az esetről a főváros ille
tékes hatóságának, amely házivizsgálatot 
tartott, majd följelentenék az ügyet a rend
őrségnél. A rendőrségen pénteken és szom
baton egész napon át folyt Jurisics kihall
gatása, aki sírva könyörgött, hogv bocsássák 
meg ballépését, a jó útra tér, csak enged
jék szabadon, u kárt uzonnal hajlandó meg
fizetni.

A nyomozást vezető rendőrllsztvisclőt 
meghatotta a rossz útra tévedt tisztviselő 
könyörgése s már áron törte a fejét, hogy 
miképpen tudna a szerencsétlen emberen 
•segíteni, amikor szombaton, a késő délutáni 
órákban nz egyik detektív a rendőrtanácsos- 
nnk jelentette, hogy a Liget-utca 40. számú 
házban már

ismét betörés történt.
A rendörlisztviselö Jurisicshoz fordult, 

aki éppen előtte állott s aki kihallgatása 
•órán lakásául a Liget-utca 40. II. emelet 

15. számú lakást jelölte meg. Mikor Juri- 
sics hallotta, hogy abban a házban történt 
betörésről van szó, ahol lakik,

egész testében remegni kezdett, 

azután megtántorodott és ha a szobában 
lévő detektív föl nem fogja, össze esik.

A rcndörtiszlviselö nem értette, hogv mi
től rémült meg ennyire Jurisics, mikor 
azonban ez magához tért, lehorgnsztott fő
vel, megdöbbentő önvallomást tett:

—- Nem érdemiek én kimélclet — kezdte 
a vallomását. — A Liget-utca 40. számú 
házban

én követtem el ■ betörést.

Nemcsak Palugyay Zoltán MÁV főintéző
nek a II. emelet 11. szám alatti lakását fosz- 
totam ki, mint n mostani bejelentés hírül 
adja, hanem júliustól leturlóztatásomig ki
fosztottam Pálmán Ferenc festőművész la
kását is, oki ugyanazon ház III. emeletének 
11. számú lakásában lakik és kifosztottam 
Barabás Andor MÁV-Iiszlviselő lakását, aki 

Csökkenő fogyasztás és emelkedő árak je
gyében bonyolódott le vasárnap az élelmiszer
üzletek forgalma.

Budapest keveset eszik s nemcsak a ven
déglőkben, hanem mór a magánháztartá

sokban is redukálták az adagokat.
Különösen n hentesek és mészárosok panasz 
kodnak nz elmaradt vevők miatt. A mészáros- 
Ipartestület most beadványt küldött n főváros
hoz és a pénzügyminisztériumhoz és ebben n 
szarvasmarhát terhelő illetékek ötvenszázalé
kos redukcióját kérték. A mészárosok kérésü
ket azzal indokolják, hogy a redukció esetén 

lényegesen olcsóbban lehetne ■ marhnliust 
kimérni.

Statisztikusok is foglalkoznak mór a drága 
Sággal, kiszámították, hogv a főbb takarmány
félék közül az árpa 9.4 százalékkal, a kukorica 
36 százalékkal lett olcsóbb január óta és ugyan 
csak január óta

• boa 21.8 százalékkal. a tojás pedig 54 
százalékkal lett drágább.

Most kutatják a paradox helyzet okát, a közön 
ség azonban nem keresi: egyszerűen drága árul 
nem vásárol, csak olcsót. így gyümölcsöt vesz

A kereskedők között ugy kiéleződött a ver*  
seny, hogy már

a belvárosi cscinegeilzletek Is versenjeznek 
árban az utcai árusokkal.

Szombaton a dinnye vagonból kirakva 6 fillér 
volt kilogramonkcnt. a piacokon hétért adták 
és ennyiért kínálták a Belvárosban is.

Az olcsó dinnye a szőlő és alma árát Is le
szorította.

Szőlőt és almát vasárnap már 20 fillérért kínál
tak kilónként. .4 főzelékek közül drága lett a 
tök, 4 fillérről 8-ra ugrott fel az ára. Álcgjelcnt 
a piacon

a karfiol, ez a legdrágább,
egy kiló ára egy pengő. A halárak változatla
nok, viszont nz. élő baromfi a közelgő zsidó
ünnepekre való tekintettel emelkedő tendenciát 
mutat. Az élőcsirke kilónként egy pengő nyolc
van fillér.

Nemcsak a közönség, hanem az élelmiszer*  
árusok is

nagy Izgalommal várják
a közélelmezési bizottság napokban tartandó 
ankétjét: tudnak e majd a városatyák valamit 
tennj a hús-, zsír-, tojás-, burgonyadrágasúg 
ellen.

a tö Köteles gumis 
lerlMerdharlsnva
Minden párért garantálunk!REU0LUM
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Varsóból írják a Klsnaplónak: A varsói 
városi szegényházban néhány nappal ez- 
előtt meghalt egy asszony. 4 törzskönyvbe 
igy írták be a nevét: Wtlhelmine Adamo- 
nicz, élt 53 évet. A szegényházi halott fej’ 
fájára Is ez a név került és talán nem is 
akadt Varsában ember, aki tudta volna, 
hogy a llabsburg-drdma utolsó felvonása 
unit ez n temetés. Wllhchnine Adamowic.z, 
a varsói szegényház ápoltja nem más, mint 
Lipót főherceg egykori felesége. Mécsben 
élt, színésznő volt, Llpót főherceg beleszere
tett és feleségül vette. A házasság miatt le 
kellett mondani címéről, rangjáról, fölvette 
a Wöljllng Lipót nevet és elhelyezkedést 
keresett a polgárt életben. Sok mindennel 
megpróbálkozott — semmi se sikerült. Új
ságíró is volt, azután kereskedő és a végén 
nagyon-nagyon szegényen halt meg. A fele
ségének még sikerült egy kis vagyonkát 
gyűjteni, azzal hazament a szülőföldjére, 
Varsóba. Osszekuporgatott kis vagyonkáját 
n tőzsdére vitte, a pénz elúszott és a szí
nésznő, akiért egy főherceg a trón magas
ságból szállt le, koldussorba jutott és végül 
a szegényházban fejezte be életét.,*

II.
Frigyes főherceg sátorhelyi uradalmában 

előkelő társaság gyűlt össze egyhetes szarvas
vadászatra. A karapanesi vadászkastélyban 
szállt meg a társaság, köztük van Hóbort 
pármai herceg ia.

III.
Voronoff professzor, a majommirigyes 

fiatalítás atyamestere Párisitől Prágába ér
kezett. Vasárnap egy hasonló kísérletekkel 
foglalkozó budapesti orvos indult hozzá 
titkos misszióban: két budapesti ur ide 
akarja hivatni Voronoffot fiatalító műtét 
végrehajtására. Az anyagi ügyek megbeszé
lésére ment Prágába az orvosuk. Ellenőriz
hetetlen hirek szerint a budapesti állatkert 
majomházában kitört a pániki Pedig nincs 
rá ok Voronoff professzor csak a buda
pesti urakat használja jel a műtéthez, a 
mlrlgysxolgáttutó majmokat saját francia
országi majomfarmjáról hozatja.

IV.
Esztcrházy Ferenc, a muzsikus gróf fő

védnökségével csütörtökön megnyílt a tata
tóvárosi zeneiskola. Esztcrházy grój egy 
gyönyörű stdjerstltusu villát bocsátott a 
zeneiskola rendelkezésére. Az iskola igazga
tója: Karácsonyi Lajos orgonamümész.

V.
Böszörmény András dr. budapesti ügy

véd, a tragikus sorsú Pclrovles Vidor ba
rátja és végrendeleti végrehajtója, a minap 
a budapesti lapokban közhírré tette, hogy 
jelentkezenek Petrovícs Vidor hitelezői. So
kat beszéltek már a végrendeletről, de hite
leset senki sem tudott. Vasárnap a Ktsnapló 
megkapta a Londonban felbontott végren
delet pontos szövegéi. Röviden összefoglalva 
az a tartalma, hogy Petrovícs Vidor kéri, 

' értékesítsék minden vagyonát és elégítsék 
ki a hitelezőit. Ha maradna valami, azt nő- 
/térére és egy fiatal budapesti színésznőre 
hagyja. ,4 leghitelesebb információ szerint 
azonban a hagyatékból éppen hogy kielégít
hetik a hitelezőket. Ezzel széjjelfoszlott min
den Petrovics-hagyal éklegenda.

VI.
A touring-klubok nemzetközi szövetsége 

kedden közgyűlést tart Montecarlóban. A 
Magyar Touring Club képviseletében Ver
mes Gyula elnök és Kirchknopf Ernő főtit
kár vesz részt a közgyűlésen, amely a ma- 

' gyár Idegenforgalom szempont fából óriási 
jelentőségű ügyet tárgyid. A Budapesten át
haladó transz kontinentális ut budapesti iro
dájának felállításáról van szó, ezzel az iro
dával Magyarország hivatalosan bekapcso
lódna a nemzetközi úthálózat minden ügyé
be. Még egy érdekessége lesz a tanácsko
zásnak A Magyar Touring Club indítvá
nyozza, hogy az egész világra egyformán 
kötelező azonos jelzésű autótérképet bo- 
esássanak ki.

Vll.
Az esetleges 

összes Stemere
helyreigazításért jelentkező 
urakat ezennel előre meg- 

'nyugt<ifja a Ktsnapló, hogy nem róluk van 
szól Van Itt Pesten egy ur. aki nagyon sze
deti a kártyát. Róla mondotta ezt az ara
nyos szójátékot egyik csípős nyelvű barátja.

— Szemere de génére Zsuga.
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BAKTER: Uccu nini Lepcses szomszéd, 
megen Pestről gyúnnek?

ÖRZSI: Onnan bizony.
BAKTER: Oszt mibe Jártak? Tán az 

egyetemre akartak beiratkozni.
LEPCSES: Nehéz vóna hájjá Mer mos

tan nem veszik föl ám akárki fia borját.
BAKTER: Csak aki tiszta jeles, igaz-e? 
LEPCSES: Az esze tokját. Hát nem 

tuggya, hogy uj rend van? Csakis aztat 
veszik föl, akinek az aptya diplomás, vagy 
köztisztviselő.

BAKTER: Hinnye fene! S az iparos meg 
a kereskedő fia?

ÖRZSI: Elmehet Iprltyomba ecetet da
rálni.

BAKTER: Mongya csak Lepcses szom
széd: annak a híres Petőfi Sándornak mi 
vót az aptya?

LEPCSES: Mészáros.
BAKTER: Akkor mostan fltet se vennék 

föl az egyetemre?
LEPCSES: Ne lázadozzon hájjá, mer 

főjelentem az élharcosnál, oszt úgy nyuk- 
dijjba rúgjuk magát, hogy arrul kódul. 
Mit Izéi avval a Petőfivel? Le von az kvit
tölve igen bölcsen. A Petőfiből nem le
hetne eggyeteml hallgató, az eggyetemi 
hallgatókbul meg nem lehetne Petőfi.

ÖRZSI: Hát nem igen.
LEPCSES: Hallottam erről egy mesét a 

vonaton. Az Úristen elé odavittek e’ le
ánykát, hogy igen nagy bűnt követett el, 
íőbelűtte magát. —- „Hejnye te perneháj- 
der" — mordult rá az Úristen, — „hát 
mér cselekelted észtét?" —- „Azér felséges 
Atyám" — monta a legény —» ,,mer tiszta 
felesem vót, oszt nem vettek föl az eggye- 
lemre." — „No, igen nagy szamár vagy 
pujám" — korholta az Ur, — „mer pro- 
lekcijóval főhettek vóna, ha meg nem vöt 
urotekcijód. akkor híjába vettek vóna föl, 
úgyse kaptál vóna állást.))

BAKTER. Maga csak meg tuggya nyuk- 
latni az embert, Lépcsős szomszéd. — Oszt 
izontúl mi újság Pesten?

ÖRZSI: Nagy háborgás van a népekbe, 
nivel egy városatya aszonta. hogy nincs 
,s drágaság, hanem csak föfújjúk az új
ságok.

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint odaát 
Lalyokon, mikor meggyűlt az uj pap, igen 
panaszkottak a hívek, hogy a faluba nagy 
az erkölcstelenség. Persze a biró szégyülte 
.1 dógot s aszonta hogy nem igaz, csak fő- 
.ujjúk a népek. Hát harmadnap beállít a 
biró a paphoz oszt aszongya: „Nagytisz- 
irletü uram, mégis csak tenni köne vala
mit az erkölcstelenség végett!" — „Nini" 
— csudálkozott a pap, — „iszen tennap- 
clőlt aszonta kend, hogy rendbe vannak 
az erkölcsök!" •— „Akkor még rendbe is 
Is vótak" — monta búsan a biró, — „de 
az éccaka a feleségem megszökött a Gyú
rók Józsival."

BAKTER: Nem vakarődzik az ember, ha 
a szomszédnak viszket. —• Hát az igaz 
vóna, hogy ha Gömbös apánk magánnyá 
a miniszterelnökséget, a Martony Béla 
gyün a heiibe?

LEPCSES: Mirö gondúja?
BAKTER: Hát hogy nem lehet az a 

Martony kismiska, ha annyit emlegetik 
ölet.

LEPCSES: Nézze hájjá, mikor Petymeg

iinumiuiiiiiiiiMiiaiiiiiiiinniiiiiiiiii míjmiminmiiniiifmntranntfiniiiimiimBnnmBiiimujinmimiimiimmnniiiiiiiHniiimfflminiini!

Küldj sürgősen pénzt — 
táviratozta a szélhámos,

de pénz helyett rendőr érkezett
Schmidt Mihály nyíregyházai nyomdatu- 

lAjdonos pér nappal ezelőtt Budapestre jött 
és a .Vépsrínhdr-utcúban szállt meg az Örs
eiénél. Elmondotta az öccaének, hogy meg
unta Nyíregyházát,

scnrammi es r lóin inasa
lói vactorlzhii es szórakozhat 
m Ojonosn Átalakított

DENES-ETTEREtYlBEH 
iJóíwf-kOrtt 4. grinxeU 8aA!to4a)

H«rvA*li  Gjala rlitAnyprlmAt *•  PeltkAa Kbrantni 
■one.i énekelnek *•  muttlkAlaak.
AMlalraodAlte; (alWaa 1M4-M 14-40-04,

kösségbe követválasztásra készőlőttek, az 
a Csaboda Pál igen verte a mejjit, hogy 
ölet akarják képviselőnek a falubeliek. 
Egy nap aszongya néki egy külső tanyai 
illető. „Mutatós fehérszeméi lehet a maga 
körösztannya, Csaboda ur." — „A kö- 
rösztanyám?" — bámult Csaboda, — 
mini gondúja?" —* „Hát arrul" —• monta 
a tanyai ember, — „hogy az egész falu 
folton az ü tárgyit emlegeti."

ÖRZSI: Hogy a fene tutulla ki!
BAKTER: Hát arrul mit hallottak, hogy 

a japányországi Tokióba a rendőrség el
rendelte a légyirtást?

ÖRZSI: Az ám. Egy nap alatt százötven 
zsák legyet fogtak össze, számszerűit ki- 
lencvennyóc millijót.

LEPCSES: Eccer nálunk is vót rende
let a légyirtásra. Hát a fiatalabbik Refonya 
Czodé Gyula tréfábul odaáilt Kutyó And
rás háta mögé oszt elkajátotta magát: 
„hopp egy légy!" s rácsapott a tenyeri vei 
szegény András kopac fejire, hogy akko
rát szólt, mint egy öregálgyú. Persze And
rás eztet igen nehezményezte, de nem 
szólt. Egy szép téli nap osztán, mikor Re 
fonya nyugottan údigált a köpködőn, oda
ugrott hozzá Kutyó s a furkósbottvával ol 
lat aprított a kupájára, hogy inegdöndőlt 
belé az eszevcleje. — „Hinnye a tátintó- 
iát" — zándorodott föl a legény, — „hát 
e’ mi vót??" — „Légy" — menta csöndes
ben András. —- „Mán aztat ne állíccsa" —- 
mérgelődött Refonya, —- „hiszen télen 
nincs is légy!" —- „Dehonnem ecsém" —- 
oktatta az öreg, — „ez a fajta légy egész 
évbe van, úgy híjják hogy: békességbe 
légy!"

BAKTER: Nono, hát hiszen. —- Arrul 
mit hallottak hogy Milánó város vezető
sége elgyütt Pestre tanúnl?

ÖRZSI: Bizony. Hogy miilen szépen 
haggyák magukat vezetni a pestiek.

LEPCSES: Az a vénjány Herge Mari i» 
elment eccer tanúni Taszajtó Balázsnéhoz. 
— „Marha nagy esze lehet magának Bor
osa néni" — monta a jány, — „hogy néc 
cer is férjhöz tudott menni, mikor nékerr 
egy se akatt!" „Rosszul gondulod Má 
rikám" — nevetett Tapzajtóné, — „mer 
nem az az okos aki fórhoz mén, hanem az 
a buta, aki nősül."

ÖRZSI: Oszt mégis megnősül a legoko
sabb is.

BAKTER: Meg meg. Magam Is elvettem 
a Julcsát.

LEPCSES: Mer a lónak négy lába van, 
mégis megbotlik, hát még az a szamár, 
akinek csak kettő van.

ÖRZSI: Jó, jó. Oszt gyerünk haza.
BAKTER: Csak még aztat mongya meg 

Lepcses szomszéd: ez az Ekhúrd mán ré
gen miniszter lehetne, mér van mindig el
lenzékbe?

LEPCSES: Hajji tuggya, eccer haza 
gyütt a jedző úr fia, aki a pesti bőrklini
kán doktor, Mekkérdezte tűle Kamraantó 
Gábor, hogy aszongya: „mér lett magábul 
ippen hűrorvos, mikor sebész is lehetett 
vóna?" — „Azér", monta a doktor, — 
„mer a bőrgyógyászt éccaka nem hijják 
beteghöz, meg osztán a paciencsek a bűr- 
bajba ritkán halnak belé és még ritkábban 
gyógyulnák ki." — No hasolló Jókat, isten 
úlgya.

mrgtakaritotl póaaín hóaat .tatról Ba- 
dapnlrn é> III lóg nrglelepedal.

Napok óta leleMgynakókkel Urgv.lt, rtadó 
keresett. Schmidt Beesnek hósóhos 

hejóreto, Bactókn Jó„ef kőműves 
SclimiM*  ugy l.mrrlék, mint rendes, tl«. 
Umórm ember, nem mólók róla, hogy s 
ren.lfirMtgen nyilvántartott stólMmos. aki 
különféle ügyek miatt már löbbssör ült 
börtönben.

Borttlko tóbb./.ir rés,Ivett SehmMik be- 
uélgelMben. Hallotta, hogy SchmMl Mi
hály megtakarított pónrtl NWíreWMrdn 
hágyla is ar a terve, ha megfelelő hírei ta
lál, majd Uvlratoz pénzért a feleségének. A

MEGNYÍLT a ragyogóvá „rizsáit

ETOILE
DANC1NG-BAR

(Tőzsdepalota, Szabadság-tér).

Szönyi Lenke 
a legszebb pesti dlzőz, 

FÖL A- BALOGH 'az?-duo 
Meleg vacsora-különlegességek. 
Vasár- és ünnepnap: 5 órai tea.

TÁNC
Asztalrendelés Mezei László néven:

1-138-82; 1-1644)8.

lovottnniltu kőműves elhatározta, hogy meg. 
kaparintja a pénzt és

valóságos hadltervet dolgozott ki.
A Li7/o«t-utca 25. szánni házban albérleti 

szobát vett ki és Schmidt Mihály néven je
lentette be magát. Ezután a legközelebbi 
postahivatalba ment és sürgönyt küldött 
Nyíregyházára Schmidt Mihályné címére:

— Küldj sürgősen bármilyen összegű 
pénzt, Mihály. Címem: Liliom-utca 25.

Schmidt Mihályné megkapta a sürgönyt, 
de furcsának tartotta a dolgot. Nem értette, 
miért nem határozott összegű pénzt kér az 
ura, azt sem értette, miért rendeli a pénzt 
a Liliom-utc&ba, hiszen azzal ment el ha
zulról, hogy a Népszinhdr-utcában száll 
meg az öccsénél.

Az asszony gyanút fogott és
mielőtt a pénzt elküldte volna, levelet 

irt az urának, 
de a A'épszinhdr-utcúba címezte. A levélben 
szóvátette a sürgöny furcsaságát és kér
dezte, mennyi pénzt küldjön.

