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Autókatasztrófák fekete vasárnapja

Ma dönt Európa sorsáról Géni:
a Népszövetség elé viszik a spanyol kérdést, 
magyar elnöklés alatt tárgyalják Abesszínia 
ügyét, nagy aggodalom a szovjet jegyzéke 
miatt, Svájc kilépéssel fenyegetőzik

Genf, szeptember 20.
CA Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Hétfőn kezdődik a népszövetségi 
tanácsülés uj ülésszaka, amelyet lázas ér
deklődéssel vár az egész világ. A Népszö
vetségnek ezúttal olyan nagy horderejű 
problémákról kell döntenie, amelyek az 
egész világ sorsára kihatással vannak: a 
spanyol polgárháború, as olasz—abesszin- 
kérdéa a Népszövetség reformjának prob
lémája szerepei n napirenden,

A Népszöveteség uj ülésszakára Genfbe 
utazik Kánya Kálmán külügyminiszter 

la.
hogy a nagyfontosságu üléseken részt- 
vegyen. Kánya külügyminiszter hétfőn in
dul útnak Genfbe.

Vasárnap a Népszövetség székvárosában 
olyan hírek terjedtek el, amelyeknek ma
gyar 
van. 
•abb

szempontból Igen nagyjelentőségük 
A hírek szerint a közgyűlés legfonto- 
bizottságának, a mandátumigazoló bi-

Svájc kilép a Népszövetségből, 
ha a 16. szakaszt nem enyhítik

Ha az olasz kérdési a jelek szerint sike
rül is rendezni, annál fenyegetőbb vihar
felhők közelednek Genf politikai egén más 
Irányból.

A Népszövetség reformjának kérdése 
szerepel ugyan a tanács napirendjén, 

de ugy látszott, hogy a kérdés érdemleges 
tárgyalására ezen az ülésszakon már nem 
kerül sor Most azonban nincs kizárva, 
hogy ezt a kérdést a legélesebb formában 
teszi szóvá a svájci kormány, amelyet na
gyon elkedvetlenített, hogy az eredeti ter
vektől eltérően most már nem arról beszél
nek, hogy a Népszövetség alapokmányából 
kiküszöböljék azokat az elemeket, amelyek 
a Népszövetség valamely határozatából ki
folyólag háborúra vezethetnek, hanem el
lenkezőleg:

határozottabb fogalmazást adjanak a 
nevezetes 10. szakasznak és halható- 
sabbá tegyék a népszövetségi megtor

lások alkalmazását.
Különösen az e kérdéssel kapcsolatban 
Genfben benyújtott szovjetorosz jegyzék 
keltett nagy aggodalmat Svájcban, mert a 
berni kormányt már az olasz—abesszin- 
viszály idején kimondott népszövetségi 
megtorlások is igen kellemetlen helyzetbe 
hozták.

Svájc az alapokmány 16. szakaszának 
olyan módosítását követeli, amely lehetővé 
teszi, hogy

a fültétien és minden Időre érvényes 
semlegesség elvét, 

amely állami létének és függetlenségének 
alapja, minden körülmények között érvé
nyesíthesse és érért a meglorlásl «atkaHJ 
lényeges enyhítését kívánja, 
esetben Svájc el van szánva rá, 
nycsitse álláspontjának minden 
■lényét.

Genfben máris Izgalommal

Ellenkcző 
hogy érvé- 

követkcz-

tárgyalják

zottságnak magyar e In Oké les*.  Valószínű 
nek tartják, hogy

Velics László rendkívüli követet és 
meghatalmazott minisztert, a Népszö
vetség állandó magyar delegátusát vá
lasztják meg a mandátumlgazoló bl- 

zotság elnökévé.
A mandátumlgazoló bizottságnak kell 

döntenie arról, hogy Abesszínia továbbra is 
a Népszövetség tagállamának tekinthető-^, 
vagy sem. Ha a mandátumlgazoló bizott
ság ugy dönt, hogy Abeszlnla nem felel 
meg többé azoknak a feltételeknek, ame
lyek szükségesek ahhoz, hogy a Népszövet
ség tagállama lehessen,

akkor ezzel a Népszövetség közvetve 
elismeri Olaszország abessziniai hódítá
sát és ezel elhárul az útból a legfőbb 
akadálya annak, hogy Olaszország újra 
a régi mértékben vegyen részt a genfi 

testületek munkájában.

azt a hirt, hogy
Svájc kilép a Népszövetségből,

ha nem enyhítik lényegesen a 10. szakaszt.
Nagy vihar fenyegeti a Népszövetséget 

Spanyolország irányából is. Dél Vayo, az 
uj szélsőbaloldali madridi kormány fiatal 
külügyminisztere — hir szerint — azzal a 
tervvel Találkozik, hogy

a spanyol polgárháború kérdését a 
Népszövetség elé terjessze.

Dél Vayo állásfoglalásra nkarja kénysze
ríteni a Népszövetséget abban a tekintet
ben, hogy a madridi vagy a burgosi kor

Aleazar fölött nagy légiháboru 
kezdődik

és a
a kormánycsapatok 
felkelők között

Madrid, szeptember 20.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Vasárnap 

újabb véres harcokról érkezett jelentés az 
ország minden részéből.

Lisszaboni jelentés szerint
Madridban agyonlőttek öt portugál ál

lampolgárt.

A házkutatások tömegével és letartóztatások
kal zaklatják a portugálokat.

A sevillai rádióállomás jelentése szerint 
Trubiánál komoly vereséget szenvedtek a 
kormánycsnpatok. Mola tábornok kijelen
tene egy német haditudósító elölt, hogy

mány tcklntendő-e Spanyolország törvé
nyes képviseletének és ebből az alkalomból 
éles támadásra készül a nemzetközi Vörös
kereszt ellen.

A spanyol külügyminiszter álláspontja 
szerint

a Vöröskeresztnek csak háborúban le
het szerepe, de polgárháboruba nem 

avatkozhat bele
és emberbaráti eszközökkel lem nyújthat 
segítséget a felkelőknek. A spnnyol kül
ügyminiszter jobbnak látja, ha ezt a ké 
nyes kérdést nem ő maga hozza szóba, ha
nem valaki más, kérdés azonban, hogy 
akad-e a Népszövetségnek más tagállama, 
amely hajlandó vállalkozni arra a szerepre, 

. ..................... " * -*  ahogy a Népszövetség nyakába varrja ezt 
veszedelmes kérdést.

Hír szerint még azok a hatalmak Is 
Igyekeznek lebeszélni szándékáról Dél 
Vayot, melyek nem állanak barátságta
lan viszonyban a madridi kormánnyal.

Annyi bizonyos, hogy ha a spanyol kül
ügyminiszter mégis a népszövetségi köz
gyűlés elé viszi kívánságait és vádjait, nem 
számíthat arra, hogy a Népszövetség haj
landó legyen emberbaráti tevékenységében 
korlátozni a Vöröskeresztet.

Érdekes tanácskozások 
vasárnap Genfben

Vasárnap már érdekes és fontos tanács
kozások folytak Genfben az odaérkezett 
diplomaták, államférfiak közölt. Antonescu 
román külügyminiszter hosszasan tanács
kozott Beck lengyel külügyminiszterrel.

Ez volt az első alkalom, hogy Lengyel
ország külügyelnek régi irányítója ta
lálkozzék Románia uj külügyminiszte

sem pénzben, sem fegyverekben nem 
szenved hiányt.

Érdekes módon bombáztak a felkelők két 
spanyol várost. Mielőtt a tüzérésgi támadá
sokra került volna a sor, Mola tábornok 
repülői röpcédulákat szórtak le a városokba 
s közölték, hogy az asszonyok és gyermekek 
elvonulhatnak, azokkal a katonákkal együtt, 
akik a felkelők pártjára állottak. A repülök 
egész vasárnap a városok felett keringtek, 
szórták a röpcédulákat és szerdán megkez
dődik a nagv támadás ...

Tolcdoi jelentés szerint 
vasárnapra virradó éjszaka még mindig

rével.
A hosszú tanácskozás folyamán megtár
gyalták a Lengyelország és Románia vi
szonyát érintő valamen~y) kérdést. Eköz
ben számos tisztázatlan kérdés Is felmerült, 
amelyet igyekeztek rendezni.

Budapestre jön Bastid 
francia kereskedelmi 

miniszter
Bécs, szept. 20.