A ,Vép»zín/tdz-ulcai lakásban nem tudták 
mire vélni a dolgot. Mikor a nyíregyházai 
levél megjött, éppen náluk tartózkodott Ba- 
csóka József. Schmidték beszélgetése köz
ben

Bacsóka feszengeni kezdett, látszott 
rajta, hogy zavarban van.

Schmidt Mihály erre gyanút fogott és rend
őrt hivott. A rendőr Bacsókát előállította a 
főkapitányságra, ahol mindent bevallott, 
mire csalás kísérletéért letartóztatták.

— A kulturember otthona ragyog a tiszta
ságtól. Ablak, márvány, fém, léz, ragyogó 
tisztaságát csak Sidol-lal érheti el. A Sütői 
fénye tartós, használatban a legolcsóbb. Kérje 
mindenütt, vigyázzon az eredeti zöld csoma
golásra a pirog Sidol koronggal.

RAPID 
gyorsborotvakrém 

Tökéletes borotválkozás víz, szap 
Kn és ecset nélkül l perc alatt

'm pattan fel. nem ég az arcbőre, 
nem rontja a penge élét. Állandó 
használatnál az arcbőr Jól ápolt 

és üde lösz.
Fróbadobos 24 fillér. 

^■I’bktó minden üzletben és a készítő 
l»r. IIOLCZER vegyési illalszerlárában. 

V|, Teréz körút 8.c
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Rendőr akadályozta meg 
a berendezés elvitelét 
a vasárnap éjjel bezárt 
Mucsnyák vendéglőből 
Az Emkét is bezárták

Budapest egyik legrégebbi kávéháza, az 
Erzsébet-körut és Rákóczi-ut sarkán volt 
EmAe-kávéház a rossz üzletmenet követ
keztében

tönkrement éa vasárnap reggel inár 
nem nyitott ki.

Az EmA’e-kávéház, amely már a világ
háború előtt Budapest legnevezetesebb 
szakmabeli üzemei közé tartozott és vidék
ről és külföldről Budapestre érkezetlek 
kedvenc találkozóhelye volt, nem tudott 
megbirkózni a dekonjunktúrával és szom
bat este 8 és 9 óra között, néhány vendég 
és járókelők szemeláttára

befejezte földi pályafutását.
Lámpaszemeit lehunyva, komoran Lefüg
gönyözött ajtók és ablakok mögött várja 
Budapest egyik legpatinásabb nevű kávé
háza a feltámadást.

A kávéház a régi tulajdonos, Horti Ká
roly birtokából, két fiatal kávéházi szak
ember, Bermann József és Bermann Béla 
birtokába száll, akiknek vezetése alatt 
bárom hónapi pihenés után újból meg
nyílik.

Bermann József, — az egyik uj tulajdonos 
—- elmondotta, hogy a kávéházat körül
belül 150.000 pengő tartozás átvállalása 
ellenében vették át. A tartozások javarésze 
közterhekből, adó, OTI, stb. tartozásokból 
áll, amit készpénzben rendeznek még az 
ujranyitás előtt. További 200.000 pengő be
ruházással a kávéházat teljesen átépítik, az 
utcai ablakoktól egészen a pincéig. Az uj 
kávéházhoz hozzáveszik a ház udvarát is, 
ahová Grill room-ot építenek. Mire ezek a 
munkák elkészülnek, Bcrmannék kivonul
nak jelenlegi kávéházüzemükből, a Deák- 
kávéházból és kizárólag uj nagyüzemük 
vezetésével fognak foglalkozni.

Rendőri közben jötte! 
bezárják a Mucsnyák-

Az EmA’e-kávéház után vasárnap reg
gelre a közelben egy ismert vendéglő is 
lehúzta redőnyeit: a józsefköruti Nemzeti 
Színházról elnevezett Mucsnyák-sÖTÖző. 
Mind a két helyen házbértartozás miatt 
kellett bezárni nz üzletet, csak az n kü
lönbség, hogy mig az erzsébetköruti kávé
ház bezárása simán ment végbe, a ven
déglőnél

rendőri beavatkozásra Is került sor.
A késő éjszakai órákban fuvaroskocsi

Vasárnap temették el az érdi 
autókatasztrófa két áldozatát.
Illés Ilonkát és a. párizsi diákleányt

Az újpesti temetőben talán még soha nem 
volt olyan megható, drámai jelenetekben 
bővelkedő temetés, mint vasárnap. 
A vasárnapi érdi autókatasztrófa két 
áldozatának: a húszéves Illés Ilonkának és 
a magyar származású tizenhatéves párisi 
diáklánynak, Mátyás Erzsikének a temeté
sét tűzték ki délután négy órára.

A borzalmas autókalasztrófa két áldozata 
iránt óriási részvét nyilvánult meg. Illés 
Ilona szülei köztiszteletben álló emberek 
Újpesten, mindenki ismeri és szereti őket 
és gyászukban egész Újpest együtt érzett 
velük. Ilonkát, a szerencsétlen menyasz- 
Monyt, aki ragyogó rzép leány volt, jól is
merte az újpesti aranyifjuság is, hiszen el
maradhatatlan vendége volt az összes új
pesti báloknak, úri mulatságoknak. És az 
idegenek, akik nem is ismerték az Illés
családot, megrendülve beszéltek a tragédiá

aZ ÚJ VILÁGSZENZÁCIÓ!

uappanmrntei,

___ ax fogkrém porban
Fogat ragyogóan fehérít, fogktiret 
leszed, b a k t * r I u m ö I ö, lehetető 
édeskésen üde, rtyAlkdt old — Ab- 
szolat öleié! litalérhetetlentll ki- 
adóst Patent-sióródohor OO fillér 
— hónapokig elegendő.

Figyelő WKrööan a haiasii
Forgalomba hozza: MlhAIv Ottó gjógyÁrnnagj-krroakcdéw, 
Budapest, V ., Podmenfczkv-otra 45.
Kapható: Drogért j-lllaUíertArbto.

állott meg a József-kőrut sarkán, a ven
déglő előtt Benn az üzletben ez alatt serény 
munka folyt. A pincérek székeket, asztalo
kat raktak egymásra, a konyhai személy
zet sem maradt tétlen, élelmiszereket cso
magoltak, evőeszközöket és más tárgyakat 
készítettek elő az elszállításra. Amikor a 
fuvaros kocsis megjelent az üzlet előtt, 

nyomban meg Is kezdték az asztalok 
és székek kiszállítását

a kocsihoz.
Pár percig tartott azonban csak a ven

déglői tárgyak éjféli szállítása, váratlan 
esemény szüntette azt be. A József-kőrut 
3. számú ház egyik lakója érkezeit haza és 
csöngetésére a házfelügyelő nyitott kaput. 
A házfelügyelő, amikor látta a nagy húr- 
colkodást, Lesietett a vendéglőbe és kö
zölte, hogy

■ liáziur nem engedi meg a tárgyak 
elszállítását,

mert a söröző tulajdonosának nagyobb 
házbértartozása van és addig, mig az nem 
lesz kiegyenlítve, zálogul tartja a berende
zést. Mucsnyák tiltakozott ez ellen, mire a 
házfelügyelő

rendőrt hívott
és annak a közbelépésére mindent a he
lyén hagytak és

lezárták az Üzletet.
Természetesen a házfelügyelő és a ven

déglős vitája nagy lármával járt. Csődület 
támadt a körúton,

félórán át zajongva nézte aa utca kö
zönsége n közelharcot,

amelyben a vendéglős egész személyzete is 
részivel! és amelynek azután a rendőr in
tézkedése vetett véget azzal, hogy a helyi
séget bezáratta.

Mucsnyák Károly a „Nemzeti Színház”- 
söröző tulajdonosa nagy vagyont fektetett 
az üzletbe, amikor pár évvel ezelőtt tönkre
ment elődjétől átvette. Átalakíttatta, szépen 
kifestette, modern berendezéssel látta el a 
helyiséget és egyideig jól is ment az üzlet. 
A törzsközönség főleg tisztviselőkből, a 
Nemzeti Szinházbeli művészekből alakult 
ki, akik azonban a fizetések redukálása 
után beszüntették a vendéglő látogatását.

A Mucsnyák-söröző redőnyei azonban 
nem zárultak le örökre.

A vendéglő pár nap múlva már meg 
Is nyílik

a budai Gitt Baba vendéglősének égisze 
alatt.

ról és különösen megcselt a szivük, amikor 
megtudták, hogy

a kis vendéglány egyetlen gyermeke 
volt I'árlsbnn élő szüleinek.

Végeláthatatlan sorokban özönlöttek az 
emberek az újpesti temetőbe. Gazdagok, 
szegények, társadalmi és felekezeti különb
ség nélkül ott szorongtak a halottasház 
előtti térségen.

ötezer főnyi közönség gyűlt össze
a két szerencsétlen fiatal leány temetésére, 
és a rendőrség csak nagynehezen tudta fen- 
lartani a rendet. Mindenki látni akarta még 
egyszer, utoljára a tragikus áldozatokat és 
szűknek bizonyult a halottasház előtti tér. 
A két koporsót kihozták n halottasházból a 
szabadba, hogy a közönség is hallhassa a 
végtisztességet. A kél koporsó mellett térde
peltek a porig sújtott szülők. Mellettük a

családtagok és egy zokogástól fuldokló fia 
talember, Krómét Lajos, a halálautó veze
tője, Illés Ilonka vőlegénye. Mindenki ott 
volt már a rokonság soraiból is, csak a pá
risi kisleány szülei késtek. Mátyás, aki egy 
párisi gyárnak a művezetője, nem a legró 
zsásabb anyagi viszonyok között él és 
ezért nem tudta Párisim szállíttatni
egyetlen gyermekének holttestét. A gyár
ból is csak mindössze két napi sza
badságot kapott a temetésre. Feleségével 
együtt utazott Magyarországra, és már-már 
attól tartottak Illések,, hogy lekésik a teme
tést, amikor a l»eszcntelés elölt pár perccel 
autó száguldott a halottasház elé és abból 

talpig feketébe öltözve klszálloltak Má
tyásék.

Illés Lajos és Krámer Ferenc siettek eléjük 
és ugv támogatták a szerencsétlen embere
ket leányuk koporsójához.

A szerencsétlen szülők
zokogva borultak leányuk koporsójára.
Szepi Lajos újpesti plébános végezte a 

beszentelést. A pap beszéde után feltették a 
két koporsói a halottaskocsira és elindult a 
végeláthatatlan menet a temető egyik leg
szebb parcellájába. Itt egymás mellett te
mették el a húszéves menyasszonyt és a kis 
párisi diákleányt. Sírjaikat virágerdővé va
rázsolták a kegyelet koszorúi és virág
csokrai.

A Városliget 
kedvenc törpe 
bohócát lelőtték 
a vendéglőben

Állott tüdőre! n haIAll.il vívódik a pozso
nyi kórházban a Városliget egykori ked
vence: Morva János, a törpe bohóc, aki 
az egykori Sc/imi'df-cirkuszban

éveken keresrtii! nevettette Budapest 
közönségét.

A nagyfejül törpe bohócot évekkel ezelőtt 
Fényes Gyula kivitte a bécsi Fráterba, innen 
szerződött egy’ csehszlovák társulathoz. Ar-

Kilenc uj NÉP szavazatot 
kreálnak a székesfővárosi 

törvény módosításában
Háttérbe szorul a Kereszténypárt a városházán

I

Az e héten megtartott minisztertanácsok
ról kiadott szűkszavú jelentések beszá
moltak arról, hogy a minisztertanácson le
tárgyalták Kozma Miklós belügyminiszter 
előterjesztésében a székesfővárosi törvény
ről szóló módosításokat is. Kozma Miklós 
belügy’miniszter nyilatkozott is erre vonat
kozólag és kijelentette, hogy a székesfővá
rosi törvénnyel kapcsolatban

csupán jelentéktelenebb adminisztra
tív természetű módosításokról van szó, 

amelyek most, hogy a szanálás befejező
dött, aktuálisak lellek.

Politikai, de különösen várospolitikai 
körökben meglehetős érdeklődést keltett a 
székesfővárosi törvény váratlan módosí
tása, annál is inkább, mert a városházán 
nem igen tudtak arról, mintha a székesfő
városi törvény módosításáról előzetesen — 
úgy, mint az szokásos — legalább a több
ségi pártokkal megbeszélést folytattak 
volna.

Mint a Hétfői Napló jó forrásból értesül, 
az adminisztratív természetű módosításo
kon kivül a székesfővárosi törvény reform
tervezete — amelyet a minisztertanács elv
ben elfogadott — bizonyos eltolódást, 

még pedig lényeges eltolódást jelent 
majd a a két nagy városházi párt szám

arányában.
Arról van ugyanis szó, hjgv a különböző 
hivatalok vezetői — akiknek eddig a tör
vényhatóságban csupán tanácskozási joguk 
volt, de szavazati joggal nem rendelkeztek 
— most újra, úgy, mint a múltban — 

nemcsak tanácskozhatnak, hanem sza
vazhatnak Is a közgyűléseken és ezzel 
— miután állami hivatalnokokról van 
szó — kétségtelenül ■ NÉP szavazatait 

fogják szaporítani.
Tanácskozási joga volt ugyanis szavazati 

jog nélkül a törvényhatóságban: a pénzügy
igazgatónak, a főkapitánynak, a tanfelügye
lőnek, tankerületi főigazgatónak, a Köz
munkatanács elnökének, a szdmszéki igaz
gatónak, az OTI elnökének, az Országos 
Közegészségügyi Tanács elnökének és a 
Vasúti és Hajózási Felügyelőség főnökének. 
Miután kétségtelen, hogy a bizotságnak 
ezen tagjai a NEP-hez tartoznak,

Ilyenformán a városházán a NEP-nek 
kilenc szavazattal többje lesz, mint 

eddig volt.
Az eddigi számarány a kinevezett örökös

tagokkal és azokkal « hívntnlfönökökkcl 
együtt, akiknek szavazati joguk volt, úgy

a Ksttm&K

lista barátaival egv Pozsony-környéki ven
déglőben vacsorázott az eimult hét egyik 
estéjén. A kis törpébe belekötött az egyik 
vendég. Mahucsek Mihály iparosmester.

Morvának artista barátai védelmére kel
tek és rátámadtak Mahucsekre. A vendéglős 
ben |

▼ad verekedés támadt.

Mahucsek revolvert rántott, lövöldözni ke*  
dett és

az egyik golyó ■ törpét találta.
Átlőtt tüdővel, véresen esett össze a veiw 
deglő padlóján. Autón vitték be a pozsonyi 
kórházba, ahol műtétet hajtőink rajta végtag 
de

élctbemaradásához Igy sínes remény.
A revol veres merénylőt letartóztatták ég 

bekísérték a pozsonyi ügyészség fogházába*

alakult, hogy n NEP-nek — leszámítva at 
főpolgármestert, aki rendszerint nem sza
vaz, hanem elnököl a törvény hatósági bi
zottság ülésein —■ C0 szavazata volt, mig ■ 
kereszténypártnak 59. Amennyiben a kép
viselőház. — ami nem kétséges — megsza
vazza az előterjesztendő törvénytervezetet*

az esetben a NEP-nek 69 szavazata 
lesz, míg a kereszténypártnak meg

marad az eddigi 59 szavazata.
Ilyenformán a NÉP lesz a városházán 
számarányánál fogva is a legnagyobb párt, 
ami azt jelenti, hogy’ a kereszténypárt bizo
nyos mértékben háttérbe fog szorulni, a 
városházi ügyek Intézésénél.

haIAll.il
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Dúl a harc az 
áruházi szabályrendelet

tervezet körül
A kereskedelmi miniszter a közel jövőben ki

adja az óruluizi szabályrendeletet. A rendelet 
tervezete már régen napvilágra került és ha
talmas viharok keletkeztek körülötte, különböző 
szakmák indítottak harcot egymás ellen a ter
vezettel kapcsolatban. A fűszeresek ellen, okik 
n harc megindítói voltak, a kocsmáro*  és a 
pékipartestiilet foglalt állási és kérte, hogy tilt
sák meg a fűszereseknek bizonyos cikkek áru
sítását. A kereskedelmi alkalmazottak pedig, 
akik közül sokon kenyerüket vesztenék el u 
rendelet életbeléptetése által, többezer uláirást 
gyűjtöttek össze kérvényükhöz, amelyet a ke
reskedelmi miniszterhez óhajtanak benyújtani.

A kisiparosok is mozgalmat indítottak érde
keik védelméért és a Vilmos császár-uti vegyes 
iparlcMQlet helyiségében csütörtök estére érte
kezletet hívtak öitze. A nöl, férfi és gyermek- 
iidiakészilök. a pnplnnosok. a bőröndötök, 
díszműárutok, Ingkészitök, faára- és asztalos
iparosok mind felvonulnak itt. hogy sérelmeiket 
az áruházi rendelettel kapcsolatosan megbeszél
jék és egyöntetűen foglaljanak állást az cju- 
házi rendelettel szemben. Álláspontjuk szerint, 
ha a kereskedelmi miniszter az áruházukkal 
szcinÍM*n  szigorú rendelkezéseket léptet életbe, 
mint ezt a ruhakereskedőkkel kapcsolatosan al
kalmazta, vagyis az áruházakat eltiltják a ja
vítási lehetőségtől, akkor föbbezreri kenyerüket 
vesztik. A csütörtöki gyűlésen határozzák el, 
hogv milyen formában juttassák el a kereske
delmi miniszterhez kérelmeiket, amelyben az 
áruházi rendelettervezet módosítását kérik.

— A FŐPOLGÁRMESTER HIVATALÁ
BAN. Sipőcz Jenő főpolgármester, nki 
hosszabb Ideje betegszabadságon volt, most 
már teljesen meggyógyult, érloaülésünk 
szerint e Ivét közepén elfoglalja hivatalót 
és átveszi a főváros vezetésének irányítá
sát.

—■ ÖMxrcaett egy fővárosi ügyvéd ai ut
cán. Sós Béla dr 31 éves fővárosi ügyvéd 
vasárnap délelőtt a Szent László-téren ösz- 
szeeselt és elájult. A mentők eszméletlen 
állapotban vitték a Horthy Miklós-kór- 
házba.

— Ilajtiírat találkozó. A volt 32-e*  Bpesti 
Háziezred Bajtársai szeptember 20-án. vasár
nap d. u. f» órai kezdettel XIV , Thököly-ut 
29. Schiller-vendéglő kerthelyiségében bajtársi 
találkozót és családi kerti ünnepélyt rendez
nek.

Férjek! Feleségek!
Vőlegények! flfe Menyasszonyok! 

Fiuk! Lányok!

Mindenki
nézze meg

Gustav Fröhlich 
..Lida Baarova

Iélegzetfojtő izgalmas, hatalmas íilmjátékát:

A csábílö
Mi minden történhet eg.v „Rigoletto" opera előadása alatt.

A csúbltAs magas Iskolája
Az elhanyagolt asszonyok szédítő örvényének problémája

Paul Wegener mesteri rendezése 
Guiseppe Becce zseniális zenéje
A férj................ Gustav Fröhlich
A feleség ....... Lida Baarova
A megcsalt férj Theodor Loos
A titokzatos nö Elisabeth Wendt
A csábító........  Saraid Paulsen
A berlini Opera zenekarának és magán
énekeseinek közreműködésével.
Milliós világfilm!

Premier e héten! URÁNIA

— NAGY TŰZ A PÁRISI OPERÁBAN. 
Éjfél után tűs ütőit ki a póriti Operában, 
dr. a tűzoltóknak sikerült megfékezni a ve
szedelmet. Az oltási munkálatokat három 
órám befejezték. Megállapították, hogy a 
tűz közvetlenül a színpad alatt keletkezett. 
Az anyagi kárt tulajdonképpen az a nagy 
víztömeg okozta, amellyel a tűz fészkét el
árasztották és a tűz továbbterjedését meg
akadályozták. A kórt körülbelül egymillió 
frankra becsülik.

— Elütött as autö egy fiat. Az ültői nt és 
Köztelek-utca sarkán vasárnap délben a BS. 
121. rendszámú autó elütötte Schaumann Ot- 
lót, egy rézöntő kétéves fiacskáját. A kisfiút 
n mentők zúzott sebekkel a Madarász-utcai 
kórházba vitték.

— leugrott a harmadik emeletről és rázu
hant a mellette lévő hás tetejére. Karsay Er
zsébet, 26 éves háztartási alkalmazott, a Kőris- 
ulca 31. számú háa harmadik emeletének az 
erkélyéről leugrott. Szerencséjére olyan nagy 
ívben repült ki az erkélyről, hogv a szomszé
dos ház tetejére esett. A mentők kartöréssel 
és zuzódásokkal szállították a Rókus-kór- 
liázba.