A Neuer Wiener Tagblatt párisi tudósí
tója feltűnést keltő táviratban számol be 
a francia kormány nemzetközi vonatkozása 
terveiről:

A francia kormány közép- és keleteuró- 
pal gazdasági konferenciát akar előkészí
teni, amelyet később egy általános nem
zetközi gazdasági konferencia követne.

Bastid kereskedelmi miniszter először 
Belgrádba látogat el, majd onnan Bu

dapestre és Becsbe utazik.
A francia kereskedelmi miniszter, mint Is
meretes, csak néhány nappal ezelőtt tért 
vissza Varsóból és Berlinből, ahol szintén 
gazdasági tárgyalásokat folytatott. A mi
niszter meghívást vár Rómába Is.

A távirat beszámol még arról Is, hogy 
Blum miniszterelnök

az Egyesült Államok kormányát is meg 
akarja nyerni a nemzetközi gazdasági 

konferencia tervének.
Hir szerint Roosevelt elnök szívesen fo
gadta a francia kormány kezdeményezését. 

Bastid francia kereskedelemügyi minisz
ter, aki jelenleg Genfben tartózkodik, ezt 
az alkalmat arra is felhasználja, hogy a 
népszövetség fővárosában tartózkodó angol 
gazdasági szakértőkkel megbeszélje a fran
cia kormány gazdasági terveit.

lángokban állott az alcazarl erőd.
Bár egész nap zuhogott az eső, de ennek 
ellenére méteres lángok tőitek föl az erőd
ből. l'oledo fölött repülőgépek cirkálnak. 
Az a feladatuk, hogy a nemzeti csapatok 
repülőit megakadályozzák abban, hogy a 
lángoló Alcazarban bezárt oslromlottak se
gítségére legyenek.

Tolcdóért most már a levegőben folyik 
tovább a harc.

Párisi jelentés szerint ölvén francia pi
lóta teljesít legújabban szolgálatot a spanyol 
kormánycsapatok kötelékében, két francia 
pilótatiszt vezetésével.
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Mussolini két érdekes 
levelet küldött Budapestre: 
magyar verset fordittat amhara nyelvre 
és emlékoszlopot állított egy magyar 
hősi halott sirhantjára

legteljMtbl, mmflrl loy.BUu.lfa »■ • 
két politika. GOmbO. Gyula mlnl.cter.l- 

plk tt boám. Mikló. belüíjmlnUrlrr.
Semmiféle frakdólfaban nem vésték rén‘ is 
I*.  nem érdekelnek .tok .1 állítólagos köve- 
lelósek sem, amelyekben • párt reorganizáció- 
iát kívánják. Ennek at .r oka. hogy — farm- 
tén szólva — nem túlságosan sok érzékem vau 
ahhoz, hogy

a felvetődő nagy politikai körtéteket egy- 
oldalú pártszempontok szerint ítéljem 

meg,

mert sohasem éreztem magámat egyoldalú 
pártembernek, hanem olyan politikusnak, aki 
a pártérdekeken felülemelkedve, teljesíti kép. 
viseld kötelességet a nemzettel és a kerületé, 
vei szemben.

Németh Imrének ex a nyilatkozata kétségfe. 
lenül emelkedettebb szellemű politikus hitval
lása és megnyugtató, hogy ez a fiatal tör
vényhozó akkor, amikor a köz érdekéről vau 
szó, mellőz minden pártérdeket és csupán a 
nemzet egyetemes érdekei lebegnek szeme 
előtt

Néhány nap alatt két olasz levél érkezett 
'Magyarországra, mind a kettőt Mussolini, a 
magyarok nagy barátja küldte.

Az első levelet Colonna herceg budapesti 
olasz követ révén kapta Kecskemétiig Béla 
főmérnök. Kecskemétiig!, oki lírai tehetség
gel megáldott ember, uz olaszok abessziniai 
győzelme annyira megihlette, hogy verset 
irt. Abcsszin testvéreimhez! — ez a elme t> 
versnek, amelyben a főmérnök lelkes ve.ri- 
•orokban szózatot intéz az abesszinekhez, 
hogy

azereMék Mussolinit és ax olaszokat, 
akik a kultúrát vitték el számukra.

A verset elküldött*  Mussolini címére. A duce 
számára olaszra fordították és Mussolininak 
annyira megtetszett, hogy a követ utján 
megköszönte Kecskemélhynek és azt is meg
íratta,

a magyar verset lefordlttalja amhara 
nyelvre éa közzétételi az addlsz abebai 

amhuranyelvű újságban.
Dr. Zolnayné Vozáry Enimi elmére érke

zett a másik levél, Mussolini sajátkezű alá
írásával. Ennek a levélnek megható törté
nete van. Vozáry Emmy testvére, Vozáry 
József 1915-ben - húszéves korában bevonult 
katonának.

a 24-ea vadászokkal ax olasz frontra ke
rült, a Doberdón fejlövést kapott és 

hM halált halt.
A családot akkor csak röviden értesítették 
Vozáry József sorsáról, de azt nem tudták 
meg, hol temették el. Vozáry Emmy most 
elhatározta, hogy felkutatja testvére sírját. 
Remekművű 
azután

levelet irt

magyar kézimunkát készített,

Mussolini elmére és kérte, 
legyen segítségére, 
kézimunkával együtt közvetle-A levelet a —..................

nül a duce elmére küldte el. Júniusban adta 
postára a levelet, néhány hét múlva, julius 
3-án levelet hozott számára a posta. Az 
olasz királyi hadügyminisztérium értesítette, 
hogy Mussolini teljesíti a kérését, már uta
sította is a hadügyminisztériumot, hogy ku
tassa fel a sírt.

Újabb néhányheti várakozás után 
most megérkezett Mussolini sajátkezű 
levele, a duce megírta, hogy megtalálták

• sírt,
Vozáry József a Doberdá alján a vincentini 
temetőben fekszik. Megírta azt is, hogy em
lékoszlopot állíttatott a magyar vadász sírja 
főié, sőt elküldte a borítékban a szépen gon
dozott sírról készült fényképfelvételt is.

A kőszegi Sefcsik-incidensről 
és a NÉP különböző csoport 
jairól nyilatkozik Németh 
Imre a Hétfői Naplónak

Politikai körökben meglehetős feltűnést kel
tett nz n kőszegi hirndás, amelyben arról van 
vzó, hogv n NÉP ottani pártülésén megjelent 
Sefcsik György is. a NI P központi úgynevezett 
icpülőellunüje. Németh Imre, a kerület nép- 
szciii országgyűlési képviselője bizonyos poli
tikai fehilágojiitásckat adott pártja helyi ve
zetőségének és ennek keretében szóbakertílt n 
titkos választójog is.

Németh Imre a leghatározottabban kije
lentette, hogy a maga részéről a titkos vá

lasztójog híve,
Í n jelenvolt Sefcsik Gyvörgv azt a kijelen

tette, hogv nz ő magánvéleménye szerint 
•agyar nép még egyáltalán nem érett a fit- 
választójogra.

Hogyan került Setcslk 
Kőszegre?

kőszegi párlülésen történtekre vonatkozó- 
n Hétfői Napló munkatársa vasárnap dél- 
meghitt és közvetlen beszélgetést folyta- 
Nimeth Imre országgyűlési képviselővel.

— Hogyan került oda a kőszegi ülésre Séf- 
csik György? — kérdeztük a kőszegi képvise
lőtől.

— Értcsl 
hogy Sefcsik György 
meglátogatja nz összes 
kizáróing 
kérdezték 
ellen, ha 
a kőszegi 
én azt a 
szívesen látom.