— Betörtek egy polgári Iskolába. Ax Ohegy- 
ut 2. alatt lévő székesfővárosi polgári iskola 
igazgatói irodájában vasárnapra virradó éj
szaka betörök jártak. A betörők fölfoszitették 
az igazgató pénzszekrényéi és onnan minden 
értéket elvittek. Miután vasárnap az iskola
igazgatót nem tudta a rendőrség megtalálni, 
a kárt sem tudták megállapítani. A betörőket 
keresik.

— KÉT MOTORKERÉKPÁR OSSZEÜTKO 
ZOTT, HÁRMAN MEGSEBESÜLTEK. A Bécsi 
utón a 11-es kilométerkőnél szerencsés kime
neteld kettős motorkerékpárkarambo) történt 
vasárnap délben. Budapest felé haladt motor
kerékpárjával Abt István 24 éve*  mérnök, 
amikor szembejött vele, ugyancsak motor
kerékpáron Lenkei István 29 éves ügynök, 
akinek oldalkocsijáhan ült Móricz Eszter 21 
éves sznbónő. Mikor a két kerékpár egymás 
mellé, ért, egy gyerek haladt át az utón, akit 
Lenkei ki akart kerülni, köztien olyan közel 
ért Abt • István gépéhez, hogv’ azt súrolta, igy 
mind a két kerékpár felborult. Szerencsére a 
kerékpárok utasai csak könnyebben sérültek 
tneg. Abt Istvánt zúzott sérülésekkel vitték a 
Margit-kórházba, mig a másik két sérültet be
kötözték és a helyszínen hagyták.

— Főzőbemutató-rlőadások as Elektromos 
Mővek kláilítáAán. Szeptember 14-én: hétfőn, 
17-én: csütörtökön és 18-án: pénteken délelőtt 
fél 10 órai kezdettel a Honvéd ucca 22. szám 
alatti elektromos kiállítás bemutató villamos 
konyhájában fözőbemutató-előadáat tartanak- 
A főzőbemutató-előadások célja a villamos 
tűzhelyek és főzőkészülékek kezelésének be
mutatása. Ennek kapcsán különböző húséte
leket és süteményeket kcizHenek. A belépés 
díjtalan.

Százhnszonhárom gyanús nőt 
vitt el a botránysarkokról 
a rendőrség riadúauíúla

Három nappal azelőtt Jelent meg a belügy
miniszter prostitúciót szabályozó rendelete és 
a főkapitányság erkölcsrendészeti osztálya 
mindent elkövet, hogy a rendeletnek érvényt 
szerezzen. Az erkölcsrendészeti osztály tiszt
viselői és detektivjei úgyszólván

éjjel-nappal talpon vannak, hogy megtisz
títsák a pesti utcát a nemkivánaos ele- 

mektől,
hegy összeszedjék azokat n titokzntoe alvilági 
alakokat, akik „lovagi' szerepet töltenek be, 
komoly foglalkozásuk soha nem volt, és zsa
rolásokból élnek. Ax erkölcsrendósxeten kész 
haditervet dolgoztak ki a rendelet érvényre- 
Juttatására A tisztítóműnké már megkezdő
dött és szünet nélkül folyik tovább. A razziák
ban résztvevő detektívek és rendőrök meg
felelő kioktatásban részesültek,

nehogy előforduljanak Ismét azok a saj
nálatos esetek, amikor tisztességes uri- 
asazonyokat. fiatal diáklányokat igazoltat
tak és juttattak akaratlanul is órákig kel

lemetlen helyzetbe.

Csütörtök óta a főváros legkülönbözőbb he
lyein rendez rajtaütésszerű razziát a rendőr
ség. Az első és feltűnést keltő ilyen tisztitó

Értesítési 30 ÉVE FENNÁLLÓ országosan Ismert

ifipfiszaöúságmiKai gyobbltva aiheivezlOK
UIL.TtiDHO y-ul 6. sz., I. em.-re

ahol dlvatezövetelnkbő) mérték utáu kétszeri próbával férfiöltönyt v téllkabétot

35 Uersenyszabűság,
Vü, Thököly-ut 8, *c-  I. emelet. (Keleti pályaudvar indulási oldatával esembea)

Botrány a Rokkantsegélyző 
ellenzékének vasárnapi 
gyűlésén

A "Magyar Rokkantsegélyző fi Nyugdíj
egylet ellenzéki tagjai sérelmeik és pana
szaik megbeszélése végett vasárnap dél
után a Budai Katolikus Körben gyűlést 
tartottak. A nagytermet zsúfolásig töltöt
ték meg az egyesület biztosítottjai, mikor 

egy háromtagú társaság rontott be a 
terembe.

Röpcédulákat szórtak szét, majd pedig a 
gyűlés egyik összehívójára, Biró Zsigmond 
nyugalmazott detektivfelügyelőre támadtak 
és élesen szidalmazták.

A teremben ülők között nagy konsler- 
náció keletkezett, többen

a röpcédulaosztogatókra támadtak.
végül is az ügyeletes rendőrtiszt teremtett 
rendet, a röpcédulaosztogatókat igazoltatta. 
Kiderült, hogy Pechö István és Molnár 
Ferenc magántisztviselők és Molnár Ilona 
kiszolgálólánnyal azonosak. Mivel engedély 
nélkül osztogatták a röpcédulákat, előállí
tották őket a kerületi kapitányságra. Csak 
ezután kezdődött meg a gyűlés, Larenz 
János elnökletével.

Az elnöki megnyitó után Gunesch János 
szólalt fel. Bírálta a Magyar Rokkant’ 
scgélyző éa Nyugdijcgylet ügykezelését, ki
fogásolta a Hermes Biztosítóval kapcsolatos

— A bácskai kaszáskeresztesek monstre 
bünpöre. Hétfőn reggel kezdik tárgyalni 
Bácsalmáson Böszörményi Zoltán és száz
harminchat kaszáskeresztes társának bűn
ügyét. A pécsi törvényszék dr. Sziléi taná
csa tárgyalja az ügyet s a tárgyalás tiz na- 
— VIH. Edward angol király méltó étla
pig fog tartani.
mérésben részesítette s világhírű magyar sütő
ipart, mert legutóbbi ittlétekor reggelijéhez 
magyar péksüteményt és kenyeret rendelt A 
magyar sütőipar kitüntetését a HemAd-utcal 
Monath sütöde könyvelheti el magának, mert 
ö szállította ax Ízletes, ropogós péksüteménye
ket és kenyeret.

— A jóhlrnevű Venenyacabóság, mely 30 
évig folytatta üzemét a Rottenbiller-u. 4/a. 
alatt férflsTobóságdt jelentékenyen megna
gyobbítva, Thököly-ut 6. sz. alá helyezte, ahol 
divatszövetekböl mérték után, kétszeri próbá
val férfiöltönyt nagy téHkaMtof 36 pengőért 
készít

—■ Több mint hAromexer pályamű érkezett 
a Gázművek koksz-jelmondat pályázatára. A 
fővárosi Gázművek Igazgatósága a közelmúlt
ban Jelmondat pályázatot hirdetett a koksz- 
hnjxnálat népszerűsítésért, előnyeinek ki
domborítása érdekében. Most járt le a pályá
zat, amely váratlan nagy sikerrel Járt, Több 
mint háromezer jelmondat, rerslke éj egyéb 
pályamű érkezőt! ex érdekes pályázatra, 
amelynek feldolgozása most hosszabb időt ige- 
nyel. A nagy érdeklődésre éa a szommelHt- 
halóén eredménye*  pályázatra való tekintet 
tel a Gázmüvek Igazgatósága elhatározta a 
h pályád íjak fölemelését. Ar anyag feldotgu- 

uUo ü| «MM • Hftri • dlj.k od.lMiMr.. 

munka a Nagykörúton történt. Itt váratlanul 
rendőri

riadóautó állott meg az Emke-kdvéház 
előtt és a kocsiról detektívek és rendőrök 

szálltak le.
Pillanatok alatt megszállták az egész környé
ket, végigjárták a lVcssc/én|/í-utcát, Kertész- 
utcát, Barcsoy-utcát és környékét, igazoltatták 
a gyaníts nőket, majd akik nem tudták Iga
zolni magukat és azokat, akiket már régebb
ről is jól ismert a rendőrség, feltették az 
autóra és valamennyit az erkölcsrendészstj 
laktanyára vitték. A IVesac/ényf-utca tájéká
ról huszonöt nőt állítottak elő. Egyrészük el
len megindult az eljárás, a többieket

a toloncházba vitték.
A tisztító razziát másnap kétszer is megismé. 
telték, délelőtt a Fercnc-körutat és a kör- 
nyékbcli utcákat razziázták végig és innen hu
szonnyolc nőt vittek el. Délután

■ Berllcl-tér környékén éa as Andrássy- 
ut mellékutcáiban harminc nő került a 

razzldzó detektívek gyűrűjébe.
Tegnap a Tisza Kálmán-térre került a sor, Itt 
délben és a késő esti órákban volt razzia, dél
előtt tizennyolc, este huszonkét nőt állítottak 
elő a detektívek.

tranzakciót, végül határozati Javaslatot 
terjesztett be, amelyben azt indítványozta, 
hogy

akadályozzák meg az egylet felosztá
sát, vagyonának a Hermes biztosító

hoz való átvitelét 
és változtassák meg a Rokkantsegély zó és 
Nyugdijegylet alapszabályainak azokat a 
pontjait, amelyek lehetővé teszik, hogy ta
gokat kizárjanak az egyesületből. A hatá
rozati javaslatokat a gyűlés résztvevői egy
hangúlag elfogadták.

Csery Gábor volt a következő felszólalót 
aki azt hangoztatta, hogy

■s egyesületnek háromezer olyan tagja 
van, akik nem hajlandók a Hermes 

biztosítóval megállapodni.
Végül vázolta a nyugdijegyesület szolgál
tatásainak mai siralmas helyzetét. Az utolsó 
szónok Biró Zsigmond volt, aki a Magyar 
Rokkantsegélyző és Nyugdijcgylet inai ügy
kezelését bírálta igen szigorúan.

Megnyílt Budapest legszebb 
tejivócsarnoka menő rendeset, 

legkellemesebb useonnázóhely, Erssébet-körot 
» volt Papagáj mi.iató fényesen átalakított helyiségében

— Nyolcvan százalékot pótadó Debre
cenben. Elkészült Debrecen város költség
vetése, amelyből kiderül, hogy 10,188.000 
pengő előirányzott kiadással szemben 
mindössze csak 8,851.000 pengő fedezetre 
lehet számítani. Elhatározlak, hogy az elő
relátható deficit fedezésére 80 százalékos 
pótadót vetnek ki.

— Vasárnapra virradó éjjel négy szolnoki 
iskolába törtek be. Ismeretlen tettes vasár
napra virradó éjszaka négy szolnoki Iskolába 
tört he, ugy látszik, azt hitte, hogy most, a 
pótbeiralások után, pénzt talál a kasszákban. 
Sehol sem talált egy fillért sem. A rendőrség 
keresi a rablót.

— Gázolt éa továbbrobogoft egy hndapcsll 
autó. Vasárnap KunszenmArton határában egy 
budapesti rendszáma autó elgázolta a kocsi
ját javító Józan Fábián fuvarost, majd tovább
robogott. Józsa állapota életveszélyes. A gá
zoló autót keresik.

— A híres fllmcainagok, a nagy színésznők, 
a világ legszebb asszonyai a Lux Toilet Soap 
enyhe habjára hízzák féltve őrzőit kincsük: 
vonzó, sima bőrük ápolását Szépsége meg
őrzéséhez válassza ön is mindennapos hűsé
ges segítőtársul az illatos Lux szappant. Arc
bőrét és kezelt Ápolja, fürdőjét üdíti. A Lu< 
Toilet Soap Hollvwood szépségszappana. Kap« 
ható mindenütt. Ara 40 fillér.
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Nem váüozík
az időjárás

A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap 
délben: Budapesten vasárnap délben a hő- 
mérséklet 17 Celsius-fok, a tengerszintre 
átszámított légnyomás 770 milliméter, alig 
változó Irányzatú.

Várható Időjárás a következő 24 órára: 
Északkeleti légáramlás, változó felhő
zet, legfeljebb pár csepp eső. Reggel a 
mélyebb fekvésű helyeken talnjköd. A 
hőmérséklet nem változik lényegesen.

— EDWARD KIRÁLY ELUTAZOTT 
BECSBŐL LONDONBA. Edward király a 
vasárnapot, bécsi látogatása utolsó napját, 
iárészt szállodájában töltötte s csak dél
után tett rövid kirándulást a Koblonzre és 
Kahlenberqre. Miután hazatért, fogadta 
héthársi Neumann professzort, aki a ki

kezeli. Az esti órákban 
Bécsböl hazautazott Lón-

rály fülbaját 
Edward király 
(Ionba.
_ FABINYI 

BEN. Fabinyi

Nürnbcrgben. 
szocialista párt 

Hit-

NAGY EXPOZÉJA GENF-
_____ Tihamér pénzügyminiszter 

vasárnap megérkezett Genfbe. Hétfőn nagy 
expozét mond Magyarország gazdasági és 
pénzügyi helyzetéről.

— Hitler nagy beszéde 
Nürnbcrgben a nemzeti 
birodalmi pártnapjának vasárnapján 
lep kancellár százezerfönyi tömeg előtt 
nagy beszédet mondott. Hangoztatta, hogy 
világszerte tüntetéseket rendeznek most a 
bolsevizmus mellett. Németország eddig 
nem tüntetett, de ha tüntetni kezd, milliók 
páratlan tüntetése lesz ez. Mi a békét akar
juk — mondotta a kancellár —, de soha
sem fogjuk megengedni, hogy Német
ország bolsevista legyen.

— Nemzetközi kutynverseny a Lovardában. 
4 Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete 
vasárnap tartotta a Nemzeti Lovarda helyisé
gében nemzetközi kutyaversenyét. A nagy
sikerű versenyen n külföldi államok legkivá
lóbb kutyapéldányai vetlek részt.
_ Betiltották az épitőmunkások gyűlését. 

Vasárnap délelőtt közel 1000 ember gyűlt ősz- 
szc a MÉMOSz Aréna-uti helyiségeiben, ahová 
énitőmunkás nagygyűlést liivtak össze. A rend
őrség betiltó végzést kézbesített a pártvezelö- 
ségnek. Két szakasz rendőr jelent meg nz épü
letben és felszólították a munkásokat, hogy 
azonnal távozzanak az épületből A feloszlatás 
izgalmas jelenetek között, de rendben folyt 1»

— A kent! herceg é*  a jugoszláv rígenshcr- 
ceg Ausztriában. A kenti herceg is Pál jugo
szláv régensherceg vasárnap a karintiai H űr- 
zenbachnál átlépték az osztrák határt és a 
Grossglockneren kérésziül Salzburgba utazlak. 
Inén folytatják útjukat Zürich felé.

— Szolnokon megtalálták az eltűnt Gállá 
Tibort, akit 20.000 pengős örökség vár. Vasár
nap a szolnoki rendőrségre bekísértek egy le
rongyolódott fiatalembert és csavargásért nyolc 
napra Ítélték. A fiatalember elmondotta, hogy 
Gállá Tibornak hívják, milánói egyetemi hall
gató, nincs egy fillérje sem, gyalog jött haza 
Magyarországra. Sopronba igyekszik egy ba
rátjához. Örökséget vár Amerikából. I tőing 
derült csak ki, hogy Gállá Tibor eltűnését már 
bejelentették a budapesti rendőrségen és hogy 
egy pesti fővárosi ügyvéd irodájában húsz
ezer pengős amerikai örökség várja.
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..éterrúX
FAL- ES BUTORBURKOLÁSOK

BEMUTATÓHELYISÉGE
VI., O-UTCA 4. SZ.

TELEFON 1-1M-IB

— Miniszteri bizottság vizsgálja Szek- 
szárd városi ügykezelését. A szekszárdi PJ*'"  
gármester fegyelmi ügyében újabb fordulat 
következett be. A polgármester ellen veze
tett vizsgálat fölmentéssel végződött. Ezt a 
döntést a belügyminiszterhez megfellebbez
ték. mire a polgármester, vitéz Vendel Ist
ván is fellebbezést nyújtott be a belügy
miniszterhez. Ugyanekkor miniszteri bizott
ság a város ügykezelését fogja átvizsgálni.
- Dacára a bőrdrágulásnak a Fri«Hrt 

clpöUzletekben még mindig 8.80 pengőért kap
ható igen jó minőségű, elegáns női cipó. 
Ajánlatos tehát a hölgyközönségnek a Frle- 
bort cipőüzletekben — Rákócziul .»«erz- 
l.őrut 62., Vámház-körul 10., RAkőczI-ut 64. 
vásárolni.

G ORG KAISER és SPOLIANSZKY 
világhírű zenés-táncos k » b a r é - r e v 0 j e 

FEHÉR ÉS FEKETE 
az évad első sr.entAcIós újdonsága

JBpazHörull Színpadon
Magyar színpadra átdolgozta 10 képben: •'*•••*  
Verseket Irta: Harmati) Imre. Reudezl; Kővár? Oyu|a

J á t s 8 a á k:
Lalabtr Kálmán. Raina AIIm, tálamon 
i*.a,  Gárdonyi, Funvvoss, í»a. Kí,*fí'  

Fóti, Réox Vali, Vadn'l Eve. Uaaló, 
Fonyft Mihályi, OörSg Ela. Náray lerl, 

Haliad. bülöp, OaróV, Hajjyl 
és a Bobv-"örlök

A két zongoránál: Erdélyi Patai é*  CaatkC 
Díszleteket tervezte: BAathy latvá*  

A táncokat betanította: Bob «ray 
Ragyogó ruhák, díszletek, in vllágeláger, stb„ stb. 

Premier naaibaton ette • órakor 
Pántokon este nyilvános tőpróba

Dávid Zsuzsi színésznő 
halálos autőkatasztráfája 
Olaszországban két nappal 

az esküvője előtt
Vasárnapra virradó éjszaka megdöbbentő 

szerencsétlenség híre érkezett Budapestre. 
Dávid Izsák budapesti divatszalontulajdo
nos leánya, Dávid Zsuzsi színésznő, a 
Terézköruti Színpad és Belvárosi Színház 
volt tagja. Budapest egykori szépségkirály- 
pője autókatasztrófa áldozata lett Olasz
országban.

A huszonhétéves gyönyörű szép fiatal 
leány Viareggióban nyaralt és ott meg
ismerkedett Brúnó Castighonival, egy dús
gazdag livornói cukor- és szeszgyáros fiá
val.

Az ifjú Castiglionl beleszeretett a ma
gyar színésznőbe és megkérte kezét.

Dávid Zsuzsi igent mondott és — tekintve, 
hogy a fiú családja azt akarta, hogy men
nél előbb megesküdjenek Budapestre
jött, megszerezte a szükséges okmányokat, 
majd pénteken Livornóba utazott. Megálla
podtak, hogy

hétfőn tartják meg az esküvőt és Dávid 
Zsuzsi szülei vasárnap utaztak volna 
Olaszországba, hogy résztvegyenek

lányuk esküvőjén.
Szombaton este Dávid Zsuzsi édesanyját 

felhívta telefonon a vőlegény anyja. Csak 
ennyit mondott a telefonba:

A német bíróság kimondotta, 
hogy a „zsidózás“ 
tisztességtelen verseny

Közgazdasági és Jogi körökben nagy ér
deklődésre tarthat számot az az ítélet, 
amelyet egy tisztességtelenverseny pörben 
most hozott a német legfelsőbb bíróság.

Két németországi biztosítóintézet hábo
rúsága Indította meg a pert. Az egyik biz
tosítóintézet tisztviselője propagandaelö- 
adást tartott, amelyben a többi között azt 
mondota, hogy a másik biztosiló társaság 
tőkéjének nagyrészet külföldön helyezte el, 
felolvasta a társaság igazgatósági tagjai
nak névsorát és

felhívta a közönség figyelmét arra, 
hogy az igazgatósági tagok között több 

zsidó van.
Végül pedig ugy aposztrofálta a biztositót, 
bőgj’ az egy nemzetközi zsidó vállalkozás.