— Miután a nvári gazdasági munkák miatt 
i nem voltam kerületemben és 
Jékcs volt, hogy legalább a vá- 

vezető embereivel találkozzam, 
lásontál összekopcsolts Sefcsik 
lett vizitjével és igy kerültünk 
íőszegi páiliilésén. 
mk szerint valamelyes 
>olnn képviselő ur és 

között a választójog kérdésében?
— Erről egyáltalában nincs sző. At 

l.isponlom a választójog kérdésében egyáltalá
ban nem nóvum,

én a titkosság alapján állok, minthogy a 
magúm részéről soha többé nem volnék 
hajlandó olyan kerületben jelöltséget vál*  
Iáiul, amelyben nem titkosan válassta- 

nak.
Amilyen köztudomású volt az én álláspontom, 
éppannyira ismerjük Séf esik György ellentétes 
felfogását és éppen áréit, amikor én a saját 
meggyőződésemnek kifejezést adtam és ami
kor Sefcsik György mondotta el ellenkező fel
fogását, önként adódott az a bekövetkezett 
helyzet, hogy

a kerület vezetői kifejezést adtak velem 
való együttérzésüknek 

és Sefcsik felszólalása nsomán
•zavaróit a pártvezetöség blratmat egy

hangúlag nekem.
Arra kérlek, hogv folytassam változatlanul azt 
u politikát, nmrlv mlndi-n eddigi megnyilatko
zásomban és politikai működésemben kifeje
zésre Jutott

— <i póttá, -előtégen kivül a kerület főbb! 
polgárát  vak mi ti véleménye '
k — A kőszegi ülés után kővetkező Papokban

köt- 
for- 
falu

A
Ing 
ben 
tolt

ütést kaptam ■ párt központjától, 
a párt megbízásából 
városi szervezeteket — 

városi szervezeteket — és meg
intem, vajon nincs-e kifogásom az 

Sefcsik György volt képviselőtársam 
helyi szervezethez Is ellátogat, mire 
választ adtam: Legyen szerencsém,

végiglátogattam kerületemnek nagyon sok 
ségét, ahol mindenütt a legközvetlenebb 
inák közölt érintkeztem választóimmal, a 
kis- és nagygazdáival, a községek szellemi ve
zetőivel. Mindenütt csak azt hallottam és azt 
mondották:

Képviselő ur, tessék csak tovább la ogy 
csinálni, amlrt eddig éa különösen kitar
tani amellett, hogy titkosan választhas

sunk és szavazhassunk.
— És ez nem is lepett meg — fűzte tovább 

ezt a gondolatmenetét Németh Imre — mert a 
magam részéről megállapíthatom, hogy a falu 
népe, a legegyszerűbbtől a legintelligensebbig, 
milyen kitünően informált a politikai kérdések 
felől. Igaz, hogy szorgalmasan olvasnak újsá
gokat — különböző pártállásunkat — könyve
ket is és összejönnek a gazdakörben, ahol al
kalmuk van egészséges gondolataikat kicse
rélni. Rádió is elég szép számmal van már a 
falvakban, úgyhogy ma már semmieselre sem 
olyan elmaradt a falu népe, mint akár néhóny 
esztendővel ezelőtt ia

A NÉP frakcióiról
— Égy kérdés, amelyre őszinte feleletet 

kérünk: a NÉP melyik csoportjához tartozik 
a képviselő űrt

— Nem tartozom egyik csoportjához sem a 
pártnak és nem is veszek tudomást arról po
litikai működésemben, hogy

valóbun vannak-e különböző csoportok 
vagy frakciók a pártban.

A Nemzeti Egység Pártjának tagja vagyok és 
személy szerint

csupán két politikusul nemben vagyok ■

összeomlott a milliárdos
AVeissberger-hagyaték legendája

r Hat állam hatósága 
foglalkozik évek ótá már 
• legendás Weissbeiger- 
örökséggel, amelyért a 
magyarországi, ausztriai, 
csehszlovákiai éa romá
niai Weissbergerek lán
colnak. Mindnyájan azt 
bizonyítják, hogy déd-

nagyapjuk egyik fivére két emberöltővel ez
előtt kivándorolt Ausztráliába, ott milliárdos 
vagyont szerzett és örökös nélkül halt meg. Az 
ausztráliai dédnagybácsi örökségét szeretnék 
maguknak megszerezni.

Az örökösödési ügyben néhány nappal ez
előtt szenzációs fordulut következett be. Ki
derült, hogy

a sokmilliós örökség nem több, mint 4875 
font,

amelyet az örökhagyó halála óta mint kamat
mentes betétet kezelt egy mellbournei pénz
intézet. A kiábrándító valóság úgy derült ki. 
hogy az örökösödési harcba az igazságügy- és 
külügyminisztérium is beleavatkozott. Diplo
máciai utón megszerezték az örökhagyó Weiss- 
berger vagyonára vonatkozó iratokat, amelyek
ből kiderült, hogy a krőzusi vagyon csak sze
rény összeg, ha tekintetbe vesszük az örökösök 
számát. Miközben ugyanis Ausztráliából meg
szerezték az örökségre vonatkozó okmányokat, 
addig

Három ember bot
rányos verekedése 
a Margit körúton 
Leszúrtak egy gyanútlan 
járókelőt, akit életveszé
lyes sérülésekkel vittek 
a Szent János kórházba
Vasárnapra virradó éjszaka két órakor 

óriási tömeg verődött össze a Margit-körut és 
Zsigmond-utca sarkán, ahol bicskák villantak 
és nagy szitkozódna közepette

szürkéit bárom ember egy védtelen férüt.
A lármára, kiabálásra előkerült a rendőr is, 
aki a járókelők segítségével

lefogta a három verekedőt.
A pesti oldalon egy kocsmában mulatozott 

szombat estétől éjfél utánig Valentin János 
kőműves, Kónya Imre és Miklós Pál nevű tár
sával. Hangoskodva és énekelve mentek át a 
Margithidon a budai oldalra. Amikor a Zsig
mond-utca és Margit-körut sarkához értek, 
egy hirdetőoszlop mellett állott Nagy András 
árukihordó és cigarettára akart gyújtani

— Ne cigarettázzon az utcán, nem illik — 
kötött bele a három ember közül valamelyik 
Nagy Andrásba, majd a következő pillanat
ban nekiestek és

elkezdték agyba-főbe verni
Nagy András segítségért kiáltott, aztán el 
akart menekülni, a három ember azonban 
közrefogta, zsebkést rántottak és elkezdték a 
szerencsétlent szürkülni,

két hónap óla
már ug'ris esed*
las/tókerületcm
az ón látogató
György be jolenh
össze a NIP ki

-• .4 híradást
csapás lett un

ŐSSZe- 
Sefcsik

én 61

ideális arcápoló
OYORSBOROTVAKREM 

AZ ANTISEPTIKUS

Tökéletes borot
válkozás viz, szap
pan és ecset nél
kül 1 perc alatt. 
Nem pattan fel, 
nem ég az arc
bőre, nem rontja 
a penge élét. Ál
landó használat*  
nál az arcbőr jól 
ápolt és Üde lesz.* RAPID U—l
Próbadoboz

óiíoApesT

Kapható minden 
szaküzlet ben 
és a készítő, 
dr. HOLCZER ve
gyész illatszertá*  
rá bán VI., Teréz- 

kfirnt R szám.

ax európai Weissbergerek erősen megsza
porodtak.

Családfákat állítottak össze, sőt perek Js vol
tak indulóiéiban arra vonatkozóan, hogy kiket 
illet és kiket nem az örökség. Végűi is

több mint száz Weissberger örökösödéit 
jogát ismerték eb

Az örökhagyó Weissberger Salamonnak 
ugyanis négy fivére volt, akik Balassagyarma
ton haltak meg körülbelül ötven évvel ezelőtt 
Az ő leszármazottaik száma haladja meg a 
százat. A hagyatéki eljárást az örökösök most 
meg is indították. Többen már ki is számítot
ták, hogy a nagy vagyonból milyen szerény 
összeg jut egy örökösre. Az ausztráliai örökö
södési törvények értelmében

• 4875 font 50 százalékát örökösödési adó 
elmén levonják.

A megmaradt részt száz felé osztják.
Weissbergerék az örökséggel foglalkozó ügy

védeknek a várható vagyon húsz százalékát 
ígérték; ezt is le kell még vonni a 4875 font
ból és igy ha csak száz örököst veszünk ' 
pul,

ala-

egyre 194$ font jut,
ami a Nemzeti Bank kurzusán átszámítva 
pán 331.5 pengőt tesz ki. Ily kis összeggé 
gorodott a milliárdos ausztráliai nagybácsi 
hagyatéka.

Szegény örökösök.,.

esu- 
zsu-

A segitségkláltásra összeverődtek az embe
rek, majd rendőr is került elő, addigra ásott
ban már Nagy András

több sebtől véresve, eszméletlenül feküdt 
az utca kövezetén.

Kihívták a mentőket, akik Nagyot testén ti
zenöt szúrással

életveszélyes állapotban 
szálli tót tők as Uj Szent János-kórhfizbn.

A rendőr Valentint és két társát megfékezte, 
majd clöéllitotta a főkapitányságra, ahol 
azonban csak Kónyi Imrét lehetett kihall
gatni, mert a másik kettő még most ix 

eszméletlenségig ittas állapotban van.
Kónya azt Állítja, hogy 6 a izurkélásró! sem
mit sem tud. mert társai a közelben levő taxi
állomásra küldték, hogy kocsin menjenek 
vissza a pesti oldalra. Mire ő visszatért, már 
javában állt a verekedés.

A rendőrségen mind a három embert ott 
tartották. Megvárják kijózanodásukat, azután 
kihallgatják őket s csak ekkor fognak dönteni 
további sorsukról.

Megjelent a tűzrendészet! 
törvény végrehajtási rendelete

Kozma Miklós belügyminiszter most adta 
közre a tűzrendészet fejlesztéséről szóló 
törvény végrehajtási rendeletét, amely 
kodcx-szerü egységbefoglalása a rendelkezé
seknek, valóságos iskolapéldája a racionali
zálásnak s nemcsak arra alkalmas, hogy • 
hatóságok munkájút megkönnyítse, hanem 
a közönségnek is lehetővé teszi a megfelelő 
és gyors tájékozódást. 174 szakaszból áll a 
rendelet, nyolc részre oszlik és ezeken be
lül jól áttekinthető fejezetek sorakoznak. 
Minden benne van a végrehajtási rendelet
ben, amit ezzel a kérdéssel kapcsolatban 
tudni kell. A belügyminiszter nyolc tűzren
dészet! kerületre osztotta be az országot, 
Budapest, Székesfehérvár, Győr, Szombat
hely, Pécs, Szeged, Debrecen és Miskolc 
székhellyel. Főként a rendelet harmadik 
része pótol régóta érzett hiányt. Szak
szerűen rendezi a tűzrendészet legfontosabb 
ágának, a megelőző tűzrendészetnek kérdé
seit. Rendkívül fontos a negyedik rész is» 
amely a mentő tűzrendészet körét jelöli 
meg. összefoglalja a tűz kitörése és a tűz 
tartama alatti teendőket s arról is rendel
kezik, hogv a tűzoltóság mikor hagyhatja 
el a tűz színhelyét. Külön rész intézkedik a 
tüzvizsgálnt megtartásáról, a tüzkárndat- 
szolgáltatásról, az ártatlansági bizonyítvá
nyok kiállításáról s e bizonyítványok ki
állítását az eddiginél több feltételhez köti. 
A hetedik rész a hatályon kivül helyezett 
rendelettömeg felsorolását adja. Kozma 
.Miklós belügyminiszter fentebbi végrehaj
tási rendeleté kétségtelenül nagy hiányt pó
tol és gyakorlati vonatkozásban igen érté
kes útmutató.

— Gyorsan, alaposan, olcsón elsajátítható a 
főzés Ismerete a Népművelési Bizottság rendé- 
zésében vezetett Garcon-femfolyamokon. Kezdő-, 
haladó és különlegességi tanfolvamok. A hat
heti időiurtnniú tanfolyam behatási díja 5 E, 
pnviud'ozzájiirulás esetenként 60—70 fillér. Je
lentkezni lehel n C,a: müvek VI.. Vilmos < sászág 
ül 3. I. emeleti helységeiben. Tel.: I 138 20.



Budapest, 1936 swptcaihcr 21. HÉTFŐI NAPLÓ 8

Kánya Kálmán vasárnap 
nyilatkozott a Hétfői Napiénak 
a Neurath német külügyminisz
terrel folytatott kétórás, fontos 
külpolitikai tanácskozásáról

Neurath báró német birodalmi külügy
miniszter, aki szombaton Budapestre érke- 
xett, vasárnap felkereste Kánya Kálmán 
külügyminisztert.

Pontban tizenegy órakor robogott a kül
ügyminisztérium Disz-téri palotája elé a né
met követség BB. 445. számú Mercedes ko
csija, és kiszállt belőle Neurath báró német 
birodalmi külügyminiszter, Kotze kabinet
főnök, kíséretében. Megérkezése után nyom
ban bevonult a német birodalmi külügymi
niszter Kánya Kálmán külügyminiszter föld
szinti dolgozószobájába, míg Kotze ka
binetfőnök Csáky István grófnak, a külügy
minisztérium elnöki osztálya vezetőjének 
fogadószobájában maradt s mialatt a belső 
szobában a két külügyminiszter beszélge
tett, azalatt Kotze kabinetfőnök gróf Csáky 
Istvánnal folytaitól megbeszélést.

A két külügyminiszter cgyüllléle a szokott
nál hosszabb ideig tartott, hiszen két régi 
Ismerős találkozott egymással: Kánya Kál
mánt még berlini követségének idejéből sze
mélyes barátság fűzi a birodalmi külügy
miniszterhez.

A tizenegy órakor kezdődött barátságos 
beszélgetés pontban egy órakor ért véget, 

amikor Neurath báró birodalmi külügymi

Goebbels repülőgéppel
átutazott Budapesten

Húsz percet töltött a mátyásföldi repülőtéren a 
német propagandamlnlszter,aki kijelentette, hogy 
nem dolgozik antlkommunlsfa ö o'íK szervezésén

Vasárnap délelőtt nagy szenzációja volt 
a mátyásföldi repülőtérnek:

a légi pályaudvaron landolt Josef Goeb
bels, a Harmadik Birodalom propa
gandaminiszterének Athén felé Igyekvő 

repülőgépe
és Goebbels felesége és kísérete busz percet 
töltöttek Mátyásföldön. Németország pro- 
pagandaminiszterc eközben rendkívül ér
dekes nyilatkozatot adott a Hétfői Napló 
munkatársának.

A mátyásföldi repülőtér gyönyörű uj vá
rótermében már vasárnap délelőtt tizenegy 
óra tájban kezdtek gyülekezni azok, akik 
a nagyhatalmú német minisztert fogadni 
akarták. Az elsők közt érkezett meg Ma
ckensen budapesti német követ autója, 
majd további két autón kijött a német kö
vetség vezetősége. Egyenruhában jelent 
meg a budapesti német kolónia küldöttsé
gének egy része. Tekintve, hogy Goebbels 
hangsúlyozottan nemhivatalosan jött ma
gyar földre, a kormány nem is képvisel
tette magát a fogadáson és igy magyar 
részről csupán Szentnémcdy Ferenc főfel
ügyelő, a Légügyi Hivatal meghízottja, 
Győrffy Gyula felügyelő, a repülőtér, Szir
tes Ferenc százados pedig a csendőrség 
képviseletében üdvözölte Mátyásföldül) 
Goebbels minisztert.

Megérkezik a repülőgép
A váróterembe csak szigorú igazoltatás 

Dián bocsátják be az érkezőket. Itt vannak 
a német követség néhány tagjának fele
sége és gyermeke is. Feltűnést keltett az 
egyik követség! tanácsos négy-ötéves kis

fia, aki hatalmas virágcsokorral a kezében 
nagy komolyan sétál fel és alá a váróterein 
erkélyén. A várakozók már tudják, hogy

Goebbels reggel 8 ója 45 perckor star
tolt Berlinből Athén felé.

Ltjának első állomása Budapest, ahol ben
zint vesz fel a miniszter repülőgépe. Az »il 
egyes fázisairól is befutottak már a jelen
lések. Minden simán ment, az idő a leg
kedvezőbb volt a légi útra, ragyogó nap
sütésben közeledik az aeroplán, amelyet a 
lebkevésbó sem zavar az enyhe szellő. A 
repülőtéren kiszámítják, hogy háromne
gyed 12 után néhány perccel várható a re
pülőgép landolása.

Háromnegyed tizenkettő már elmúlik, de 
niég mindig nem történik semmi. Tizen
kettő előtt öt perccel végre a uj váró
terem üvegtornyában megkongatják a jelző 
gongot: ez azt jelenti, hogy telefonjelcntés 
érkezett, hogy’ közeledik a gép.

Tizenkettő előtt egy perccel feltűnik a 
váróterem fölött a lel lesen alacsonyan, 
lussnn, tempósan szálló hatalmas ezüst- 
tsilrke a erop lan 4) Pontosan délben lan

dol a gép 

niszter eltávozott a magyar külügyminisz
teri palotából, Kotze kabinetfőnök kíséreté
ben.