A zsidónak aposztrofált biztosítóintézet

CIPÓ ssrna-leseie p 8.80 Friebert RAkóczt-nt SO 
RAkóest-nt 04 
TerézkUrut 02 
VAmhAa-krt 10

— STERN SAMl'NÉ CSIPKEAJÁNDÉ- 
KÁT VASÁRNAPI ISTENTISZTELETEN 
AVATTAK FEL A DOHÁNY-UTCAI TEM- 
PLOMBÁN. Stem Sannmé, a pesti izraelita 
hitközség elnökének népszerű és jótékony 
felesége csaknem négy esztendei munkával 
sajátkeziileg harminckét darabból álló csip- 
kemunkát készített, amelyet most felaján
lott a Dohány-utcai izraelita templomnak, 
hogv annak külső fényét emelje és ezzel 
Isten dicsőségének áldozattal szolgáljon. 
Stem Samuné remek kézimunkája komoly 
művészi munka, amely készítőjének nemes 
Ízléséről tesz tanúságot. A nagyértékü 
ajándékot a Dohány-utcai templomban va
sárnap délután öt órakor délutáni isten
tisztelet keretében avatták fel. Dr. Hevesi 
Simon vezető főrabbi mondott ez alkalom
mal nagyhatású beszédet, megköszönve az 
adományozó nagylelkűségét és méltatva jó
tékonyságát.

— Piaci árusok az őstermelők árusítása 
ellen. A budapesti csarnoki és piaci árusok 
egyesülete vasárnap nagygyűlést tartott. A 
szónokok a piaci kérdés rendezését sürget
ték. Határozati javaslatot fogadtak el. 
amelyben az ál-őstermelők árusításának 
ellenőrzését kérték.

BUDAI SZÍNKÖR

CSfiRDáS 
nonthy Hanna. Feje, Teri, Canrtoa 
ftvula. Ocllv Feienc. Verebes Ernő, 
Sarkadv Aladár. I.atnbAr Árpád,

Cetbe, Ferenc teiléptövel
MA, HÉTFŐN ES.E

Mim KflMS

— Zsuzsikával ba) van, meg kell ope
rálni, jöjjön le a mamája.

Castlglioniné ezután már le is tette a 
kagylót. Dr. Bencze Zoltán, Dávidék jó
barátja telefonon felhívta Livornót, de nem 
adtuk semmi felvilágosítást. Szombaton este 
tizenegy órakor távirat érkezett Dávidék- 
hoz:

— Azonnal jöjjenek. Zsuzsika este tíz 
órakor meghalt

— Igy szólt a sürgöny.
Dávid Izsák a szerencsétlenség hírére 

eszmélet’eniil esett össze és most is súlyos 
betegen fekszik lakásán. Dávidné erőit vett 
magán és

vasárnap reggel egy ismerősük kísére
tében Livornóba utazott, hogy olt le
hessen lánya esküvője helyett — a 

temetésén...
Vasárnapra tisztázódtak a szerencsétlen

ség részletei: a színésznő és vőlegénye ki
rándulást tettek egy autón, amit a fiatal
ember vezetett. Az autó Livorno határában 
még tisztázatlan körülmények között föl
borult és ugy a vőlegény, mint a meny
asszony súlyos koponyaalapi törési szen
vedtek. Dávid Zsuzsa meghalt, Casliglioni 
áilapota életveszélyes.

erre tisztességtelen versenypert indi’ytt a 
másik biztosító ellen.

Az alperes biztosítóintézet a pörben az
zal védekezett, hogy

a nemzeti szocialista felfogás szerint 
megengedett, sőt szükséges a német 
népességet a zsidó befolyástól meg
óvni esi gy voltuképen csak ezt a kö

telességét teljesítette.
A német legfelsőbb bíróság azonban ezt az 
álláspontot nem tette magáévá és kimon
dotta, hogy a versenytárs oly személyes 
körülményeire, amelyek a szóbanforgó üz
leti szolgáltatással, a biztosítással nincse
nek összefüggésben, utalni nem szabad. A 
Relchsgericht ezért

megállapította a tisztességtelen ver
seny fennforgását

és marasztaló Ítéletet hozott.

— Rozgonylnál 3 kablnetkép R P. Kálvln-tér 5.
— A Nemzetközi Urológiai Kongresszus tag

jai Budapesten. A Magyar Urológiai Társaság 
meghívására a Bécsben megtartott Nemzetközi 
Urológiai Kongresszus 120 tagja szombaton 
Budapestre érkezett. A' vendégek vasárnap 
megtekintették h budapesti gyógyfürdőket, az 
urológiai és sebészed! klinikákat, valamint n 
város egyéb nevezetességeit. Dr. Ráskay Dozsft 
egy. tat ár „Budapest forrásai és gyógyfürdői 
nz urológia gyógytéhyezöi'*  címmel előadást 
tartott, amelynek a külföldi orvosok sorában 
rendkívül nagy sikero volt. Vasárnap este a 
Gyógyhelyi Bizottság látta vendégül a nemzőt, 
közi orvostúraasúgot a Szent Margitszigeten. 
A fogadáson resztvettek még a magyar kir. 
kormány képviselői és a magyar orvostársa
dalom számos tagja.

— Magyarországon most Igen kedvelité váll 
egv n bélmiiködést szabályozó készítmény, 
mely a messínai citrom kivonatával van íze
sítve. A neve „Citrosal'' és a hatása kiváló, 
mert gyümölcsszaga mellett a rendes székletet 
biztosítja .tehát egyúttal az elhízástól megóv. 
Egy üveg többheti használatra elegendő meny- 
nyiséget tartalmaz és minden gyógyírban ol
csón beszerezhető.

— Az Eternit Művek ezúttal ia felhívja t. 
ügyfelei szives figyelmét, hogy VJ., ó-utca 4. 
szám alatt fal- és butorburkolások bemutató- 
helviséget rendezett be.

fflEimiE
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Béldi Béla Ivádyval 
és Mártonnál tárgyal

Az utóbbi napokban a napilapok hasábo
kon át tárgyalták Béldi Béla NEP-képviaelŐ 
— a párt volt propagandafönökének — af
férját Marton Bélával, a NÉP országos fő
titkárával. Ezzel kapcsolatban az a hir 
terjedt el, hogy Béldi Béla ma, hétfőn beje
lenti kilépését a NEP-böl.

Ezzel szemben a Hétfői Napló jólinfor
mált helyről az.t az értesítést kapta, hogy

Béldi Béla még egyáltalában nem ha- 
tározxitl ateklntetben, hogy tényleg kl- 
lép-e a nemzeti egység pártjából. Hét
főn vagy kedden előbb tárgyalni fog 
Ivády Bélával, a NÉP elnökével, majd 

utána Marton Bélával 
és csak ezen tárgyalások után fog dönteni 
arról, vájjon kilép-e a pártból, vagy pedig 
továbbra is tagja marad a NEP-nek.

Békefll válasza
Sólyom Jankának

Bfkelfi László felkért bennünket a 
kővetkező nyilatkozat közlésére:

— Sólyom Janka nyilatkozatában kijelen
tette, hogy a Bristol halijában azért nem lép
het fel dizözként, mert a rendőrség nem enge
délyezte további szereplését, mivel ez

egy most létesülő kabarénak konkurren*  
elúja lenne.

Minthogy Jelenleg köztudomásúan csak a Pó
dium cinül kabaré van épülőfélben, melynek 
én vagyok művészi igazgatója, kénytelen va
gyok nyilatkozatára reflektálni, bár stílusos- 
rak sem tartom, sem nem szokásom. Sólyom 
Janka szereplése nem konkurrcncia a most 
épülő Pódium kabarénak, hiszen

ez a műfaj nálunk helyet nem Is kap.
De nem tételezhető fel az államrendőrségfől, 
hogy bármely épülő kabaré igazgatójától be
folyásolni hagyja magát az engedély kiadásá
ban. Sólyom Janka vélt konkurrenciájára pe
dig azt válaszolhatom, hogy nyilatkozatával 
foglalkozni vagy arra reflektálni nem óhajtok, 
még akkor sem, ha eminens magán — anyagi 
érdekeimről lenne szó, mert rólam fel sem té
telezhető, hogy akár ez esetben is bármilyen 
irányban bárkinek at útjába akadályokat gör
dítenék.

Beszámológyüléa Orosházán. Csizmadia 
András, az orosházai kerület országgyűlési kép
viselője vasárnap délután beszámológyülést tar
tott Orosházán, melyen különösen agrárkérdé
sekkel foglalkozott. Felszólaltak még Tóth 
Pál, Plósz István, Lányi Márton és Drózdg 
Győző országgyűlési képviselők. A nagygyűlés- 
iŐI üdvözlő táviratot küldtek Gömbös Gyula 
miniszterelnöknek

— A műszaki továbbképző behatásai. A Ma
gyar Műszaki Szövetség állal szeptemberben 
rendezendő viJIamoshegesztö, továbbá vegyé
szeti és festék szakmai, végül galvanolecbnikai 
továbbképző előadásokon való részvételre 15-én 
d. u. 5—7 óra közölt lehet jelentkezni a szövet
ség ügyvezclőségénél (V., Kádár-u. ő. sz.), ahol 
az érdeklődők részletes felvilágosi lést nyer
hetnek.

nincs jobD. nem is lehet, 
mint az 
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BRIDGEZÖK HgStSS október 17—18,

Nagy a készülődés a szőrmefronton
HÁROMNEGYEDES BUNDA A DIVAT

A Hétfői Napló október 17—18 ikl 
PÁROS ÉLŐNY VERSENYEK 

ffivédniikl tisztét a Magyar Bridge Szövet
ség vállalta. Dlszel nők: Kállny Tibor dr., 
ny. pénzügyminiszter, az MBSz. elnöke. El
nök: dormándl Dormándy Géza ny. tábor
nok. nz MBSz. ü. elnöke. A zsűri elnöke 
Szabó Nándor ny. mlnlszefrl tanácsos. Tag
jai: Dr. IIrmád István, Keleti Andor, Keéry- 
Szántó Imre, dr. Molnár Harry, dr. Szer- 
vlezkv György, dr. Szigeti Pál. Az előny
osztó bizottság elnöke dr. Pétery Jenő, az 
MBSz. kapitánya. Tagjai: Dr. Barmi Sán
dor. dr. Iludovernik László, dr. Kóczlán 
Imre, dr. Kun Miklós és a főren erők.

A Szövetség különösen azért is pártolja 
versenyünket és hívja fel arra a klubok 
figyelmét, mert ebben kitűnő tréninglehe
tőséget lát úgy a nagyközönség, mint n vá
logatottak, különösen pedig a hölgypárok 
számára. Éppen ez utóbbira való tekintet- 
tel a rendezőség külön értékes hölgvdljat 
tűzött ki.

Meghi vóigénylés 
hivatalában: “
1-308-96.

• Hétfői Napló kladó-
ErzAébcl-kUrut 28. Telelőn:

♦
Már nem egyszer került szembe egymás

sal a házasság és a bridge, bár Culbertson 
mester, a „brtdgepápa" állandóan hirdeti, 
hogy semmi sem biztosítja jobban a har
monikus házaséletet, mint a bridge. A pesti 
élet most ismét megcáfolta a „nagymester" 
mondását. . . fíridgeklubjalnk látogatói jól 
ismerik a pompás kedélyű gombgyárost, aki 
népszerű tagja volt régebben hajnalig nyúló 
pártiknak is. Mintegy félévvel ezelőtt ma
radt e.l a bridgcszalónokból a gyáros. Meg
nősült. Szeretemből nősült és neje őnagy- 
saga elszánt ellensége volt a bridgenek, 
megigérlettc férjével, hogy nem kártyázik. 
És a férj megígérte ezt. Meg is tartotta ígé
retét. Egy ideig. Amíg kibírta bridgezés 
nélkül. Három hétlel ezelőtt azonban egy
szerre bejelentette i/ju nejének, hogy es
ténként is be kell néha járnia a gyárba, 
valami uj találmánnyal folyó kísérletek 
miatt. E naptól fogva a bridgevilág vissza
nyerte a gyárost. A menyecske azonban 
gyanakodni kezdett, hogy — talán pásztor
ára az uj találmány. Magándetektívet szer
ződtetett. Kiderült minden. Kiderült, hogy 
az esti elfoglaltság nem pásztorára, de nem 
is találmány — csupán bridge. És ki
tört a botrány gomboséknál. Válás ugyan 
nem lesz az ügyből, de Culbertson mester 
kijelentése megbukott. licitben. Kontrával.

Különösen a szőrméd!- 
vat újdonságai elé nézünk 
minden évben nagy szív- 
szorongással. Aggódva vár
juk a súlyos feleletre a vá
laszt, vájjon divatos lesr-e 
tavalyi bundánk az idén 
is? ... Mert míg egy ruha 
átalakítása csupán pár fil
lérbe kerül, bundánk át
formálása már kicsit költ- 

-tme(BA qipsaflnj 
idén pedig lényegesen 
n bunda a tnvalyi- 
Amig tavaly egész 

raglánszerü, böhátu bundát 
visellek, amely már a váll
tól kezdett „harangozni" 
addig mostanában a bő

bundánál a glokni csnk a lapockától 
tehát a hangsúly egyedül a hát köze

pén lesz, ami nagyon szép alakot kölcsö
nöz majd viselőjének, vagy pedig elől test
hez álló, sveifolt lesz, elől vagy körül 
gloknis, csípőtől kis hullámos gallérokkal, 
rakott váltakkal.

Mindkét fajta bundánál nagyon kihang
súlyozzák a váltakat, amelyek laposan vagy 
magasan berakottak. sonkaujjakkal.

Természetesen mindkét forma három
negyedes. Ennek átütő sikere oly nagy, 
hogy a szűcsöknek soha nem volt ennyi 
bunda átszabást rendelésük, mint most. 
Nem is csoda! Hiszen a bunda minden 
nőnek előnyösen áll!

A prémek közt legdivatosább a sea! 
electric. Ennek gazdasági oka is van, mert 
aránylag olcsó, könnyen elérhető és mégis 
remekül öltöztet, elegáns. A seal electric- 
bundák legújabban-kélzsebes fazonban ké
szülnek, amelyek láthatatlanul belül bőrrel 
vannak kibélelve, ezáltal a széléi nem kop
nak ki olyan gyorsat},„ Emellett azután 
szerepet kapott a macska is, trottőr célokra. 
Roppant strapabíró szőrme.

No azután természetesen az indiai breit 
schtvanr. a perzsa és a nerz változatlanul 
divatosak és hogy ezek milyen elegánsak, 
— azt hiszem —, fölösleges külön megem
lítenem.

A buenok is nagyon divatosak barna, fe
kete és szürke színekben. A szürke, kü
lönösen olyan, mintha perzsa volna.

A télikabátokat és a kosztümöket is igen 
•ok esetben ezüstrókávnl diszitik fel. Páris 
egyik legelőkelőbb divatháza például kol
lekciójában 1000 (ird. olvasd és értsd: ezer) 
darab ezüstrókát dolgozott fel.

Azért természetesen nem éri baj azt az 
asszonyt sem, aki esetleg régebbi, skunks, 
csikó vagy niás szőrmével diszitett kabátot 
fog az idén viselni. Sőt...

Dr. Dévalné Erdőit Böske

♦
Folyó hó 10, 11. és 12-én tartotta a Váci

utcai Breitfeld szűcs divatrevüjét. A bemutató 
termeket teljesen megtöltötte az elegáns hölgy
közönség és elragadtatással szemlélte a Breit
feld szűcs szebbnél-szebb szőrmekreációit, a 
gyönyörű perzsa, nerz és indiai hreitschwanz- 
bundákat, valamint a barna, fekete és szürke 
valódi buenok nagy sikert arattak. Legna
gyobb tetszést az idei szezon legdivatosabb 
szőrméje, a hreitschwanz fókabundák aratták. 
Már a bemutató alatt elhalmozták a céget 
rendelésekkel, amit nem is csodálhatunk, 
mert a Breitfeld-cég úgy kivitelben, mint mi
nőségben mindig a legjobbat nyújtja a vá
sárló közönségnek.

♦

Szokásom, hogy minden évben, igy szezon 
elején meglátogatom Kutnevskyt (Krislóf-tér 
6.). Itt látom mindazokat a finom és divatos 
újdonságokat, amiket Paris és London Ianszi- 
roz. Most is úgy tettem. Mondhatom, Kutnev- 
sky idei kollekciójáról nem is lehet írni, azt 
látni kell. Legutolsó divat szerinti seal, bueno,; 
perzsa és bretschwanz bundái a szűcsipar re
mekei. Minden bundája ugv van kidolgozva, 
olyan precízen, hogy valóban egy életre szól- 
nak. Tévhit azt, hogy Kutnevsky drága, meg
győződtem már nagyon sok esetben, hogv igaz 
szólásmondássá vált jelmondata: Kutnevsky 
sem drágább,, mint más, sőt ...

sából rögtöni hatállyal elbocsátom.
A titkár egy pillanatig sem gondolkozott ét 

kijelentette az igazgatónak:
-- A hölgyet nem veszem nőül és a felmos, 

dóst nem fogadom el.
Az igazgató azonban nem változtatott elht 

tározásán s másnap titkára ajánlott levelet 
kapott, amelyben a vádlott közölte vele, hogy 

azonnali hatállyal felmondják állását.
A titkár a felmondó levél után a munkaügvi 
bírósághoz fordult s a törvényes felmondási 
időre járó fizetéséért beperelte a vállalatot

Előadta a biróság előtt, hogv B Margithoz 
régebben barátság fűzte, de barátságuk' alatt 
sohasem élt vissza azzal a pozícióval, amit a 
vállalatnál betöltött, nem felel meg a valóság, 
nak az sem, hogy a délutáni hivatalos órák 
alatt megtörtént volna mindaz, amit a leányzó 
Állított.

Ezekntán kéri a bíróságot: kötelezze a válla- 
tatot a felmondási időre járó hathavi fizetése, 
remuneróciója és egyéb illetmények megfizeté
sére, mely összesen 4000 pengőt tesz ki.

Erkölcstelen magatartás vagy 
teljesíthetetlen lelte' el?

A vállalat jogtanácsosa kifejtette a biróság 
előtt, hogy

a titkár olyan erkölcstelen magatartást 
tanúsított a hivatalban,

amely feljogosította az igazgatót az azonnali 
elbocsátásra

— Az azonnali elbocsátás nem a titkár er
kölcstan magatartása miatt történt — érvelt 
D. Lajos ügyvédje —. A vállalat igazgatója a 
titkár további alkalmazását

olyan feltételhez szabta, amilyent ■ magán
alkalmazottak szolgálati pragmatikája, de 

az egész magyar magánjog nem ismer.
Ha a titkár ezt a feltételt teljesítette volna, tigy 
ma is állásában lenne. Nem lehet tehát azt 
állítani, hogy az elbocsátás az ő erkölcstelen 
magatartása miatt történt.

A felek előadása után
a bizonyítási indítványokra került sor.

A vállalat jogtanácsosa kérte B. Margit kihall
gatásai, a titkár ügyvédje pedig tanukra hivat
kozott, akikkel azt kívánta bizonyítani, hogy 
a csábítás nem történhetett meg úgy, ahogy azt 
a leány előadja.

A biróság helytadott a bizonyítási inditvá- 
nyoknnk és a legközelebbi tárgyaláson felvo
nulnak a tanuk ...

’fesaal bunda P1M„
• legnagyobb divat ___

HEUO SZŰCS. Baross-Ulca 45.8Z.
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Harc egy hatalmas örökségért:

Erdélyi Mór ismert pesti fény
képész fia beperelte édesanyját

Szemethy Károly tiszti főügyész jelentést 
terjesztett elő a főváros ezidöszerint folya
matban levő pereiről. A jelentésből kitűnik, 
hogy n fővárosnak ezidöszerint 1293 bérleti 
viszonyból eredő, 586 egyéb polgári, 211 ■ 
gyámpénztárral kapcsolatosan folyó, 100 
kincstári, 18 kisajátítási, 90 büntetőügyi pere 
v®n folyamatban. A tiszti ügyészség kikül
döttei a múlt hónapban 487 tárgyaláson 
vettek részt.