Eltávozása után Kánya Kálmán külügy
miniszter nyomban magához kérette báró 
Apor Gábor meghatalmazott minisztert, ál
landó helyettesét, valamint Dtirugy Ferenc 
közelségi tanácsost, a külügyminisztérium 
sajtóosztályának vezetőjét és gróf Csáky 
István osztályfőnök bevonásával rövid meg
beszélést tartottak, mely után Kánya Kál
mán a következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Kétórás tanácskozást folytattunk 
Neurath német birodalmi külügyminisz
ter úrral mindazokról a fontos külpoli
tikai kérdésekről, amelyek Németroszá- 
got és Magyarországot érintik és ér
deklik. A tanácskozást barátságos esz
mecsere keretében folytattuk le.

A német külügyminiszter a vasárnap dél
utánt Mackensen György budapesti német 
követtel, a vejévcl, családi körben töltötte. 
Este

Kánya Kálmán külügyminiszter szü- 
kebbkörü diszlakomát adott Neurath 

báró tiszteletére
a Nemzeti Kaszinóban.

a váróterem előtt. A Lufthansa „Osivald 
Boelcke" nevű gépén érkezett Goebbels. Az 
aeroplán karcsú testéről' még amikor a le
vegőben volt, le lehetett olvasni a jelzést; 
f). AXO'S.' f gvancsak irt ár messziről látható 
volt a gépre festett óriási horogkereszt.

Pontosan a repülőtér betonlapja előtt áll 
meg az aeroplán. A megjelent német koló
nia „Heil Hitler!" kiállásai közben csapó
dik ki n kabin ajtaja és megjelenik a lép
csőn egy

feltűnően alacsony, sovány fiatalem
ber: Josef Goebbels.

Leugrik a gépről. Aki először látja, csodál
kozik, annyira fiatalos külsejű jelenség a 
hatalmas nemet propagandaminiszter. Fe
jén feketeszalagos világosszürke kalap. Csi
kós, világosszürke ruhát, szürke selyem
inget, szürke gallért, vörös nyakkendőt és 
sárga magascipőt visel. Gomblyukában 
nincs semmiféle jelvény.

Közvetlenül Goebbels után leszáll az 
aeroplánról

a miniszter felesége.
Nagyon csinos, hosszú, aranyszőke hajú, 
kissé móléit hölgy. Nincs uliruháhan, ha
nem egyszerű, angolos szabású világos
szürke kosztümöt, sötétkék kalapot, ezüst
rókát és feltűnően magassarku fekete ci
pőt visel. Mindketten mosolyogva szállnak 
le az aeroplánról és mosolyogva ugornak 
ki a gépből a kíséret tagjai is. Elsőnek a 
váróteremben látott kisfiú ugrik Goebbels- 
néhez és átnyújtja neki a rózsacsokrot.

Goebbels sorban odalép kivétel nélkül 
mindenkihez, aki a gép körül várakozik, 

mindenkivel kezetszorlt. majd váll- 
magasságig felemeli jobbkezét és hal

kan mondja: „Heil!"
Ugyanígy tesz felesége és a kiséret va
lamennyi tagja. üdvözlőbeszédek nem 
hangzanak el, a propagandaminiszter el
beszélget azokkal, akik fogadták, főleg 
Mackensen követtel. Arról beszél, hogy 
milyen kellemesen telt az ut és számltgat- 
iák, hogy mikorra érkezhetnek Athénba. 
Közben megjegyzi:

HORRVBAOR
BŰNÖS ASSZONY
Igazi francia film — Igazi párisi erkölcsdráma

KAPHATÓ MINDEN ORION RÁDIÓKERÉSKEDŐNÉt

3 csöves univerzális 
rádió 110 és 150 Voltra. Ellenütemű kapcsolás, két végerősítő cső, alacsony feszültségnél is óriási hangerő. Permanens dynamikus •hangszóró, nagy síkskálo tálio- mósnevek a rövidhullámhoz is). Minden átalakítás nélkül működik úgy egyen , mint váltóárammal

Cnak egy telefonjába kerül és fenti 
készüléket lakásán bemutatja:

morvái rarne
'‘risébot-körut 40. Telefon: l-:’43-64

— Holnaphoz nyolc napra megyünk 
vissza, remélem, hogy akkor kiszállhatok 
Budapesten és körülnézhetek egy kissé.

Elmondja, hogy még sohasem volt a 
magyar fővárosban, nagyon kiváncsi arra. 
Sem Goebbels, sem felesége, sem a kísérel 
nem megy be, még a váróterembe se. A 
gép melleit állva várják, hogy elvégezze 
munkáját a mátyásföldi benzintank.

Goebbels nyilatkozik
A társaság tagjai egyébként a kővetke

zők: báró Weisenliof, dr. Brandt és neje, 
a hires Hoffmann, akinek

monopóliuma Hitler arcképének Né
metországban való forgalombahozósa, 

ugyancsak feleségével, Von Wedel, Goeb
bels adjutánsa és dr. Hanke, a miniszter 
titkára. Valamennyien jókedvüek, élénkek, 
de legélénkebb közülük Goebbels, aki jó
kedvűen siet egyik beszélgető csoporttól a 
másikhoz.

A Hétfői Napló munkatársa 
német propagandaminiszterhez 
(átkozik. Mosolyogva, ujabb 
kézfogás után,

ezeket mondja JOSEF GOEBBELS:
—• Sajnos, most nem tudok sokat mon

dani, néhány perc múlva megyünk, nincs

odalép n 
és bemu- 
barátságos

A diktatúra léha és haszontalan 
kormányzást jelent - 
mondotta Eckhardt vasárnapi beszédében

Berettyóújfalu, szeptember 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A Független Kisgazdapárt vasárnap Bihnr- 
megyc több községében tartott népgyülést, ame
lyeken felszólalt Eckhardt Tibor, a párt vezére 
is.

Biharnag'jbajomban csupán belpolitikai kér
désekkel foglalkozott a kisgazdapárt vezére. 
Azzal kezdte, hogy n párt ki fogja vívni azo
kat a jogokat, amelyekért harcol és vigyázni 
fog arra is,

hogy az uj politikai átalakulásnál sok ma
gyar érték seszeodőbe ne menjen.

Beszéde további részében a diktatúra bevezeté
sére irányuló kísérletekről szólt:

— A túlsó oldalon állandóan tagadták ugyan 
— mondotta — de az, hogy tagadták, nem jc-

Készségesen bemutató:a
VII._ Rákóczi-ut 60.

AzorszAu eKiiHK.vobb ég leuszehb rádlóterma

idő arra, hogy részletes nyilatkozatot ad
jak a budapesti sajtónak. Talán majd leg
közelebb. Remélem, hogy a visszautazásnál 
alkalmam lesz hosszabb időt tölteni itt.

—Exccllenciúd utazásának célja?
- - Teljesen privátim vagyok itt. Kérem.., 

tudom, mire gondolnak . . .
ez az ut egyáltalában nincs összefüg
gésben semmiféle antikonimuni.sta 
blokkal. Erről most nincs szó. Remé
lem, ez a blokk magától Is léire fog 
jönni. Én scmmlesetre sem veszek 
részt megalakításában, legalább Is 
szervezetileg nem ... Legfeljebb szel

lemileg.
A tankolás véget ért. Néhány perccel 

mull negyedegy. A társaság máris búcsúzik 
és felszállnak a gépre. Pontosan 12 óra 20 
perckor csapódik be az ajtó, a motor 
búgni kezd, a gép körül állók háromszor 
kiáltják: „Sicgheil!" és az aeroplán a le
vegőbe emelkedik. Goebbels pontosan húsz 
percet töltött Budapesten.

Vasárnap este megérkezett Athénből a 
távirat, hogy

Goebbels gépe ’/20-kor landolt az athéni 
repülőtéren.

Útközben csak Bclgrádban szállt fc az acro« 
plán.

lenti, hogy nem próbálták annak megvalósilá- 
sát. Ha a miniszterelnök ur sajnálatos beteg
sége közbe nem jön,

magúban a NEP-ben Is felszámoltatott 
volna a diktátum, amely a magyar szellem
mel homlokegyenest ellenkezik és léha, 

haszontalan kormányzást JelenL
Eckhardt beszéde után Vásárg József felső

házi tag és Tildq Zoltán beszéltek még és Innen 
Eckhardt kíséretével áthajtatoll Berettyóújfa
luba, ahol ugyancsak nagyobb beszédet mon
dott. Beszélt általánosságban a kibontakozásról 
és azt hangoztatta: a kibontakozás útja, hogy 
át kell venni a vezetést azoknak,

•kik ural a szavuknak és amit Ígérnek azt 
meg Is tartják.

Beszélt azután külpolitikai kérdésekről és 
megállapította, hogy Magyarország nz egyetlen 
állam Európában, amely nem nyúlt az egyoldalú 
felfegyvcrkezés jogához. Majd azt hangoztatta, 
hogy

nem vagyunk egyedül,
amint tapasztalta azt két évvel ezelőtt Genfben, 
ahol bnrótninkra találtunk.

A népes hangulatú gyűlés többek felszólalása 
után lelkes hangulatban ért véget.

— A külső sikerek elérésének azonban el
engedhetetlen feltétele

• belső rend,
amelyet nz összes erők igazságos összefogása 
biztosíthat esik számunkra.
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1
4 Ludovika Akadémián pénteken tinit le

veleit tatamik azok, akiket a Millentum 
esztendejében avattak tisztekké a budapesti 
hadaprádiskolúban. 1890—1038. Negyven 
év. Az aranygalléros, vöröslőm passzol urak, 
az egykori fess kadéttel; lelkében a találko
zón bizton fölrémlik egy pillanatra Farkat 
Imre nép vertének utolsó sora: Szeretnék 
újra kadét lenni.. t

11.
Le a kalappal Tánczos Gábor tóbor nők, a 

katona-diplomata előtt! Magyarország genfi 
ffldelcgátusát a minap a Belvárosban autó
bal eset érte. A Fasor-sianatórlumban Ádám 
professzor varrta be a sebét. Ráfért volna 
még egy kis ápolás, pihenés, de tegnap ki
jelentette: orvost vélemény ide, orvosi véle
mény oda, ti bizony megy. Sürgős dolga van, 
Genfben megnyílik a népszövetségi tanács
ülés uj ülésszaka, neki olt kell lennie. Cso
magolt és vasárnap bekötözött fejjel eluta
zott Genfbe. Hiába — a katona, katona. I)e 
jegyezzünk föl pár sort az eset margójára 
.4 baleset ugy történt, hogy a tábornok autója 
előtt hirtelen befordult egy taxi és a két 
kocsi egymásba szaladt. Itt van az ideje, 
hogy a taxivállalatok végre stoplámpával és 
jelzökarral szereljék fel a kocsikat, lehetet
len, hogy a sofíórök svédtornás kargyakor
latokkal jelezgesenek, ha fordulni vagy las
sítani akarnak!

111.
A Lldóról érkező pestiek mesélik, hogy 

Castlglionl, a konjunktura-világ nagy pénz- 
asinálója bankot robbantott az uj kaszinó
ban: kölcsönkért aktatáskában kellett elvin
nie u rengeteg pénzt.

IV.
Három érdekes házassági hir. 1. A kor

mányzó sógorának fia- Purgly János mához 
egy hétre tartja esküvőjét Eperjesen Ghll- 
lány Dóra bárónővel. 2. A budavári koro
názó főtemplomban hétfőn esküszik bcodral 
Battz Éva Lucia, ternovai Stipsich István 
báró huszárhadnaggyal. Winchkler István 
kereskedelmi miniszter és Somsstch Tihamér 
gróf lesz a két tanú. 3. Rotter Lajos, a vi
torlázórepülés híres magyar bajnoka ked
den köt házasságot Ilargitay Edlthtel,

V.
Ejnye, ez a Fest... X rendőrség modern 

'ötlettel világitó gumit uslf ót állított föl a Rá- 
kóczi-ut és Akácfa-utca sarkán, hogy igy 
dirigálja a nagy autóforgalmat. Tegnap reg
gelre valaki bicskával belevágott a tuskóba 
és végighasitotta. Most ott szomorkodik rok
kanton, árván .,,

VI
Horthy Jenő a Retyezdton vaddisznóra va

dászik, eddig két díszpéldánynak való vad
kan a zsákmány.

Vll.
Pártiból írják a Kisnaplónak: Becsuktak 

egy kávéhárat a Palals Royal mellett. 4 
cégtábláján ez a név állt: „Boeuf á la Nodc". 
Régi kávéház volt, több mint százötvenével. 
Valaha idejárt egy fiatal tüzértiszt, egy kreol- 
Ifarna asszony társaságában. A tüzértiszt ké
sőbb f. Napóleon nevet kapta, a barna asz- 
monyt pedig Josephlne császárnénak hív
ták. Elmúlt vagy másfél század és itt féke- 
térgctelt fíriand és llcrriot, utoljára pedig 
Slapisky törzskávéháza volt. Napóleontól 
Stuviskyig tartott a kávéház karrierje. Most 
vége. Lehúzták a redőnyeit.. .

Vllf.
Nddasdy Ferenc gróf nádast adányi birto

kán nulriatenyészetet állított fel. Biztosan 
beválik a nutriafarm. Lehet, hogy a hölgyek, 
akiknek gusztusa támad egy szép nutria- 
bundára, jövőre egyszerűen csak lerdndulnak 
a Nádasdy-ldrtokra és elevenen vásárolják 
meg a bundáravalőt.

IX.
4 perzsa hadügyminiszter százegy remek 

magyar lovat vásárolt a perzsa testőrségi 
számára.

X.
Győnf Géza, a háború tragikussorsu köl

tője jeltelen sírban pihen a k ras: no jársz ki 
fogolytábor temetőjében. Régen folyik már 
a: akció, hogy hazahozzák földi maradvá
nyait. 4 szülőfaluja most országos gyűjtést 
indított, szobrot akarnak emelni Gyón!

BAKTER: Aggyistcn Lepcses szomszéd, 
ösmerje be, megen csak Pcstrül gyünnek.

ÖRZSI: Sok a mi bajunk hájjá, akar a 
kölkes macskának.

BAKTER: No fene. Hát mi a panasz?
ÖRZSI: A Boris jányornnial van baj. Aki 

Pesten szögül. Levelet kaptunk füle, hogy 
öngyilkos akar lenni.

BAKTER: Hinnye a tátintóját!
LEPCSES: Gondúhattya. Eztet a levilet 

irta, hallgassa csak: „Kedves szüléim. Kelt 
levelem a konyhába, vasárnap délután, mo
sogatás után. Tudatom, hogy igen jó helbe 
vagyok, a koszt Unom, máma vót líbahá- 
tujja uborkasalátával és rizskókk és szőllö 
és a naccsága allig van itthun, mer folton 
priccsclni jár a kávéházba, de én mégse 
bírom mán az életet és elhatároztam, hogy 
öngyilkos leszek. Isten velük és velem, 
maradok zsírig hű lányuk, pá, pá, Boris."

BAKTER: No illen dógot!
ÖRZSI: Persze nyargaltunk eszünk nél

kül, hogy megakadálozzuk. A vonaton Is 
odagyün a kalóz, aszongya: „Mér nem fii 
le asszonyság, van ölég hel!" Mondok: 
„Dehogy ülök, dehogy van nékem arra 
(időm, mikor a jényoni meg akarja gyikúni 
magát."

BAKTER: Oszt Idejébe odaértek?
LEPCSES: A legjobbkor. Ippen a haját 

sütötte mikor beléptünk oszt aszondom 
neki: „Mit akarsz te csinálni, öngyilkossá
got? De az anyád ne szült vóna, aztat merd 
megtróbálnl, ollan két pofont akasztok a 
nyakad közé, hogy három hétig egyfoltába 
köpöd a fogadat."

BAKTER: Igen helessen. De mér akart 
meghalni?

LEPCSES: No mit gondul mér? Mert a 
Béldi képvisellö úr kilépett a kórniány- 
pártbul. Aszongya: úgy meg van rettenve, 
annyit írlak erről az újságok, hogy ü mán 
niunni se tud, folton azon tépelődik, hogy 
most mi lesz az órszágbul.