A Hétfői Napló közli először, hogy a szep
tember 10-én Parisban megtartott értekezleten 
Culbertson megegyezőit nz európai ligával és 
igy létrejött nz összes bridgrzők által kívánt 
béke Amerika és Európa között Bennünket 
azért érint különösen kellemesen ez a hir. 
mert most már nincs semmi akadálya, hogy 
Culbertson ígéretét betarthassa és a Budapes
ten megtartandó világbajnokságra három négy 
nmerikni csnpnttal átjöjjön. A Szövetség min
den tekintetben fel akar készülni n világ 
bajnokságra és a legutóbbi intézőbizottság már 
Összeállította n világbajnokságot rendező bi
zottságokat nz/nl a fenntartással, hogy ezek 
még nem teljesek és nz év folyamán szükség 
srerint kiegésrithetők:

Gazdasági bizottság elnöke: Dr. Görgey Ist
ván, tagjai: Bokor Imre, Hollós Ödön. dr. Ealoy 
István, Kiinger Pál, Milos György, Neuhold Jó
zsef és l'hilippovich Károly. Társadalmi bizott
ság elnöke: Szabó Nándor, tagjai: llotnb Jó- 
rsef, Keleti Andor, Tóthvárady Asbólh Miklós, 
firóf Zichy Ede és Waldkompf Rudolf. Szervező 
bizottság, elnöke Dormándy Géza, tagjai: Dar
vas Róbert. Iludovernik László. Göllner András, 
Korányi Cohen Rafael, dr. Markos Béta, Ottlik 
Géza és Sátori Géza. Versenybizottság: elnöke 
dr Pétery Jenő, tagjai; Décsi László, dr. Mer- 
nád István, dr. Kovács György, Kovács László, 
dr. Káczián Imre, Ladányi László, dr. Szomjas 
György, dr. Paul Stern (Wien) és dr. Egon 
Watza (Wien)

A versenyelnökség: Dormándy (lézg, dr. Szi
geti Pál és Leítner Ferenc.

Budapest egyik legrégibb, legismertebb fény
képészének: néhai Erdélyi Mórnak hatalmas 
örökségéért elkeseredett harc indult. Erdélyi 
Mór kormónyfölannesos, a békebeli Budapest 
híres fényképésze,

hatalmas vagyoni hagyott hátra, amikor 
elhunyt.

Végrendelete drága műkincsekről, ingatla
nokról és nagyértékii műtermének berendezé
séről intézkedett. A végrendeletben Erdélyi Mór

vagyonának legnagyobb részét feleségére 
hagyta, míg fiát, dr. Erdélyt Györgyöt 

kizárta az örökségből.
Erdélyi Györgv dr., amikor édesapja meg

halt, Párisban tartózkodott, egy francia film 
vállalatnál működőit, jól jövedelmező állása 
volt. Később azonban megszakadtak a kap
csolatai a filmvállalattal és visszatért Buda
pestre. Ekkor indította meg éles harcát néhai 
apja hatalmas örökségéért. Ez a harc most 
azután meglepő fordulatot vett:

dr. Erdélyi György beperelte édesanyját.
A biróság előtt előadta, hogy apja úgyszól

ván utolsó óriában irta a végrendeletét, azt 
• menyesnek tekinteni nem lehet, s ezért kéri, 
hogy a biróság semmisítse meg a végrendeletet 
s kötelezze édesanyját, hogy a hatalmas va
gyon reá eső részét adja neki. Erdélyi Mór 
"iaVhRVu Viszon‘ *rra ^atkozott a biróság előtt, hogy °

■ végrendelet teljesen szabályszerűen jött 
leire, s Így alaptalanul támaszt követelést 

a fia az örökséggel szemben.
A törvényszék bizonyítást rendelt el: a to- 

nr/A- egész seregét fogja kihallgatni annak meg. 
ídlapitasara, v

hogyan és milyen körölménvek között 
végrendelkezett Erdélyi Mór,

valóban utolsó óráit éltc-e már, amikor vég
rendeletét aláírta.

♦
Aa első nemzetközi azanatőrlum-kongresa- 

S7ua tanácskozása ezen a héten, 16-án kezdő
dik a Tudományos Akadémiában. A kongresi- 
vua programjában — többek között — Buda
pest gyógyfürdőinek bemutatása Is szerepel.

★
Az őrlési vám leszállításában szerdán, 15-én 

döntenek a földmivelésügyi minisztériumban. 
A tanácskozáson a gazdaérdekeltségek képvi
selőin kivül a vidéki vámőrlő malmok kikül
döttei is résztveszhek.

♦
A Textiltechnikai és Tcxtilkémial Szeminá

riumnak Xl-ik évfolyamát október hó 13-nn 
nyitja meg a Magyar Kereskedelmi Csarnok 
és Nagykereskedők Országos Szövetsége. A 
^extillechnikai szeminárium előadója Rábl 
Dezső, a textilkémiai szemináriumot pedig dr. 
Keresztes Tibor vezeti. Mind a két szeminá
rium 3—3 hónapig tart és az azokra vonat
kozó minden felvilágosítással a Magyar Ke
reskedelmi Csarnok titkári hivatala szolgál, 
ahol a felvételt is eszközük.

A titkár

Hajfesték:
amely ogywerre fe 11. ttaztltja, frissíti 

én puhítja a hajak

Riebolit
habxó hzsffoatö shamvoon. 

ZaonlAlta holland vegyészek ta'áiminya. 
Csalt jobb hültyfodrássokndl.

nem vette feleségül kolléganőjét,
kidobták állásából

’nrtózkodott nála. Az egyórás kihallgatáson 
kiderült, hogy a titkár hosszabb időn keresztül 
udvarolt a tisztviselőnőnek és

csaknem minden délután találkozott 
a leánnyal a hivatali szobájában. 

Ai’Í”í!Se,.flHÖ é8 * ti,kár kósö eM,8 tartózkod
tak a hivatalban és ezalatt történt a csábítás.

Az igazgató ezekutón felszólította a titkárát: 
- Azonnal vegje feleségűi B. MargltoL 

nem teszi meg, állá*

* T I k T T É »
E rovatban kezűitekért nem vállal felelőssége’ sem • 

szerkesztőséi sem ■ kiadóhivatal

Margit tisztviselőnő évek óta Állott mérfí „ ....... .............
egyik pesti nagyvállalat szolgálatában, amikor 
egyik reggel zokogva állított be főnökéhez:

— Igazgató ur segilscgrt kell kérnem... Az 
igazgató ur titkára minősít héíetlenüt viselkedett 
vetem szemben ... Megalázott női becsületem- 
bán . .. Elcsábított.

A ónnal vegye feleségül!.,. 

. ..Nem vés em! —

Az taargntó azonnal szigorú vizsgálatot Iridl- 
tott es rövidesen megállapította, hogv a tiszt- 
slsclönő igazat mondott Maga élé hivatta tit
kárát, D Lajost, aki közel egy órán keresztül

Kerékpárosok I
•Sitik 21’b0hoMé;*  f***"  pá-’JAt 3 pengőér
Bajuk. Horváth e« RerczetiU, Vili., Vl»y Imréitek 14.

omtk nyilatkozata
Az elmúlt napokban több Budapesten m<’fr 

jelenő napi és hetilap tendenciózusan foglal
kozott Szövetkezeti Központunk ügyvezetésével 
és azzal kapcsolatosan az elért üzleti eredmé
nyekkel s ezeket valótlan adatok felhasználá
sával téves megvilágításba helyezték.

Szükségesnek tartjuk kinyilatkoztatni, hogy 
jogtanácsosunknak megbízást adtunk arranézve, 
hogy ezen lopok ollen a bűnvádi eljárást hala
déktalanul Indítsa meg.

Országos Magyar Te'szüvelkeieti 
Központ in. sz.



Sudaput, 1930 ueptembtr 14. HÉTFŐI NAPLÓ 9

SZÍNHÁZ-MOZI
Vasárnap hirtelen rosz- 

szul lett, és megop^rálták 
Békássy Istvánt

Békássy István, aki jelenleg a Mlivészszlnház 
tagja és a „Velencei kalmár**  egyik főszerepét 
próbálja, szombat este n Belvárosi Színház 
megnyitó előadásán rosszul lett, úgyhogy kol
légái szállították haza. Az eszméletlen állapot
ban lévő színészhez azonnal orvost hívtak, aki 
megállapította, hogy Heimur-üreg gyulladásról 
van szó, amellyel kapcsolatosan bizony rendkí
vül súlyos és veszedelmes mii tél válik sziiksé. 
gessé. A hajnali órákban már a műtőasztalon 
feküdt Békássy István, akit dr. Deutsch Aladár 
főorvos operált meg a Városmajor-szanalő- 
riumban. Az operáció kitünően sikerült és min
den remény megvan arra, hogy a kedves, nép
szerű, kitűnő színész rövidesen visszanyeri 
egészségét. A színház, amely a Velencei kal
márra készült, néhány napig nem tölti be sze- 
répát mással, mert abban reménykedik, hogy 
a betegség lefolyása gyors lesz.

hogy nem lehet jegyet kapni a „HAVI 200 
FIX* 4 cimü legújabb magyar filmhez. A Décsi, 
a Kamara és az Átrium pénztáránál sorbaáII■ 
mik az emberek s a békeidőkre emlékeztető 
fürgeséggel dolgoznak a jegyázslotőrök. Mért 
ne? Lehet-e eunél szívderítőbb téma, mint ez 
a Havi 200 fix. Mi a fiatalok állhatatlan vágy
álma? A kis biztos állás, a szerény révbe ér
kezés, a családalapítás. A kispolgárok filmje 
ez, a fiatal mérnök és menyasszonyának bohó- 
kás története, annyi elragadó kalnnddal és bo
nyodalommal, amely nemcsak a legkedvesebb, 
hanem egyúttal a legvidámabb filmmé avatja 
Vádnál László munkáját. Jön Pestre a mér
nök elfoglalni a havi 200 fixes állását s a Ke
letinél afférbe keveredik Igazgatójával, akii 
nem Ismer a akit megüt. A kétségbeesett 
menyasszony egy hebehurgya, félszeg pati
kust küld vizitbe az igazgatóhoz, állitván, hogy 
ő a vőlegény, mert nem meri vállalni a havi 
200 fix elvesztését E kettős szereplésből a 
kacagtató jelenetek szakadatlan sora nyílik, 
amelyek hőse Páger Antal, aki egyúttal a lég 
igazabb színésze a filmnek. Nem bonviván. 
hanem színész. Alakítása emberi, mulatságos, 
magávalragadó és természetes, igy a nagy 1-esl 
Páger Antahftdc osztályozzak. De igen jó aa 
egész együttes, ahol Jávor Pál vezérigazgató 
Uray Tivadar igazgató, Salamon Béla egy 
pompás vlgécfigura, Bársony Erzsi kedves ét 
szép menyasszony, Fülüp Magda pedig egy 
féltékeny ellenmenyasszony. A vidám zent 
Rózsiival Sándort dicsért Kitüuő és rutinom 
muzsikát irt. A „Havi 200 fix“ dala sláger less 
a pesti utcán. Dicsérjük meg a rendezőt, a ki 
lülő Balogh Bélát, aki kerek, tiszta és gusz 
tusos filmet prezentált nekünk, olyant, amely 
sokáig uralja majd a magyar mozik vásznát

Két nagy regény filmváltozata került e hé 
len elénk. Az egyik a Dickens: „Kél város
című i ' -----
a Scala ,--------- ...............
san epikus és cselekménye kissé szétmállik 
Néhány jelenete azonban olyan grandiózus 
közöltük a Bastille és a vésztörvényszék jele 
net, amilyent még filmen nem láttunk. Ezen 
kivül kétszáz olyan színész Is játszik, akii 
közül csak egyetlen egy Ls a IcgnagyoLh nye 
reségűnk lenre. — A másik a „KIS LOBI)**  
Burnct felejthetetlen regénye, ifjúságunk édes 
emléke. A kis lord történetét a filmre mara 
déktalanul mentették át. Meghaló, szívhez 
szóló minden kockája ennek a filmnek, amely 
pék John Cromwell, a rendező, festőién szép 
szíves és mozgalmas keretet adott. A regényei 
fllmjátck hőse és főszereplője Frcddic Bartho 
lomé, a Kis Lord, akt fiús bájával, sugárz< 
Intelligenciájával és művészi készségével márl 
megokolta a film készítését Dolores Coslelh 
hiihájoa anyafigurája meghatóan kedves. Bűi
nél regényének minden alakját a legragyo 
góbb színészek játsszák és Így nem csoda, In 
a Royal Apollo nézőterét könnyekig meghatót 
közönség hagyja el, amely művészi élménnyé 
lesz gazdagabb a film láttán.

A Palócéban a francia filmgyártás egyik ér
dekes alkotását az ÁRULÓ HANG cimü bűn
ügyi filmet láttuk, amely nemcsak a szíizsé 
bűnügyi effektusain, hanem inkább a kitűnő 
színészek játékán épül. Egy törvényszéki tár
gyalás valósággal elektromos hatással villa 
nyozza fel a közönséget.

regénye után „GUILLOTINE**,  
la játszott. Óriási ez ■ film, bár

Gustav Fröhlich és Lyda Baarowa együttes 
Hímje: A csábitó. Mi minden történhet egy Ri- 
golcito-előadás alatt, erről szól a legújabb 
UFA-fílm, amelyben ismét összekerül a film
világ jegyespárja: Gustav Fröhlich és Lyda 
Baarowa. Egy elhanyagolt fiatal asszonyról 
«ó| a történet, aki bár rajongásig szereti a fér
jét, mégis különös kalandba sodródik. Egy 
közismert szépfiu, kinek szerelmi botrányairól 
sokat beszél a város, megkörnyékezi az asz- 
szonyt és kapóra jön, hogy az asszonv férjél, 
a rendkívül elfoglalt ügyvédet a Rigolctto elő 
adfs páholyából hivatja egyik ügyfele. Ami ez
után történik, az valóságos detektivregény. Iz
galmas események követik egymást, a ..hivatá
sos" csábiló mindent elkövet, hogy kompro
mittálja az asszonyt. A filméi igy hirdetik: Fér
jeknek, feleségeknek, menyasszonyoknak, vőle
gényeknek. fiuknak, lányoknak, mindenkinek 
A történet valóban tanulságos és mindenkinek 
Mól. Az Uránia mutatja be legközelebb.

t Caál Franciska Hollywoodba 
szerző döfi

A MAKRANCOS PRIMADONNA, akitől 
állítólag retteg egész Pécs, aki leterrori
zálta fél-Eurónát — talán csak azért, 
mert utálta a tehetségtelenséget és fizikai 
fájdalmat okozott neki minden olyan al
kalmi mozitőkés ostobasága, aki különböző 
bankmanipulációk révén filmvezérré lé
pett elő, vasárnapra meglepő szenzá
ciót produkált. Ma kézbesítették ugyanis 
Dajkovich Ferenc ügyvéd számára azt a 
kábelt, amelyben ez a két szó állt: „4 l1 
r i g ht I"

Ez az egyáltalában nem titokzatos két

2. Inspekció a Magyar Színház! 
vihar körül

Kezdjük talán a bécsi színházi kongresz- 
szusnál, ahol elfogadták azt a — nem vi
tatom: helyes vagy helytelen álláspontot 
— hogy minden színpadi mü harmadik 
előadására hívják meg a kritikuso
kat. Le kell szögeznünk: ha ez a rendszer 
nálunk már meghonosodott volna, akkor 
mindenféle vihar, amely ebben a pillanat
ban a Magyar Színház uj darabja körül 
dúl, legföljebb apró szellőcske lehetne 
Ebben a pillanatban ugy áll a helyzet, 
hogy már néhány vezércikk nagyágyúi dö
rögtek Vaszary János „Hölgyek és 
Urak" cimü vtgjátékának könnyüszárnyu 
viccmadárkái és talán kissé tulcsípős don
gói ellen. Mindez azért, mert egy határo
zottan rosszul sikerült főpróba közönsége
ként ült a kritikusgárda az első sorban és 
akkor valóban a legtisztább es legjobb 
meggőződése szerint irt. Most kérem, mi 
történt ezután? A premieren bomba
sikert aratott a darab, a máso
dik előadást is zsúfolt nézőtér kacagta és 
tapsolta végig. Kipróbáltam a bécsi szín
házi kongresszus határozatát; inspek
ciót tartottam a harmadik elő
adáson.

íme az eredmény: ha nem Is teljesen 
uj, de teljesen mástónusu a színpadi pro
dukció, bár ugy vettem észre, hogy a 
rövidebbre fogott darabból lényegeset nem 
hagytak ki. 4 darab, amely a mai társa
dalom szatírája akar lenni, most is csip, 
vág, rúg és harag, de valahogyan sokkal 
ártatlanabbal. 4 színészek játéka is ki
egyensúlyozottabb, eltűnt az a hatásvadá
szó, tulbátor ét, amely legföljebb a színé
szi produkció kihangsulyozásának, mint a 
darab tendenciájának használt. 4 harma
dik felvonásban volt egy valóban tulbátor 
jelenet, amikor a matrózruhás kislány az 
intézeti tanárnőjével eltöltött éjszakáiról 
beszél. Ez a rész nagyjában elmaradt, de 
a történeti igazság kedvéért le kell szögez
nem: az előadás végén a közönség egy ré
sze kis csalódással reklamálta. 
A darabról megalkotott véleménem a fő
próba után körülbelül igy hangzott volna: 
Vaszary János a darab robogó tempója 
érdekében feláldozott bizonyos írói mon
danivalókat. Pontosabban: nála a szatíra 
ostora ezuttal csak csattog, de nem üt és 
nem okoz sebeket. Vaszary ugyanis jól 
tudja, hogy gyakran néhány szép, értékes 
és igazán írói mondat a robogó vígjáték
tempót megállíthatja, más irányba terel
heti, ezért az iró felett a rendező hatal

BetftlentfirlSzinfiÉZ..
"ít»»"«Wn?17-4awio Emlékezés*  Vlalvoalrtan

szó azt jelenti, hogy Gaál Franciska 
horribilis gázsival ma a Paramounthoz 
szerződött Hollywoodba. Szerződése két
évi időtartamra szól s (amit az amerikai 
filmgyárak nemigen szoktak megtenni) 
férje is szerződést kapott a Paramounth- 
hoz. Dajkovich dr. igy elkíséri feleségét 
az Újvilágba.

A ferencjózsefrakpartl lakásban tehát 
ismét csomagolnak, Gaál Franciska szer
dán már el Is utazik Budapest
ről 

masodott el. Ez a véleményem megmaradt 
a harmadik előadás inspekciója után is.

Szlnészileg azonban, 
Három néhány apró kivételtől

ui színésznő eltekintve, elsőran
gú az előadás. 

Kezdjük azzal, hogy három uj és tehetsé
ges színésznőt revelált ez a darab. Betű- 
rendi sorrendben: Bokor Mária, I) o- 
nát h Ágnes és S enn y e i Vera. Bokor 
Máriára már tavaly is felfigyeltünk, meg- 
győzőerejü, drámai színésznő, akivel 
szemben csak az az egyetlen kifogásunk, 
hogy ezt a szerepét kissé sötéten színezi, 
De kétségtelenül ő az uj drámai hősnő! 
Dónál h Ágnes egészen friss, erotikus 
zamatu színésznője az együttesnek, aki ez
zel a szerepével mintha a további sikerek 
express-liftjére lépett volna. A színpadot 
betöltő egyéniség, akire felfigyelnek.

Szennyey Vera finom, kedves és de- 
cens jelenség, aki orgánumának szeksz- 
epiljével tartja lenyűgözve a nézőteret. Egy 
jelenete valóban elismerésre méltó. 4 
többiek közül még meg kell dicsérni 
Törzs Jenő önfeláldozását, Bllicsl 
szinte patologikus figuráját, R át k a y 
Márton emberábrdzolásának mélységét, 
Gombaszögi Ella vidámságát, Vaszary Pi
roska élethü alakját. Sajnos, Szigeti nem 
bankelnök volt, csak bankkönyvelő. 4 
gárdát jól egészíti ki az élethü Szabó De
zső, a szép Szaplonczay Éva, Székely Zizi 
és Surányl Valéria.

Inspekciónkhoz még hozzátartozik an
nak a ténynek leszögezése, hogy a pre- 
miéren Ferenczy főkapitány tapsolt a 
darabnak, a második előadást pedig Kal
már Béla rendőrfőtanácsos figyelte hiva
talból, de a darabban nem fedezett fel 
olyasmit, ami a közönség Ízlését bánt
hatná. Ezennel tehát lezárjuk ezt a kér
dést! 
Kedves w BIRABEAU A

VIGSZINHÁZBAN iga- .... x SÍ ídn otthonosan érez-kitűnő vígjáték het( mag(ílf hiszen ki
váló honfitársai, Flers, Caillavet vagy ép
pen Crolsset már évtizedekkel ezelőtt meg 
vetették itt a francia vígjáték termékeinek 
melegágyát. Ebből sarjadt ki a „Fiam, a 
miniszter ur" cimü vígjáték. Mulatságos, 
kedves, semmiből, vagy nagyon kevésből 
mesterien felépített vígjáték. Az apa por
tás ott, ahol a fia miniszter, de az apa 
mindenütt apa marad és pofonüti minisz
ter fiát. A darab maga olyan könnyű, mint

egy szappanbuborék. Szalmaszállal elfiz*  
jóm és amíg száll, beragyogja a napsugár, 
kék ég borul föléje és énekesmadarak 
csattognak a Park Monceau bokrai fölött, 
A Vígszínház előadása franciább a fran*  
ciánál, T a r n ag Ernő mesteri munkája, 
aki szeretettel, hűséggel és bizony igen 
sok ötlettel szolgálja a szerzőt. Nemcsak 
a premier, de a második előadás közön
sége is szinte lelkesen tüntetett Fedők 
Sári mellett, aki a kalandos közelmúlt után 
ismét megtalálta helyét a színpadon. Ra
gyogó, fölényes művésznő, akinek uj pá
lyája csak most kezdődik. K a b o s Gyula 
emberi és zseniális. Dénes György kel
lemes, kedves, elegáns, a többiek, Ajtay, 
Tolnag Klári, Perczel Zita, Gárdonyi, 
Juszt Gyula, Keleti László máris a víg
színház! együtteshez tartoznak.