BAKTER: A szenvedésit neki!
LEPCSES: Persze én osztán megnyuk- 

tatlnm ütet, mondok: csak a*  tud kilépni 
aki belépett és ne félcsed te az órszágot, 
mer azért a Béldi kívülről támogattya ek- 
klcsit. Erre osztán letett a szándékárul.

BAKTER: Hálistennek. Oszt mi újság 
Pesten Lepcses szomszéd?

ÖRZSI: Igen nagy újság van. Gáxtáma- 
dás vót a Kossuth Lajos-téren. A villanyos 
fődöntöll e*  teherkocsit, azon meg ollan 
fnladékok vótak, hogy a népek rosszú 
lettek a büdösségtül.

LEPCSES: Szombathelen Is vöt eccer il
lőn gúztámadás. A Kikakker vendéglőbe 
beült e*  pofa seritatra ez a Rnpcsos Czo- 
bák Pál. A szomszéd asztalnál meg egy 
úriember valami érett sajtot kosztolt. Per
sze Czobák nem tutin, hogy az úrinépek 
szeretik nz illen gáz támadásra való sajto
kat, fi csak szimíikult, forgolódott, kegyet
lenül facsarta az orrát, n bele majd kigyütt 
szegénynek. Mikor osztán odngyiitt a pin
cér s kérdezte mit hozzon, aszongya mér
gessel): „Hát vagy nekem hozzon egy gáz- 
innszkát, vagy a szomszéd úrnak e*  jó forró 
mosdótól vizet í“
iiiiiniiiimniiiiiiiitiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiDiinniiininiiníHiiiniiiiiiiiiiiiiiminniiiiiiiniiniijniiiiiiiniiiniiiiiiniiiniiiiiniiiiinniiiiiiiiiiiiii)

Egy válóper odisszeája
két országon és hat bíróságon át

A legkomplikáltabb perek közül is kevés 
megy annyi fórumon és viszontagságon ke
resztül, mint egy volt erdélyi vaskereskedő 
és felesége válópere, amelynek iratai aluli 
egy teherautó is roskadozna. Kél viharos 
esztendei házasság és sok veszekedés, sőt 
verekedés után két évvel ezelőtt a dési tör
vényszék felbontotta

kölcsönös vétkesség alapján

n kereskedő és felesége házasságát.
A vétkesség kimondása miatt mindkét fél 

fellebbezett és a román Ítélőtábla, majd u 
senunisitöszék is megváltoztatva az elsőfokú 
Ítéletet: a férj hibájából bontotta fel a há
zasságot és a vaskereskedőt jelentékeny nó
tái tási dij fizetésére kötelezte.

Röviddel ezután n kereskedő Magyar
éi s/ágra költözött és magyar állampolgár is 
lett. Debrecenben szép fizetésű állást kapott 
és legkisebb gondja is nagyobb volt annál, 
hogy volt feleségének tartásdijat fizessen. 
B( ívméretéit egv debreceni leányba és fele
ségül is akarta venni. Ezért iratai csatoló-,

ÖRZSI: Hogy is tunnak ollan rondaságot 
megenni az urak?

BAKTER: Az. — Hát arrul mit hallot
tak, hogy egy illető meglátta a saját fejfá
ját a temetőbe?

ÖRZSI: Az ám. Más fekütt a sírba az fi 
neve alatt.

LEPCSES: Akárcsak a Gúdor Antal ese
te. Elútazott Pestre oszt ekkicsit jól tanálta 
magát odaföl s nem gyütt haza aznapra 
mikorra (gérkezett. Közbe me# egy hasolló 
gúnyába őtözött illetőnek fejire ment ilt a 
Kucka-erdőnél a vonat, oszt Gúdorné síri
zokogott, hogy nz nz. íí Antalja. No, har
madnap ballag hazafelé Gúdor s ahogy n 
temetőn át veszi a rövid utat, láttya ám. 
hogy az fi feje alá hántolnák valakit, a 
felesége meg bőg, akar a zálogba hagyott 
lebeny. Igen föízándorodva elkezdett kaj- 
bálni a plebánus úr felé, hogy haggya abba 
az imáccságot. „Jó van jó", — monta a 
plébános úr, — „de hát mér köll illen 
gorombán kajabálni?" — „Még hogy mér?" 
— bostorkodott Gúdor, — „csak nem ha
gyom, hogy az én pézemér más élvezze a 
temetési szertartást?!"

BAKTER: Nono hát hiszen. — Hát abba 
a Vigyázó kastclba micsoda rablás vót?

ÖRZSI: Asse csoda hájjá. Meghótt a Vi
gyázó, oda a vigyázat.

BAKTER: Szoktak lenni illen katasztró- 
kák a nevek körül. Eccer a méltóság*  is 
grófnét Ördög Józsi fuvarozta be Cellbe. 
Közbe meggyűlt Sárvárral a fiatal gróf s 
kérdezi egyik bérest, hogy itthun van-e az 
idesannya. — „Nin biz az" — monta a 
béres, — „mer elvitte az ördög".

LEPCSES: De a‘ még cifrább, hogy oda
át Pa t ácson az a Péntek Pál egy éccaka 
hazatért a kocsmábul s kit talált a feleségi
néi, mint a kisbirót, neve szerént Szombat 
Vendelt. — „Hinnye a kirilájzomodal" — 
mordult az asszonyra, — „hát eztet ho
gyan értelmezzem?" — „Emtuá régi szo
kás" — monta a menyecske, — „ha ki
megy a péntek, begyün a szombat".

ÖRZSI: Dejszen begyölt vóna hozzá a 
Vendel, ha Csütörtöknek hílták vóna is. — 
Oszt mehetnénk mán aptya.

BAKTER: Várgyon csak. Mi igaz abbul 
Lepcses szomszéd, hogy a tokaji borterme
lők köccsönl akarnak fővenni, oszt borral 
fizetni?

LEPCSES: Ügy mongya a hír.
ÖRZSI: Szép dolog mondhatom! Isz' ak

kor a hitelezők folton tökrészegen bóco- 
rognának haza.

LEPCSES: Hallottam má illen esetet. Az 
a szegény Mákos Gyula ofvosnak készüt, 
de a szüléi nem igen tutták a tanulás alatt 
segéllezni. Szerencséjére a körösztannya 
meg a körösztaplva igen jók vótak hozzá, 
s mindig kőitek néki szalonnát, kóbászt, 
cipót, miegymást. Hát mikor a Gyula kész 
orvos lelt, elment a körösztszüléihöz s 
aszonta: „Igen szépen köszönöm a jóságu
kat és csak arra kérem a Jóistent, hogy 
maguk mindaketten legyenek süllős bete
gek és én nz ingyen gyógyittással leróhas- 
Mm n hálámat". — No, Istennek njáíom.

sóval kérvényt nyújtott he a debreceni tör
vényszékhez, hogy első házasságának fel- 
l>onlását Magyarországon is nyilvánítsák 
jogerősnek. A kérvényhez azonban

csak a dési törvényszék Ítéletét csatolta, 

amely szerint nemcsak ő, hanem felesége 
is hibás volt abban, hogy első házassága 
nem sikerült. A hézagos tényállás alapján 
a debreceni törvényszék is kölcsönös vét
kesség alapján nyilvánította felbontottnak 
a házasságot.

A volt erdélyi vaskereskedő ezekután 
másodszor is megnősült. Ekkor értesült a 
közben ugyancsak magyar területre költö
zött és súlyos anyagi helyzetben élő első 
feleség arról, hogy volt férje megnősült, jól 
keres és egy kis praktikával válóperüknek 
csak elsőfokú Ítéletet hozta a magyar ható
ságuk tudomására.

Az első asszony ezekután perújítást kért. 
A hatóságok kivizsgálták n tényállást és a 
Kúria meg is ^állapította, hogy u kereskedő 
első húxassága nem mind két fél, hanem

kizárólag ■ férj hibájából 
tekintendő felbontottnak.

Az elvált asszony uj pert is indított voh 
férje ellen: 5000 pengő kártérítést követelt. 
Keresetében előadta, hogy férje évekig nem 
fizette a köteles nőtartást és rosszhiszemű 
eljárásával még továbbra is meg akarta 
fosztani attól, hogy érvényesíthesse nőtar- 
tási igényét.

Az asszonynak azonban ez az újabb 
kísérlete nem járt sikerrel:

az asszony elkésett a nőtartási díj és a 
kártérítés követelésével

és ezért a törvényszék elutasította a kere
setet.