3. Színházi puípur!
NÉHÁNY ÉRDEKES HIR: 4 Royal 

Színház átépítése körül nagy bajok tá- 
mo náluk, melyek valószínűleg a színház 
megnyitásának elhalasztását vonják ma
guk után. Most, amikor a tetőt javítani 
kezdték, beszakadt a tetőszerkezet, amely 
valamikor annyi légtornászt, sőt elefánto
kat emelt a magasba. A tetőt újra kell 
épitent és az legalább háromheti munka. 
Emiatt Hevesi Sándor valószínűleg félbe
hagyja a Pál-utcai fiuk rendezését és a 
Magyar Színházban kezdi meg a D i s * 
raely cimü darab próbáit. Más. Fend*  
rik György, a legifjabb színpadi szerző, 
akinek tavaly nagyot bukott az első da*  
rabja, uj darabot nyújtott be a Vlgszin*  
házhoz. Megírja saját színpadi kalandját. 
Darabja témája az, hogyan kerül elő
adásra egy fiatal szerző manapság. Angyali, 
a fiatalember már memoárt ír.

Ezt pedig arról a színészről mondják, 
aki gazdag barátidnak színesen mutatja 
be fiatal, kezdő és csinos kolleganőit.

<— Na, itt van a viszonytetárusitó .,. 
('<■* ')

Én vagyok 
a Szerelmes város 
szerelmes asszonya 

— irja Eggerth Márta 
Kedves levelezőlapot kapott a Hétfőt 

Napló Eggerth Mártától, a kiváló fllmprimu- 
donnától, Kiepura feleségétől. „Ugy tudom 
— irja — rövidesen bemutatásra kerül 
Budapesten a Szerelmes város, férjem leg
újabb filmje. Ne higyjenek a mesének, a 
szerelmes asszony nem Lulu Hochenberg, 
hanem ón vagyok. Ha a pesti traccs elindul, 
akkor úgyis mindennek vége, azért inkAbli 
én kezdem el a pletykát". A mókás levelező
lap valóban egy külföldön elterjedt plety
kára akur cáfolni. Mikor Kiepura ezt n 
filmet Lulu Hochenberggel, Friedl Cepaval, 
Theo Lingennel készítette, a nagyszerű mii- 
vészpár el kielégüléséről beszéltek. Pedig a 
szüzsé csak annak a szerelemnek a törté
nete, amely Kiepura és Eggerth Márta kö
tött szövődött és happy-enddel végződött 
Nagyon érdekes, hogy a „Szerelmes város4* 
nagy slágerét Buday Dénes, a „Csárdás4* 
zeneszerzője irta s „lm Sonnenscheln* 4 a 
címe. Ezenkívül a Bohémélet, a Turandot 
nagy áriáit is énekli Kiepura uj filmjében, 
amely egy édesbús szerelmi történetet be
szél el háttérben a bécsi Ringgel és a Hict- 
zinggel. ■■■■■—i_—

Dénes Gyula, akinek lírai verselt Jól Ismer
jük, most regényt ir; cime: A halott él; tárgyal 
két férfi harca egy asszonyért.

Legújabb fordulat a Kamaraszínház bér" 
lete ügyében: Somogyi Gyula állítólag visz- 
szalépett és Erdélyi Mihály, a kültelki szín- 
háztröszt vezére telt ajánlatot a Korbuly- 
lyal vuló társulásra, illetve a színház ki
bérlésére. ,

Pesti Színház
Évadnyitó előadás
Szombaton, szeptember 19-én

a Mozo' asszony
Denys Amiéi színműve
Harsányt Zsolt fordításában

Malcay Margit 
Muráti Lili 
Tassy Mária 
Pillér Vera 
Ráday Imre 
Beregi Oszkár 
Mészöly 
Gelléri

Jtgyroadaléi; t«I• to a 1-154- 39
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A Ferencváros Sárosi nélkül is az 
élre került - az Újpest a „szegedi 
pokolban" hagyott ponttal a tizedik

A Nemzeti bravúrosan győzte le a Phöbust, 
a Hungária galoppban a “Haladást

'A negyedik forduló a stezonclejl káoszból már kezdi kialakítani a tabella 
élcsoportját. 4 vezetés édes dicsőségét a Fradi átvette a Phőbuslól. A Phöbust egy 
gól letaszította a trónról. A Hungária nyomult fel harmadiknak, mig a: Újpest még 
mindig a tizedik helyen Időzik . .. Érdekes lesz ez a bajnokság ...

1ÚIÍ4 Gól Pont

1 FERENCVÁROS 4 14:5 8
2 PHÖBUS 4 12:2 6
8 HUNGÁRIA 4 18:6 0
4 BOCSKAI 4 13:8 0
r> KISPEST 4 20:14 5
6 BUDAFOK 4 13:12 5
7 BUDAI 11 4 8:9 5
8 NEMZETI 4 8:6 4
9 SZEGED 4 6:6 4

10 ÚJPEST 4 7:7 3
1í ELEKTROMOS 4 11:12 3
12 SOROKSÁR 4 6:15 1
13 SZOMBATHELY 7:22 0
14 IIL KÉR. FC 4 1:20 0

Könnyelműen hagyott pontot 
Szegeden az Újpest

ÚJPEST—SZEGED 1:1 (1:1)

Szeged, szepterfiber 13.
íA Hétfői Napló tudósítójának telefon 

jelentése.) ötezer néző előtt izgalmas és 
változatos meccset játszott n két csapat. 
Meg kell állapítani, hogy

az I Jpcst elkönnyclmlhködte a mér
kőzést,

mert jobb erőbcosztássnl már nz első fél
időben bebiztosíthatta volna a győzelmet. 
Újpesti támadással indul a játék és nz 
újpesti csatársor szcbbnél-szebb akciókkal 
közelíti meg n szegedi kaput. A szegedi já
tékosok alig mozognak és az a benyomása 
a nézőknek, hogy n derék Szeged-játékosok 
a Hungária-mérkőzés gyönyöreiről álmo
doznak a pályán. A sok újpesti támadás
ból előbb Kállai, majd Vincze, végül Zsen- 
gcllér lövése fúródik a kapu mellé. Tóth, 
a fiatal újpesti balszélső nagyon szépen 
játszik és sok veszélyes helyzetet dolgoz ki. 
A 10. percben góllá érik az újpesti nyo
más.

Gyurcsó kollidál Kállaival nlftia vonal 
Iáján. A bíró szabadrúgást itél a Sze
ged ellen és Balogh a felső kapuléc 
felé Irányítja a büntetőt. Pálinkás mint 
a párduc ugrik a magas labdára, de 
Zsengellér egv gondolattal fürgébb és 
a kapus kezel közül a hálóba fejeli a 

vezető gólt. 1:0.
Gól után az Újpest fokozza nz iramot 

és n 30. percig szakadatlanul támad. Ebben 
n periódusban könnyen megnyerhette volna 
a mérkőzést. Kz Újpest nyomásával egyide

jűleg nő a szegedi védelem állóképessége 
is. A védelem hosszan előreadolt labdájával

Víg IV. szökteti Ördögöt, aki meredek 
la'.dát tálal Korányi elé. A fürge lábú 
szélső a 10-os pályáig szalad a labdá
val és onnan gyönyörű, védhetetlen 

gólt durrant a jobb sarokba. 1:1.
Gól után a fellelkesedett szegediek irá

nyítják percekig a játékot. A vérszemet 
kapott Korányi ismét kiugrik, Hóri elébe 
fut és a lövés üres kapura száll. Az utolsó 
pillanatban olt terem Futó és kornerre 
menti a veszélyes helyzetet. A félidő utolsó 
percében Ördög lövése ad munkát Hári
unk. Szünet utón az Újpest erősen bele
fekszik és fogcsikorgatva küzd a második 
pontért, de a szegedi védelem most már 
sziklaszilárd. A 10. percben Vinczc gyilkos
erejű bombáját Pálinkás védi. Majd Zsen- 
geller kísérletezik erős lövéssel, de ezt is 
parírozza Pálinkás. Az elkeseredett újpesti 
támadások egymásután két kornert hoznak, 
de a védelem mindkettőt' elhárítja. A 20. 
percben támadásba lendül n Szeged is és 
minteg őt percig tanyázik az újpesti kapu 
előtt. Joós egy 11-es gyanús mozdulatánál 
a közönség büntetőrugást követel, de a biró 
lovábbot int. Vig VI. remekül lő kapura, de 
ezzel el is fogy a Szeged puskapora. Is
mét újpesti támadások hosszú sora követ
kezik és három korner jelzi az újpesti csa
tárok erőteljes attakjait. Az utolsó percben 
veszedelmes szegedi lefutás izgatja fel u 
kedélyeket. Nagy megszökik és közvetlen 
közelről lő. Ilóri remek temp.óérzékkcl, 
ujjhegyei kornerre tolja a löveget. A sa
rokrúgás elvégzésére már nincs idő.

tizenegyes Ismét elmarad. Ezután Miiller- 
nek akad ismét egy nagy gólhelyzete. 
Ugyanis Baumunn nagymerészen egészen a 
tizenhatosig kifut eléje, Miiller azonban út- 
driblizi és kényelmesen sétál az üres kapu 
felé, senki sem merne fogadást tenni, hogy 
ebből nem lesz gól, mert Müllernek még 
arra is van ideje, hogy jobbra-balra néze
gessen, de már csaknem a kapuvonalnál 
tart, amikor — mit tesz Isteni — rálép a 
labdára és hanyattvágódik. így természete
sen az ezerszázalékos gólesély megsemmi
sül. Anyira humoros volt a helyzet, hogy a 
közönség nem is bosszankodik, hanem ha
hotában tör k>. A 43. percet mutatja az. 
óramutató, amikor

RAJZRIPORT A RITKA TERMÉSZETI

Dudás szabadrúgásával Sas megfut, egy 
ügyes dribli után remekül lő s a labda 

| védhetctlenül röppen a kapuba. 5:0.

TÜNEMÉNYRŐL: MÜLLER GÓLT LÖ!

A „kis1* Nemzeti detronizálta 
a „nagy" Phöbust — egyetlen góllal 

lesodorta az élről

Nemzeti—Budai, Soroksár—Elektromos, Buda*  
fok—Hungária, Szeged—III. kerület, l’jpcst- 
Kispest, Elektromos—Bocskai, Fertncvároa— 
Phöbus.

Az előlállók a pályaválasztók.

Tréningmérkőzést I 
— nem a I

HUNGÁRIA—SZOMBATHELY 5K) (3:0)
A szombathelyieket balsorsuk olyan sor

solással lepte meg, umeiy mór eleve ki
zárta, hogy a MÁV derék csapnia a szezon 
első felében sikerrel szerepelhessen. Soro
zatos vereségek után most a bajnokot kap
ták ellenfélül és nem csoda, ha

■ kiforrt)! profikultura ellen nem ta
láltak orvoMZerl.

Pedig a Hungária ezúttal — legalább az 
elején —• túlságosan lebecsülte, valóságos 
tréningpnrtne:ül tekintette a szombathe
lyieket és csupán meddő mezőnyjátékkal 
igyekezett o szombathelyiekkel megkóstol- 
tatni a háromszögeid játék minden keser
ves tanulságát. Knbnrésterü jelenetek ala
kulnak ki, amelyek során a Hungária di
csőségtől mámoros csatársora, tengelynél- 
hűli hal (sora és szeles védelme hajmeresztő 
hibák sorozatával hűti n nugy győzelemre 
kirándult drukkersereg vérmérsékletét. így 
tart ez egészen a 20. percig, amikor aztán 
megindul a zötyögö gépezet normális mun
kája s amint art a rajzriportunk kitünően 
érzékelteti,

Saa labdáját C*eh  átengedi éa megtör 
tinik a randa: a befutó Miiller rejté

lyes fonna változással gólt lő. 1:0.
'Akik ismerik a kiváló bécsi csatár hallat
lan pechje! a góllövésben, a:nk nem cso
dálkozhatnak a nézőtér derült álnúlkodá- 
tán A gól után még továbbtart a favágás 
nak becézett labdarugdosás, inujd Miiller 
bizonyít amellett, hogy nz előző gólja vé
letlen volt, egymásután durrogtatja a kapu 
fölé a labdát. Később

• két hungártatn bekk elképeartően 
primiliv hibáitól szédül a közönség.

Hát er minden, csak nem az a játék, amit
* multvasárnnpi parádés futballbcmutató I 
étin várhatott a> ember. Nem sokkal volt Idéznek.

átszőtt a Hungária 
egjobban
izaglamasabb ez a hosszú periódus, mint 
egy MASZ-rendezle atlétikai verseny s ez
zel mindent megmond!unk. A 38. percben 
aztán a sok keserves hibáért kárpótolja a 
nézőket Sas egy remek lefutása,

a labda pontosan Cseh lábára száll s 
onnan kapásból védhetctlenül durran 

a léc alá. 2:0.
Furcsa Intermitt ez a Hungáriánál: remek 
gól jelenetek és bosszantóan hibás ölper
cek. Már-már két góllal ússza meg a derék 
szombathelyi amatőrcsapnt a félidőt, ami
kor a lefújás elölt

Titkos végigszáguld n tizenhatosig J 
ott nehéz pillanatok után vcrscnyblr- 
kótvn u bekkel, sodorja a hálóba kö

zeiről a félidő utolsó gólját. 3:0.
Vezet a Hungária, a győzelme sem vitás, 
de kevesen megelégedettek az eddigi gyatra 
játékkal.

Szünet után már valamivel ólénkcbb élet 
vnrázsolódik a pólyára. Mindjárt az elején 
Cseh lisztárajátssza Mflllert, aki ismét a 
felhőkbe céloz. Nagy a méltatlnnkodós, 
hogy Wudi felcsapott csillagásznak. Azon
ban már a harmadik percben Müllcr korri
gál, a Cschtől kapott labdával egy

nagyszerű testraclt csinál és a követ*  
kc»ő pillanatban a labda már bent lán

col a szombathelyi kapuban. 4:0.
Most ismét Cseh vonja magára a figyelmet 
egv okos kiszökésével, azonban lövése a 
kapufát találja telibe. Most Dudás verek
szik egy labdáért és estében kezével ráesik 
a labdára. A szombathelyiek tizenegyest 
reklamálnak, de Antnlics biró természete
sen nem adja meg. Szabó, u szombathelyi 
jobbszélsö Bíróval állandó párharcot viv, 
egv esetben mindketten eh ágódnak s a 
szombathelyiek ezúttal is büntetőért eáe- 

Azonban buktatás nem volt • a

NEMZETI—PHÖBUS 1:0 (0:0)

Nagy szimpátiataps fogadja a pályára 
lépő Nemzeti csapatát. Majd a Phöbus fut 

| ki és a pontveszteség nélküli éllovast is 
'meleg taps köszönti. Szép meccs lesz — 
í jósolják előre a futball gurmanjai. A Phö- 
j bús kezd. Solti már az első percben szö
kik, de Klóra, aki bekötött kézzel is jelent
kezett a játékra, nz utolsó pillanatban sze
reli. Az első lövést Szikár küldi a kapura, 
mintegy ötpercnyi játék utón, de a könnyű 
labdát Angyal szeretettel öleli keblére. 
Titkos II. összecsap Fenyvesivel és lábrán
dulást szenved. Mintegy öt percig ápolják 
a tuccsvonalon s ezalatt a Phöbus tiz em
berrel játszik.

Mindkét csapat túlzásba viszi a kom
binálást

és szép lapos pnsszjátékot mutatnak. 
P. Szabó viharos lefutása remekül indul, 
de csak korner lesz belőle. Ezután egy
másután öt kornert ér el a Phöbus. A Nem
zeti szórványos támadásai veszélyesebbek. 
Fenyvesi remek lefutásból hajszálnyira lő 
a kapufa mellé. Phöbus-támndás után Bo
ronkay biró Molnárt, a Nemzeti főtitkárát 
eltanácsolja a kapu mögül. A Nemzeti
jobbszárnya néhány remek akciót mutat
be, különösen Pénzes ötletes. A Phöbus- 
támadások a kapu elölt megtorpannak,
mert fíalogh véreb gyanánt ragad Soltira
és semlegesíti a veszélyes centert. Turay 
negyvenméteres lövése gólt nem hoz, csak 
elismerést. A Nemzeti Molnár révén vezet 
támadást. A csomóba tartó beadást Feny
vesi kézzel a kapuba dobja. A biró termé
szetesen annulálja r szabálytalan gólt, de

Megvan a válogatott csapat centere?
KISPEST—BUDAFOK 7:2 (3:1)

Ettől a mérkőzéstől várták a fulballrnjon- 
qók a forduló legszebb játékát. Nem sokan 
tévedlek, mert mindkét csnpnt harcos szel- 
leimnél telítve lépett a pályára és

mindvégig érdeke*,

ez ar. Ítélet Fenyvesinek nem tetszik és 
harcias állásban reklamál.

Remek gólhelyzete adódik ezután a Phö- 
bttsnak. Szikár szöktctésévcl P. Szabó le
rohan, a kitűnő beadást Bébi tisztán 
kapja, de nagy gólt nkar rúgni és a labda 
hat lépésről az ég felé száll.

Szünet ulán a Phöbus nagy ciánnal tá
mad, beszorítja a Nemzetit a térfelébe. 
Gombkötő és Solti éles lövéseit Angyal 
védi. A küzdelem hevében

Flóra és Béky vad erűvel csapnak ösz- 
sze, mindketten földre kerülnek és 

hosszú ideig birkóznak a földön.
.4 biró Flórát meginti. Béki—Szikár táma
dásból Béky hatalmas kapufát lö. A kö
vetkező pillanatban nagy a kavarodás a 
Phöbus-kapu előtt. Horváth már az üres 
kapura lövi a labdái, amikor Péter az 
utolsó pillanatban kornerre ment. A 20. 
percben Horváth külső kapufát lö. A já
ték heves és gyors. Turay lesántul és he
lyet cserél P. Szabóval. Majd Túli jut Tu
ray sorsára, nki szintén lerándul és Pén
zessel posztot cserél. Ez a csere ugylátszik 
beválik, mert

a lesántult Túli a 38. percben szelle
mesen húz cl Titkos mellett, jó be
adásával Molnár kiugratja Klsnlagit. a 
Nemzeti gólzsákját, nki a kifutó Csi
kós mellett megszerzi a sokatérő gólt. 

1:0.
.4 Phöbus játékosok offszájdot reklamál
nak, de a biró rövid halárbirói tanácsko
zás után szent-siti a gólt. Az utolsó perc
ben Molnár remek lövését Csikós nagy 
bravúrral védi kornerre.

sőt a gólarány ellenére is nyílt játékban csa
pott össze. A Budafok ezúttal nagypályán és 
nagy közönség előtt bizonyította be, hogy nem 
< rdonitelenö. taksálják sokra a csapat kifor
rott játékkulfurAjút. A kispestieket már ré
gebbről ismerjük és ha a győzelmük gólokba*  
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ki*W  túlzott is, nem érdemtelen, mert az adott 
helyzetekből majdnem tiás százalékig értéke
ltettek mindent. Velük szemben a Budafok*  
helyzeteknek csak elenyésző részét tudta hasz
nosítani Így magyarázható hogy ké| pagyjá- 
hói egyformán értékes csapat közül a haláro- 
rottubb aratott nagy gólaránnyal győzelmet. 
Negyedórás budafoki ostrom vezeti be az ellő

RdtkatRotaongi

EfiY POMPÁS BUDAFOKI flÓL BAJZBUOHTIA
Copyright bg Hétfői Napló. — flgitem Horváth.)

gólt, amely — mint rajiriportunk is mutatja 
— érdekes utón került Palotát lábáról a 
hálóba. 0:1. Nem tokáig tart a vezetés, mert 
újrakezdés után a kispesti csatársor lenyomul 
és a tumultusban

Serényi közelről gólt fejel 1:1.
Aztán egy peches helyzet következik: Iglódi 
egy ártatlan szerelés közben hendszet vét — 
tizenegyes s ezt Nemes, a liga jelenlegi gól
rekordere rúgja a hálóba. 2:1. Jól mozognak 
a volt ferencvárosi játékosok: Kovács, Székely, 
Mikes és kitűnő a Szemere helyett beállított 
Olajkár. A félidő derekán Újvári fut le, be
adása mintaszerű és

Nemes kapásból fordulással küldi mese
szép gólját a hálóba. 8:1.

A budafokiak két nagy gólhelyzetet is veszni 
hagynak és ismétlődik ez a második félidő

A Budai szerencsés döntetlennel 
bizonyított „lebegő klasszisa**  mellett

SOROKSÁR—BUDAI „H**  2:2 (111)

öregurasan, kényelmes játékkal lepte meg a 
két csapat az ürességtől ásító tribünök né- 
lány százfőnyi közönségét, A kényelmes játék
nál is nagyobb meglepetéssel hatott a budaiak 
abszolút gyenge játéka a bravúros Újpest- 
verés után. Meg kell állapítani, hogy a Sorok
sár ezuttal jobb futballt játszott és a győzel
met feltétlenül megérdemelte volna. Hajme
resztő csatárhibák jellemezték a játékot és a 
közönség gyakran derült a ziccerek mű
vészi kihagyása fölött. Egy alkalommal a so
roksári Horváth már a budai kapust Is kicse
lezte, de volt benne annyi lélekjelenlét, hogy 
az üres kapHvonalróI mellé gurítson. Röviddel 
utána Rőkk visszaadta a kölcsönt, ö Rét lé
pésről plaszlrozott az üres kapu mellé. A me
zőny legjobb embere Vargha, a soroksári csa
pat balösszekötője volt, aki válogatott formát 
játszott kj.

Erős budaj támadással Indult a játék és 
nagy meglepetésre a kis Vermes letcriti a bika

Toldi gyilkos bombái rommálőtték 
a debreceni kaput

f FERENCVÁROS—BOCSKAI 4:1 (2:0) 

Debrecen, szeptember 13.
(A Hétfői Napló tudósit ójának telefon

jelentése.) A Fradi legendás híre rekord
közönséget vonzott a nagyerdei stadionba. 
A pálya utolsó sugtg megtelt s a jegy nél
kül maradt nézők több rohamot intéztek a 
kerítés ellen s a lovasrendőröknek több 
ízben kellett közbelépniük. A mérkőzésen 
a város vezetőségének élén megjelent dr. 
Kölcsey Sándor polgármester Is. Bocskai- 
tómadással indul a derbiszagu mérkőzés A 
második percben Berecz hatalmas lövését 
Kutasinak kell fognia. A közönség óriási 
lelkesedéssel tüzeli a Bocskai harcikedvét. 
A 4. percben Finta óriási helyzetet hagy ki. 
Három méterről a földönfekvő Kutasi mel
lett a kapufára lövi a labdát. Most műkö
désbe lendül a Fradi-gépezet is. Egy hatal
mas Toldj-bomba száll a kapufa mellé. 
Ismét a Bocskai lendül előre, Berecz reme
kül szökteti Hajdút, aki tisztára játssza 
Flntát, de a lövés fölé száll. A 14- percben 
remek Toldi-gólnak tapsol a debreceni kö
zönség,

Kemény középre nagyszerű labdát Ivek 
Toldi ráfut, fejje! lébratewt a labdát 
éa kapásból Irtózatos bombát zndlt ■ 

balsarokba. 1:0.
A közönség percekig tapsolja a watár- 
bravúrt A kitűnő formában lévő „Géza a 
27 percben ujnhb tápot ad az ünneplés
nek. Ezuttal

Táncos beadását repíti basamétenöl 
ugyancsak a balsarokba gyllkoserejű 

lövéssel. 2:0.
Gól után feléled a Bocskai, percekig ostro
mol, de a esntárok gólképtelenek. Teleki 
Például közvetlen köreiről a földönfekvő 
Kutasi elől kapu fölé emeli a labdát

Szünet után ismét Berecs kezdeményez, 
de eredménytelenül, A 7. percben

Kemény egyedül szalad te, ótrlkkázlka 
Bocskal-védőkön éa nyolc méterről véd- 

betétién gólt plaszlrog. 3i0.

Gól után Hajdú viszonozza a vizitel, de 
Ubdúja a kapufát találja cl- A 10. percben 
ismét

Hajdú törtei a Fradl-kapura, erős be

elején is. De aztán a 7. percben Kováét neki- 
durálja magát, az első lövése még lepattan, a 
második azonban kapásból fúródik nagy erő
vel a hálóba. 3:2. Tiz perc múlva

Nemes bizonyltja be, hogy nem érdemtele
nül ajánlják a góUövőkban ssükölködő 

válogatott csapat tengelyébe,
mert bár Retten is szorongatják, vódhetetle- 
nül küldi a hálób ua labdát. 4.2. Megunja Déri 
is az eredménytelenségét és dühösen 1Ő húsz 
méterről a felső sarokba — n labda a kapus 
kezei között pottyan a hálóba. 5:2. Aztán 
Nemet ujabb helyezet labdája, végül pedig 
Ismét Nemes félpályáról elindított rohama 
Zárja be biztos góllal a nagy győzelmet. 7:2. 
Feltűnt még Szebenyi, akinek szabadrúgásai 
szédítő erővel és rendszerint kitünően he
lyezve futnak a kapura.

ölő Vadászt. A gól nem sokáig várat magára, 
mert Steiner megunja a tologatást, rövid passzt 
küld

Vargha elé, aki kapásból, huszonöt mé
terről, gyilkos erővel zúdítja ■ bálóba a 

labdát. 1:6.
Gyönyörű gól volt, utána percekig rúg ot 

elismerés moraja. Gól után Vértes fényes kí
sérlettel tőr a soroksári kapura, <ta közvetlen 
közelről mellé lő. A második kisérlel már si
kerül- Komáromi remek labdát ad Rökknefc és

a fürge szélső elhúz a mélázó Laki előtt 
és közelről kiegyenlít. 1:1.

Az első félidőben a Soroksár határozott fö
lényben van, de csak kornerekhen éli ki ma
gát, Szünet után már a második percben szép 
Vajda—Vargha—Horváth összjátékból utóbbi 
lapos gólt rúg. 2:1. Röviddel utána, óriási sze
rencsével kiegyenlít a Budai. Vermes beadá
sára Kovács kapus szerencsétlenül vetődik és

Lyka lövése a kapus combjáról a hálóba 
jut. 2:2.

adása Papp fejéről véd betétién ül vá
gódik a hálóba, öngól. 3:1.

Továbra is a Bocskai támad és Kutasi szép 
kifutásokkal operál. A 20. perctől kezdve 
teljesen visszaesik a Bocskai csapata. A 
játékosok ólomlábakon járnak és nem 
játszanak többé komoly szerepet a pályán. 
A Fradi-játékosok jobb kondíciója élesen 
ütközik ki és a kapuhoz szorítja ellenfelét, 
A 35. percben a fürge

Kemény elveszi a labdát Vágótól, ügye
sen Toldihoz továbbit és Géza ágyas 

lába ezuttal sem hibáz. 4:1.

NyolcpercenkSnt 
rúgott gólt az Elektromos 

elektromos-ni ker. fc ™ (»<•)
Az óbudai csapat ismeretlen őslehetségek- 

kel leletÜsdelt csapattal lépett a pályára.
Az amatőr csapat szemre szép, taktikailag 

igen jó játékot mutatott, úgyhogy a Elektro
mos most már a logvérmesebb reményekkel 
nézhet a további mérkőzések elé. A gólok sza
bályos időközökben potyogtak az óbudai há
lóba, szinte másodpercnyi pontossággal om
lott az óbudaiakat elszomorító gólzápor.

Az elsőt Szendrödi rúgta: Pfandler beadását 
kapásból ragasztotta a sarokba. Az Elektro
mosok régi nagyágyúi elpirulnak n mesés gól 
láttára. G. Tóth és Buzássy egvmáat akarjo 
túllicitálni, ugv rúgnak kapásból kapura, hogy 
őröm nézni. G. Tóth menti meg a becsületet: 
olyan pompa*  egyéni akciót visz a hálóig, 
hogy a kaput is csak srájtátvg bámulja ez el
háríthatatlan gólt Szendrődi nem hagyja ma
gát: egy 20 méteres szabadrúgást ugy zúdít a 
hálóba, hogy a pályagondnok a fejét vakarja. 
A halfok i*  ki akarnak tenni magukért: Len
gyel |s kedvet kap a kapur#n»gá*hos  is egy 
szabadrúgást ő is a sarokba bombáz. Ennek 

' látlára mér Komor igazgató li mcgvskarjs a 
fülelövét. Mi lesz holnap a szövetségben! 
Pfandler, az Elektromosok csalarslkója visz 
ezután egy gyors támadási kapu felé. Elás 
beadása G. Tóth fejét találja, onnan bomba 
kfnl zúdul a háló mélyére.

Szünet után mér az d«ő perc gólt hoz: az 
Elektromosoknál ujonr ATm Bandi nagy 
könyvben elöir*  ben dúsát fordulásból bomba
ként küldi a kapuba. Buzássy it észre akarja 
vétetni magát: egyéni játékkal átverekszi ma
gát a védelmen, azután önzetlenül 3 gólgyáros 
Szendrődlhez passzol, aki most Is megtalálja 
az utat a hálóba.

Csodát müveit a bécsi iskola: 
a prágai oroszlánt a saját 
barlangjában győzte le
AUSTRIA—SPARTA 1:0 (0:0)

Prága, szeptember 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon jel entése. óriási érdeklődés nyilvánult meg Eurő- 

paazerte • Köxépeurópal Kupa második döntő mérkőzése Iránt, amelyet a Spnrta-pályán hat
vanezer főnyi közönség előtt vivőit meg az Austria a Sportéval. A mérkőzést az olasz Bar- 
laMlna vezette, mindkét eaapat legnagyobb megelégedésére. Nagy meglepetést keltett, hogy 
az Austria váratlanul könnyen bánt el a Spar iával, amit a gólarány nem is fejez ki kellő*  
képpen. Bécsböl nyolcezer főnyi küzüoség utazott ezúttal Prágába i ez a jelentős tömeg 
hihetetlen lelki dopingot kölcsönzött kedvenc csapatának. A mérkőzés különben remek nyá
rias időben folyt le és egyik csapni sem mutatott kimagasló formát. A Játék színvonala ha
tározottan alatta maradt a vártnak. De mig az Austria mezőnyben remek kombinációkkal 
operált és határozott fölényt harcolt ki magúnak, nddig a Sparta csatársorában egyetlen 
épkézláb ember sem akadt, aki valamirevaló akciót kezdeményezhetett volna. A prágai csa
pat hires támadósora ezúttal teljes csődöt mondott, annál nagyobb munka hárult a köa> 
vétlen védelmére, amely viszont emberfelettit produkált, hogy a raHinált bécsi támadások 
egész sorát visszaverje. A meccs egyetlen gólját, a II. félidő 23. percében, Jerusáleiu lőtte. 
Az Austria ezzel a minimális győzelmével másodszor vette birtokába a Középeurópai Kupát.

4 LESOK nem lényégét többé!
Ilolly Jenő szenzációs nyilatkozata 
a Hétfői Naplónak az uj intézményről

Néhány hónappal ezelőtt kerültek forga
lomba az első hírek a LESOK felállításáról. 
Néhány sportág kivételével a társadalmi sport
egyletek és szövetségek túlnyomó többsége va
lóságos

forradalmi riadalommal
fogadta a tervet. Arról volt szó, hogy az Isko
lán kívüli testnevelés keretében városonként 
és kerületenként megszervezik az uj aportegy- 
leteket. A társadalmi egyletek rettegve figyel
ték az előkészületeket, amelyeket ez az állami 
szerv a sport terén tett. Azt hitték, hogy

az „egykéz-rendszert**  akarják a sportban 
la megvalósítani.

A féktelen riadalmat hosszú csend követte. A 
Hétfői Napló bizalmas értesülést szerzett ar
ról, hogy a nagy csend mögött serény munka 
húzódik meg és a LESOK szervezetének gigan
tikus tervezete már a befejezés előtt áll. Fel
kerestük tehát a fővárosi testnevelési felügyelő
ség sportvezetőjét, fíolly Jenőt, aki szenzáció
san érdekes nyilatkozatában ismertette a ter
vezet fontosabb pontjait.

— Elsősorban is azt a felesleges aggodalmot 
kell eloszlatnom, —- mondotta Holív Jenő, — 
amely a társadalmi sportegyletek körében az 
uj Intézmény ellen megnyilvánult. Tessék tu
domásul venni, hogy a LESOK nem akarja

Huszonnyolc fizető néző 
az atlétikai versenyen...

A legnagyobb magyar atlétikai egyesület, a 
MAC, fizető néző előtt rendezte meg a Hő
sök Emlékversenyét. Ez lett volna a szezon 
egyik legnagyobb atlétikai eseménye. 28 fizető 
nczőj Az ember feldöbben a kiábrándítóan szo
morú kritikába, amely a közönség tüntető tá
volmaradásában megnyilvánul. Nincs ma még 
egy sportág, a kanutót a kuglin ál ar Ijfásratlg, 
amely ne tudna versenyeire nagyobb nézőszá
mot verbuválni. Nem beszélünk a külföldi atlé
tikai versenyekről, a 30 és AO ezer nézőről, nem 
beszélünk arról, lioyy volt már magyar atlétikai 
verseny 1(1 ezer nézővel is, de beszélnünk kell 
arról, hogy ki felelős az atlétika teljes lejáratá
sáért. A 28 fizető néző nem statisztikai csoda
bogár. amilyen csak egyszer akad egy század
ban. Ez itt már rendszer, mert az utóbbi idők 
valamennyi versenye hasonló érdektelenséget 
váltott ki. Itt tenni kell valamit, mert — a té
nyek bizonyítanak! — a szövetségnek sikeriljt 
az atlétikát annyira megutáltatni a közönséggel, 
hogy nincs messze az idő, amikor a 28 fizető 
néző is rekordközőnségnek, sikernek fog számí
tani. Rövidesen sokkal több lesz a salakon fon
toskodó vezetők száma, mint a tribünök népe. 
A MASz balkezes ténykedései még a maradék 
érdeklődést is kiölték a közönségből, már pedig 
sportág közönség nélkül nem élhet, nem fejlőd
het. Érre az eredményre kellett vezetni annak 
a rendszernek, amely a sporthoz nem ért, azt 
csak a szabálykönyvek szellemében, bürokrati
kuson és elöketően vereti és hivatalból konzer
vatív minden újítással szemben. Bátran kimon
dom, hogy gmia a MASz mai vezetősége marad 
uralmon, atlétika nem lesz.

A segítés módja önként adódik: a 28 nézővel 
rendelkező szövetség mondjon le mielőbb, 
hogy a hozzáértők megmenthessék még, amit 
lehet.

László Lajos.

Vasárnap délután folytatták a magyar— 
Egyiptom tanniszmérközést, amelyet végered
ményben a magyar reprezentánsok 6:0 arány
ban nyertek meg. Eredmények: Pallos 11.— 
Sarwat 6:3, 6:0; Szigeti —Dukich 0:1. 64; Dal- 
los |., Feronczy—Sarwut, Borai 6:2, 6:4.

A magyar térnjszbajnokl mérkőzések küz
delmeit vasárnap egész nap folytatták a mar
gitszigeti diszpályán. Szigeti 6:7, 6:3. 6:3 arány
ban győzött Hallos II. ellen, vitéz Bánó 6:3 
4:6, 6.3 arányban verte Petőt. Friedrlrh nagy 
meglepetésre 6:|, 6 3 arányú biztos győzelmet 
aiatott a favorit Pallos I. ellen, mig a női 
egyes jnírkőrések sorún kimagasló meccs volt 
a Sass Márta Paksiné játék, amelyet Sas*  
nyert meg 3;6, 6:1, 6:1 arányban.

útját állni a társadalmi sportolóknak. Éppen 
az olimpia nagy sikere bizonyította, hogy a 
társadalmi sport fontos tényezője az ország 
kulturális színvonalának. Ezt nem elgáncsolni, 
de minden eszközzel segíteni kötelességünk.

— A LESOK rövidesen nyilvánosságra ke
rülő szervezeti szabályai előírják majd szá
munkra, hogy

minden sportággal külön-külöu létealteüak 
kollektív átigazolási megállapodásokat

Ez lehetetlenné fogja tenni a határvillongáso. 
kát és teljes rendet teremt.

— A futball részéről tapasztattam a legerő
teljesebb visszahatást s éppen ezért bizonyára 
megnyugvással értesülhet a futball a Hétfői 
Naplóból arról, hogy

a LESOK — bár szeretne a futballal la In
tenziven fuglalkoeiri — nem bizonyos, hogy 
egyelőre egyáltalában fcláRlt-e futballszak

osztályt
Ehhez Igen nagy anyagi felkészültségre van 
szükség, viszont a LESOK keretei egyelőre na
gyon szerények.

A nagy mumus ezzel a nyilatkozattal kimúlt. 
Kiderül, hogy a LESOK-ban nem ellenséget, 
de jóbarátot kap a sport s benne a futball is. 
Szüksége vau rá, hiszen a barátainak száma 
vajmi kevés ...

SÁROSI JÁTSZOTT!
Sárosi dr. a pestszenterzsébeti Drasche-pályán 

az ETC úszók csapatában erős mérkőzést játszott 
az ETC lenniszezfik ellen. Rafia kivül még két 
Sárosi-gyerek erősítette az úszók csapatát, 
amely a három Sárostval megerősödve 0:0 
arányban döntetlenné tudta tenni a mérkő
zést. Valamennyi gólt Gyurka lőtte, akt remek 
napot fogott ki és a mezőny kimagaslóan leg
jobb futballistája volt. Több jut ballista nem 
volt ugyanis a mezőnyben.

Dletz doktornak nem volt szerencséje vé- 
glgnézni a válogatás szempontjából! oly fon*  
tos mérkőzést.

GÓLREKORD!
Szürketaxi—Erzsébet 14:6 (6-0). A soffőr- 

csatárok ontották a gólokat. — SBTC—Zugié 
4:2 (2:1). A salgótarjániak kiheverték a kéz*  
‘lelj gyengeséget. — Váci Reménység—Vasad 
2:2 (1:1), Egyik csapat sem érdemelt pontot. 
— VÁC—Drogisták 3:2 (3:1). Mintha csak a 
kiesésről lett volna szól — Csepel—ARAK 
0:3 (0:0). A bajnokaspiránsok küzdelme ig*a  
magas nívón mozgott.

A Törekvés csak jóadag 
szerencsével győzte le 
a MÁVAG-ot!

Rirá-csoportt
Beáikért—-HAC 4:1 (2:0). Gőllövő: Nyilat 

(3), Báder, ill. Savanyó. Pamutipar—ZSE 2:1 
(2:1). A zuglóiak neheze i adták meg magu
kat. Góllövő’ Mersva (2), ill. Fekee.s II UTE—• 
Turul TE 4:2 (2:1). Az UTE jól játszott a 
nchés talajon Testvériség—Postás 3:1 (2>0>. 
A lelkes és erőben feljavult Testvériséggel 
szemben a Postás alig vo|t játékhanl III kar. 
TVE—-Goldberger 8:1 (0:1). Góllövő: Lencsét 
II. Uncsés I, Rozáli, ill. Tóth.

Pártos-csoport:
Törekvés—MA VÁG 3:2 (2:0). A MÁVAÖ

bekkjei két öngólt vétettek, a csatárok egy 
tizenegyest kihagytak! Gólövő: Kelzei IL, 
Opata (öngól), Varga (öngól), ill. Ivanics ét 
Pintér. Kispesti AC-BTC 6:2 (3:1). A Kis
pesti AC kitűnő csatársorának nem volt ellen*  
fele a BTC védelem BMTE—FTC 2:1 (0:1). A 
legjobb felállításban játszó FTC veresége nagy 
meglepetés. GóllÖvő: Wlnczheim, Kardos, III 
Zentav (öngól). MTK—WSC 6:2 (1:2). A mér*  
kórós szépséféi alaposan lerontotta • sok 
II-es. Az MTK góljait Haluska (2), Weisz (2), 
Bihari és Pintér rúgta. EMTK—.QTC 4:1 (4M. 
Góllövő: Tácslk (2), Kemény, Sinkó, ill. Szlo 
bodnik.
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Őszi virágzás a női atlétikában
Fcltünd nagyszámú közönség, ezerötszáz 

néző előtt folyt le n BEAC külföldi induló 
in lkül maradt atlétikai versenye. A nagyszámú 
közönség minden valószínűség szerint « 30 /Il
iire*.  olcsó belépődíjnak tudható be. Részié- 
t< s eredmények: iOO in. gátfutás: 1. Levente, 
Bili. 57.1 mp. Távolugrás 1. Dombóvári, MAC. 
707 cm. Hereli/vetés: I Makkai, BBTE, 63.85 
m. Várszegiének volt egy 70 52 es kilépett 
dobása. 800 m-cs sikfulás: I Iglói, BBTE, 1 p 
53.2 mp. 5000 m-es sikfulás: 1. Kelen, BBTE, 
14 p 53 mp., országos rekord! 2. Simon. 
Beszkárt, II p 512 mp. Simon eredménye is 
jobb a régi országos rekordnál. Magasugrás: 
1. Dr. Bódosl, BBTE. 185 cm. 4X200 m-cs sta
féta: 1. BEE 1 p 33.7 mp. 200 m nikfutás: 1.

Kovács, BBTE, 21.9 mp. Hármasugrás: 1. 
Dusnoki, MAC, 14.10 m.

A Phöbus II. osztályú atlétikai versenyének 
keretében Indult el olimpiai győzelme után 
először Csák Ibolya és csaknem rekordot ug
rott. A hölgy versen yen atlétáhölgyeink szép 
eredményeket értek el. 60 m-es siklatás: 1. 
Nagy, GÉB, 8.2 mp, országos rekord beállítva 
Csekély tizenkét start volt és a célban a zsűri 
szavazással döntötte el az első helyet. 200 m-es 
síkfutás: 1. GFB 28.1 mp, országos rekord 
beállítva. 80 m-es gátfutás: 1 Vértesi, BBTE, 
13.1 mp. Diszkoszvetis: 1. Fehér, Phöbus, 24.80 
m. Magasugrás /. o.; Csák Ibolya, 158 cm. 
Csák n 162-es magasságot alig verte. Magas
ugrás II o. 1. Fehér, Phöbus, 140 cm.

Öttagú futball-direktórium 
vagy kormánybiztos
Reichard, Csányi dr, Nádas, Erdélyi és 
Halász dr. neve a „józanok ‘ jelölőlistáján

Tüneményes karrierí fu£o££
D’Alber£o, a maglódi kisprofi

A karrier regények mindig érdekelték a kö
zönséget. Sajnos, kevés hősük került ki a fut
ball szürke alakjai közül. A kevesek között 
nzonban két helyet D‘A/ber/o Dotninico, aki netn 
Is olyan régen még itt rúgta a labdát Magyar
országon a .Maglód FC kisproiijai közölt. A 
fizetése

öt pengő 
volt hetenként s azt is részletekben kapta 
meg, A jószemfl olasz szakértők meglátták 
benne a tehetséget és kalandos előzmények után

kivitték. A Caligaríban játszott eddig, most a 
nagy AS Róma szerepelteti. Az itteni öt pengő
sei szemben odakint

havi 1300 pengőt keres.
De még Itt sem áll meg a karrier lendülete. 
Most alkuszik rá a legelső vonalbeli olasz egy
let — 120.000 Urát kínál érte az AS Rómának.

Ugyanakkor itthon Sárosi dr. körül „elvi" 
viták dúlnak és a D'Alberto, az egykori szürke 
szélső csatár tehetségénél sokszorosan szélesebb 
skálájú Sárosit pihenteti a szabály

A közeljövőben tartja picg az MLSz tisztújító 
közgyűlését, amely sorsdöntő jelentőséget nyert, 
minthogy ez az utolsó alkalom arra, hogy a 
lejtőre jutott labdarúgáson segíthessenek. Az 
elmúlt ciklus alatt vészes gyorsasággal romlott 
a helyzet. A politizáló alszövetségck diktatúrája 
megkötötte nz MLSz kezét, romlott a profifutball 
nívója, megbukott az amatőrfutball is. sőt a 
csúfos olimpiai szerepléssel még a maradék 
tekintélyét is elvesztette a felettes hatóságok 
előtt. Sajnos, nemcsak a szövetségi vezérek, 
hanem az egész futballrendszer is tarthatatlan
nak bizonyult.

Az amatőrcsapatokkal felvizezték a profiligát, 
nem alkottak megfelelő II. osztályt, elhanyagol
ták az utánpótlás nevelését, nem tudták a 
KISOK-kérdést rendezni s igy a tehetséges és 
intelligens futballista anyag előtt továbbra is 
zárt terület a futball. Végül olyan rossz viszony
ba keveredtek nz OTT-tal, hogy az már máso
dik éve részvétlenül nézi a futball megérdemelt 
vergődését. Ebből a szörnyen kuszáit helyzetből 
s vele n teljes bukásból csuk a végszükség kö
vetelte diktatúra menthetné meg a labdarúgást

A választások előtt kialakult a kulisszái

mögött
■ „józanok pártja**,

nmely az alszövelségi kiskirályok kártékony 
uralma helyett egy szakértő és független direk*  
tóriumra ruházná n teljhatalmat. Azt mondják, 
hogy a kormánybiztos rövidesen elkövetkező 
rendcsinálását csak azzal lehet megelőzni, ha 
Usetty Béla további elnökségével húrom évre 
egy öttagú direktóriumot állítanak munkába. 
Rész a névsor is, amely valóban garantálná a 
tevékeny és objektív munkát én ezzel a meg
újhodást A direktórium tagjai:

Reichard Oltó, Csányi József dr„ Nádas 
Ödön, Erdélyi Ernő és Halász Ernő dr.

Az alkotni tudó szakemberek remek együttese 
ez a társaság, amely a profik, a budapesti ama
török és a vidéki futball érdekeit szerencsén 
egyensúlyban képviselné. Remélik, hogy ráesz
mélnek az utolsó pillanatban a futballt fenye
gető romlásra és egy uj rendszer felépítését le
hetővé teszik. Ha mégsem győzne a „józanak 
vártja", akkor senki sem segíthet a futballon 
’s egy kormánybiztosra hárulna a végső felszá
molás lebonyolítása.

Villamossággal fütik a prof/futballt ?

A Budai 11 fuzionál
egy elentroigarl vállalattal

Csaba nyerte a Kettős Ivadékversenyt

Hónapokkal előbb jelezte már a Hétfői Napló, 
hogy a protllabdarugósl csak a legkörültekin
tőbb reformokkal lehet a csődtől megmenteni. 
Jelentettük, hogy a középcgyletek zömét csőd 
fenyegeti s ez az egész bajnoki rendszer össze
omlására vezet. Akkori híradásunk minden 
részletét igazolta nz idő. A III. kér. FC nagy- 
multii, szimpatikus csapata — enyhén szólva —, 
kényszercgycsségben van es üzeméi csak né
hány lelkes vezetője tudja niég Ideig-óráig 
fenntartani. Nem különb a Budai 11 helyzete 
teríti az. egylet fölé a halotti leplet. Az életre
valóságnak valóságos csodája tudta eddig is 
sem. A deficit réme mind nagyobb arányokban

tartani a lelket a népszerű budaiakban. Hogy 
megelőzzék a teljes csődöt, most tárgyalásokat 
kezdtek

egy clektrolparl vállalattal,
amely megfelelő tőkével támogatná alá a ter
hek alatt roskadozó budai költségvetést A tár
gyalások előrehaladott stádiumban vannak s 
igy a Iiudai 11 rövidesen nevet bővíthet. Ez 
nem is lesz nagyon nehéz, mert sorozatos bra
vúrjaival már úgyis bebizonyította, hogy a 
kvalitásos csapatban jónéhány futball-tudor 
szerepel. Nem lenne tehát meglepetés, ha az 
nj szezónhan a Budai 11 helyett a 11 Budai 
Tudor nevével találkoznánk.

HÉTFŐI MAPlO^. . , ,, r
R EJTVÉN YP A LYÁZATUN K N YERTESE1:

F. é. augusztus 31-lki számunkban közült ke
resztrejtvény megfejtői között 10 piperecsoma
got flörtöltünk ki. Nyertesek: Rácz Józsefué, 
Nagykőrös, Cifrakert-u. 3—4; Bartók György, 
Érsek vadkerti Erdélyi Artúr, Mezőtúr; Pon- 
giácz Jenő, Pécs, Kassu-u. 18: Grosz Gusztáv. 
Budapest, VII., Király-u. 31: Dömötör Mariska 
Budapest, VII., Jósika-u. 24; Vúrady Géza ta
talmok, Budapest, XL, Horthy Miklós ul 10.; 
Zombor János Budapest, IV., Muzéum-krt 33.;

Gyuriéra Etel, Budapest, V„ Alkotmány-n. 31.; 
Maroasy Kálmánná, Rákoshegy, Szent Imr«-u. 
24. az.

♦
A Jutalmakat vidékre postán küldjük el. A 

budapesti nyertesek ajándékaikat kellő sze
mélyazonossági Igazolás mellett szerdán d. e. 
0—1-ig kiadóhivatalunkban átvehetik.

♦
Szeptember 7 iki pályázatunk eredményét 

jövő héten közöljük.

A kBmezőnyfi Kettős ivadekverseny a Peja- 
esevléh-istűlló CsaM-jának biztos győzelmél 
eredményezte. Sokáig nyílttá tudta tenni a ver
senyt a tavaszi formáját visszanyert Curragh, 
mig Caruso ezúttal igazolta lovasát s kivétele
sen nfem verte meg azt a lovat, mely galoppban 
előtte végzett

Az üllői díjban Vulkán olyan térelőnnyel ve
retett, hogy már-már behozhatatlannak lát
szott a verseny utolsó fázisában azonban Situ- 
tarig a oíynn vehemensen tört előre, hogy a cél
ban biztosan megelőzte.

A Nyeretlen kétévesek versenyében a régen 
esedékes B. .V. IV. végre kifntotla otthoni for
máját s distaricitqzta a mezőnyt.

A Fóti handicap-ben lassúság: versenyt ren
dezett a mezőny. Az Utolsó négyszáz méteren 
Botos bizonyult leggyorsabbnak.

Ráró 11., Ultimo G. és Pénz reális handicap- 
esedékességek voltak.

Részletes eredmények:
I. üllői díj. 1. Situtunga (6:10) Teltschik, 2. 

Vulkán (2kí) Balog, 3. Nordlnnd (2) Gutái, l’/t 
hossz, 2% hossz. 10:15. Befutó: 10:32.

ÍI. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. BMW 
(8:20) Balog. 2. Alamund Weissbach, 3.
Sirató (6) Teltschik. F. m.‘ Cica (3) Klimscha. 
Csodás (12) Tóth E., Pomádé (6) Gutal. 6 
hossz, Vs hossz. 10:15, 12, 10, Befutó: 10:45.

ITT. Fóti handicap. 1. Botos (6) Szentgyörgyi, 
2. Rih (2) Weissbach és Mumus (5) Klimscha 
II. F. m.: Mulass (3) Balog, Amadeo (4) Klim- 
scha, Allegra Í10) Keszthelyi, Tökkirály (6) 
Wcckermann, Búvár (5) Csuta, Kislány (12) 
Csömöri. S hossz, holtverseny. 10:101, 26, 14, 
24. Befutók: 10:197, 657.

IV. Kettős Ivadékverscny. 1. Csaba (l’/t) Gú
lái, 2. Curragh (114) Balog, 3. Caruso (2) Esch

VÍZSZINTES:
1. Speciális magyar 

hentesáru. 12. Virág
vasárnapi rügyező fa
ág 13. Bcmúzol. 14. 
An dem összevonva. 
10 Faépület. 18. írás
jel. 10. Végtag 21. 
Raktároz. 23. Francia 
iró I..A bolygó zsidó"). 
24. Tavasszal sok kárt 
okoz. 20. Tengeri em
lős. 28. Német szemé
lyes névmás 20. Éne
kes 30. Orrdngnnat. 
32 Német számnév. 34. 
Golyó 30. I enykepe/ö- 
gép-márka. 38. Szál
loda. 39. Ellentétes kő- 
tőszó. 41. I utball-mil- 
szó. 42. Nagyon is 
elege van be öle. 43. 
Tizenegy — más nyel- 
sen. 43. Gabonafcldol- 
gozóiizcni. 47. Turfki- 
fejeié' 48. Shukes- 
pearc-dráma bőse. 50. 
Zárka. 52. Cimzésrösi- 
dités. 53 Az ajándé
kozó révén becsessé 
sáli tárgy 55. Korall- 
zátony. 37. Rejtelmes- 
s«g

FÜGGŐLEGES:

f. Fontos nemzetvédelmi . 
probléma. 2. Kereskedelmi 
kifejezés. 8. Hüvelyes. 4. 
Nyári mezei munka. 5. Hal 
lehel ilvcn 0. A Mosd mel
lékfolyója. 7 - 2. függőleges 
8. Takar, fed 9. Férfinév.

10. Leves, hús és tészta. 11. 
A t. Házban hangzik cl 13. 
magyar iró (Sándor). 17. Zör
get. kopogtat. 20. Pali nz il
lető. 22. Talál. 25. Ránynköz- 
ség. 27. Iln inár kettőn tud
ják. nem nz. 31. Szerb férfi
név. 33. Fint.il háziállat. 35.

I Vllág'.áj. 37 Székesegyház.

38. Arcréöt. 40. Iskolatípus. 
42. Kabarémüvésznö. 44. Le
ves is van ilyen. 40. Levél — 
angolul. 49. Fém. 51. NévUtó.
54. Káté (?!). M. 50 100 — 
római számmal

♦
(Versenyen kívül)

*■«, “U «n»<i **• /ju-nu*

a fflauvar Louaregyiet versenye
F. m.: Zula (10) Weissbach. J-í hossz, Já hossz. 
10:21. Befutó: 10:40.

V. Handicap. 1. Ráró n. (3) Bihari, 2. Kun- 
dry (2) Pillór, 3. Sok (8) Fctling A. F. in.: 
Prunclle (3) Klimscha II., Dénes (1%) Hor
váth K. 11., Dany (8) Kupái K„ Bálozó (6) 
Horváth I., Vlsegrád (6) Csömöri, Gardist (6) 
Mányi- Nyakhossz, hossz. 10:77, 24, 20, 29. 
Befutó: 10:320.

VL Kétévesek handicapjc. 1. Ultimo G. (pari) 
Csuta, 2. Sárkány (6) Mányi, 3. Epizód (5) 
Horváth K. II. F. m.: Bokréta (12) Svadlenka, 
Hopclcss (4) Rózsa, Ciráda (3) Szentgyörgyi, 
Fóth (12) Kovács L., Vaklárma (3) Klimscha 
II. Fejhossz, 2 hossz. 10:22, 12, 18, 14. Befutó: 
10 :246.

ML Handicap. 1. Pénz (6) Bihari, 2. Mályva 
(4) Keszthelyi. 3. Búbos (pari) Gutái. F. m.: 
Napfelkelte, Bitang, Amanda, Kékes II., Bará
tom II, Bakony. Ötnegyed hossz, háromnegyed 
hossz. 10:94, 18, 16, 14. Befutó: 10:497.

Bécsi eredmények
A Császár dijat futották vasárnap Bécsben. 

A 15.000 schillinges dijat a hosszabb távokon 
verhetetlen Simplon nyerte biztosan Ad hoc és 
Derűs ellen. A vasárnapi bécsi versenyek egyéb
ként azzal a szinte hihetetlen (legalább Is bu
dapesti értelemben hihetetlen) szenzációs ered
ménnyé Iszolgáltak, begy valamennyi verseny
számban a favoritok győzedelmeskedtek. A nap 
hőse a Freude.nauban bors concours álló Schej- 
hnl. aki bárom versenyt nyert köztük a Gnga 
Rcnnent a Derbvk téli favoritjával. Napóleon
ná], mely végre szeptemberben megnyerte idei 
első versenyét.

Részletes eredmények:
I. Prels von Obcrwclden. 1. Happy go lucky 

(l’/«) Goldbcrg ur.
II. Ormnnd handicap. 1. Pennng (2H) Esch 

T., 2. Pazmaniterin (8) Stiglicz, 3 Wiedersehen 
(3) Dósai. F. m.: Karolingcr, Robin Hood, Tiro, 
Grey hope, Salambo, Gránát. 10:45, 21. 23. 16.

III. Gaga Rennen. 1. Napokon (8:10) Schej
bal, 2. Flag (5) Gartenmayer, 3. Pippa (4) Va. 
sas. F. m.. Merise II. Bojtár, Négus, Szimat, 
Ivánná. 10:20, 16, 17, 19.

IV. Kalser-Prcis. 1. Simplon (5:10) Schejbal, 
2. Ad hoc (2) Csapiár, 3. Derű*  (4) Szokolai. 
F. m.: Fundus, Lucius, Bonaparte. 1 hossz, 2 
hossz. 10:13, 11, 12.

V. Verkaufsrennen. 1. Santella (4:10) Valen
tin, 2. Hitvány (1%) Németh. F. m.: Báziás, 
Poseur. 10:12; 11. 11.

VI. Munkáa-hürdcnrtnnen. 1. Szomjas (8:10) 
Kapousek, 2. Caranus (2) Varga. F. m.: Siva, 
Dulcinca, Tünde. 10:18, 12, 13.

VII. Welter handicap. 1. Atta Santorb (pari) 
Schejbal, 2. Admirable (10) Schimonck, 3. 
Phere-nike (5) Valentin. F. m.: Telehissi, Nor*  
ma, Perhaps, Souvenir, Reine Herodini, Car» 
mén. 10:20, 12, 44, 16.

Hírek
A gróf Károlyi Gyula emlékverseny a szom

bati versenynap főszáma. A 12.000 pengőt 
díjért előreláthatólag csak az alábbi öt kanca 
áll starthoz:

Doboz lov. Schejbal
Resista „ Weissbach
Dongola „ Csapiár
Turandot H Balog
Zula „ Vrábel

Az Esterházy memóriáit futjók vasárnap 
Bécsben. Magyar részről az eddig kimagaslóan 
legjobbnak bizonyult kétéves: Rianás vesz részi 
a versenyben.

Varga I-njos, a háborús évek egyik legsike
resebb magyar lovasa Lengyelországban va
dász-szerencsétlenség következtében egyik sze- 
mt-világát vesztette.

Duce az október U-én eldöntésre kerülő Bu
dapesti díj elölt már nem jön pályára.

Az Idén veretlen Try Wcll vasárnap starthoi 
áll a Széchenyi-dijban, ahol a kanca dijgyőzte*  
Gamma és a messze legjobb öreg ló, a bécsi 
Simplon lesznek az ellenfelei. A Weissdorn- 
mén ezt követőleg a Magyar St. Lcg-irbcn áll 
starthoz.

HÉTFŐI NAPLÓ
Sserkeastiki

■Dr. ELEK flUGÖ ES MANN HUGÓ
Felelfls srerkesztó es kiadót 

Dr. ELEK HUGÓ
SrerkrutöUg éa kiadóhivatal!

Budapest. Vll. kern Erzsébet-kőrut 28.
iBélkAzaap éa vaaáma^ déli Ü órálCt 

Telefont 1-308 96.
Vartrnap délután t látóit

VI. ker„ Aradi utca 8. ■•. (Globua-nyomd*)*  
Telefont 1-100-43 éa 1-245 81.

ViUmip délután Ut S órától kezdw tapiárttift
Telefont 1-100 42 1-100-43, 1-100-44 éa 1-245-81

AZ ELŐFIZETÉS ARA;
Ess évre 5 penaó faye» uím ára Mattyarnrar*  
g<.n 10 fillér Auwtriíban 20 Gn>aehen. Pranc(«<>r»«AO 
tan 1 frank. JuftoMlávUlMii Z.50 dini*  Nímrl>>r»M0 
bán ló Pf„ Ohsznrvtabnn 1 Ura. Rm léniában k 

Cach«r lóvék iában I 20 ék

MOIIAWIT A GLUBLS M0UUA1 UCLMEZET R. T, KOIU'OUGÖGEPELN, BUDAPEST, VL. AKADJ UCCA S. — NYOMDAIGAZGATÓ, HAVAS H.

Fint.il