A kalandos válóper még kalandosabb 
perlavina-epilógusa még mindig nem ért 
véget: a nyomorgó uriasszony perorvoslat
tal élt a határozat ellen.

Valutakihágásért pénz
büntetésre ítéltek egy 
ismert bélyeggyűjtőt
Érdekes valutakihágási ügy került a büru 

letöbiróság elé. Egy ismert bélyeggyűjtőt: 
Vermes Gábor banktisztviselőt, vádolta meg 
az ügyészség a valutarendeletbe ütköző ki- 
nágással. Vermes Gábor, aki régi ismert 
bélyeggyűjtő,

135 darab levélbélyeget ajánlott levél
ben küldött Szabadkára felesége elmére.

A 135 darab bélyeg kiküldésére azonban 
engedélyt kellett volna szereznie a Nemzeti 
Banktól, de Vermes ezt elmulasztotta. így 
lett valutakihágás az ajánlott levélben kül
dött bélyeggyüjteményből.

— Nem ériem bűnösnek magam — jelen
tette ki Vermes Gábor a bíróság előtt 
Tizenkét esztendeje tagja vagyok a levél- 
bélyeggyűjtők egs’esületének, fogalmam sem 
volt arról, hogy ha bélyegeket levélben el
küldök, ezzel valutakihágást követek el 
Máig sem értem, hogy a posta hogyan bont
hatta fel ajánlott levelemet, hiszen az 1872. 
évi postatörvény szerint

ajánlott levelet nem szabad felbontani.
— 1872 óta sok uj jogszabály lépett életbe

— mondotta Dán biró Vermes Gábornak
— Hiszen ha nem ellenőriznék a levélkül- 
leményeket,

az egész országot k| lehetne vinni aján
lott levélben!

A vádlott főtisztviselő és a biró érdekes 
kijelentései után ismertették a Nemzeti 
Bank szakvéleményét. Eszerint Vermesnek 
engedélyt kellett volna kérnie, hogy a 133 
darab bélyeget külföldre küldje.

A bizonyítási eljárás lefolytatása után 
Vermes Gábort

30 pengő pénzbüntetésre ítélte a Járás- 
bíróság, de a büntetés végrehajtását fel

függesztette.
A főtisztviselő fellebezett az ítélet ellen.

— Sok érdeklődés érkezik a Perlesz-gyárhoa 
a hetek óta hirdetett Revolux harisnyára yo- 
íalkozólag. Kérdésünkre a következő felvilá- 
-osilást kaptuk: Ez a modern térdharisnya • 
legkitűnőbb anyagból egy most szabndalmazott 
eljárással készül. A beleszölt gumi bár a szük
séghez képest nyúlik, a gyakori mosás és hass- 
nálat következtében mégsem tágul és testbe! 
simuló formáját nem veszti cl, minek követ
keztében bármely lábon kitünően hordható- Aki 
csak egyszer tesz kísérletet a Revolux gumi 
lérdharisnyával, az többé mást nein fog vi
selni. Minden jobb szakiizlctben kapható.

— Forradalom egy regény miatt. Nemrégiben 
valóságos forradalom tört ki az egyik ameri
kai egyetemen. A philadelphiai Temple UM' 
versify mintegy tizenhatezer leány- és férfi
hallgatója két pártra szakadt egy regény miatt 
Warren Spencer nagysikerű, korrajznak is be
illő művében, az „Amerikai kaland"-ban 
Spencer megmutatta ugyanis Amerika iga*l  
arcút. Boncasztalra került regényében az ame
rikai szerelem, a házasság és pénzhójsza min- 
den momentuma és ezért egész Amerika tün
tetett részben a regény mellett, másrészt pe
dig az iró ellen. Spencer regényének közlési 
jogát most megszerezte a Színházi Elei és az 
„Amerikai kaland"-ot a Temple Univcrsity 
egyik volt hallgatója, Knuscrné Fedák Ágota 
brilliáns fordításában e heti számúban kezdi 
közölni.

— A „Zsófia" nétaha jó járatok további fentar- 
tása. A Magyar Királyi Folyam- és Tenger
hajózási Rt. igazgatósága közhírré teszi, hogy 
a kedvezőre fordult időjárásra való tekintettel 
a „Zsófia" sétahajójáratokat további intézke
désig továbbra it> fentartja.

affl.F.T.R.halűln 
nlc^ó xzórnkorAst é« OdOlést aytijUnsk- 
Indulás Efitvöi- és l‘«líty-térrrt| naponként 
7.:v) és a.30 órakor (Pálfly-térról 10 perccel 
később) VisfKródra, F.siterxombn stb.

Vusarnnp turistjhnió EszteraonWa (IX 
20.-10.

Hélvéui htjókirándulés a mohácsi hajó- 
ssl szombat cjiétól héttő reggelig olcsó 
menetűért! Jeggyel.
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Autó és motorkerékpár 
halálos karambolja 
a Hungária-köruton

Vasárnap reggel kilenc órakor halálos 
kimenetelű autó ég motorkerékpár összeüt
közés történt a Hungária belsökömton. A 
karambolnak halálos áldozata van és ezen
kívül még egy ember súlyosan megsérült. A 
halálos karambol előidézőjét, a rendőrség 
őrizetbe vette.

Vasárnap reggel maga vezette autóján az 
AC 479. rendszámú csukott kocsiban fele
ségével és kisleányával túrára indult Fischer 
László gyárigazgató. Az igazgató kocsiját a 
város belterületéről vezette ki az Erzsébet 
kirfilyné-uton át a Hungária-körutra, ame
lyen keresztül akarta elhagyni a főváros 
területét.

Abban a pillanatban, amikor a gyárigaz
gató kocsijával az Erzsébet királyné-ut és 
Hungária-körut szögletére ért, irtózatos se
bességgel jött az Angyalföld irányából a 
Hungária-köruton robogva a BS 114-es rend
számú motorkerékpár, amelyet Kiss Ferenc 
szabósegéd vezetett, a vezető mögötti ülés
ben pedig Dfkány László tisztviselő foglalt 
helyet.

Á száguldó motorkerékpár nekiütődött az 
autónak, Kiss Ferenc

kizuhant a nyercgülésből, fejjel neki
csapódott az utkereszteződésnél 
benzinkút díványához, maki a követ
kező pillanatban holtan, véres, össze
zúzott tagokkal terült el az uttesten.
Dékány László is lezuhant, ő azonban csak 

lábtöréssel és zúzott sebekkel menekült meg

lévő

O

Életveszélyes artista-maaliával 
szedtek le a ttizoltök egy halálra- 

szání, eltévedt turistát 
az Ördögorom szikláiról

Vasárnap kora délután egy fiatalember 
kétségbeesett segélykiáltásaira leltek figyel
mesek az ördögorom-csárda közelében tar
tózkodó kirándulók. A kétségbeesett ember 
egy magas szikla tetején állt és arra kérte 
az embereket, siessenek segítségére, mert

fel tudott ugyan mászni a sziklára, le
jönni azonban nem mert, fél, hogy le
zuhan éa életébe kerül veszélyes vállal

kozása.
A kirándulók maguk sem merték megkoc
káztatni, hogy felmásszanak a magas mere
dek sziklára, ellenben értesítették a tűzoltó
kat, hogy azok jöjjenek segítségül. A külö
nös látványosság hírére nagyszámú közönség 
verődött össze és izgatottan lesték a fejlemé
nyeket. Az izgalmat csak fokozta, hogy

a fiatalember hangja egyre gyöngébb 
lett,

>1

Kiderült az eltűnt Ujszászi Mária titka:

a Mogyoróssi-cirkusz kocsija 
vitte el a kislányt, akit most 
rádión keres a rendőrség

Vasárnap délben szenzációs fordulat ál
lott be abban a rejtélj’es leányrablási ügy
ben, melynek főszereplője Ujszászi Dezső, 
Bihary-uí 370. szám alatt lakó pékmester 
14 esztendős Mária nevű leánykája. A fel
tűnő szépségű, jól fejlett leány, a múlt hé
ten

kedden tűnt cl édesapja mellől a győri 
piactérről

és azóta az aggódó szülök, sem a rendőrség 
nem tudott pozitívumot a leány sorsa felöl.

Vasárnap azután jelentkezett a főkapi
tányságon Kovács Erzsébet, akinek társa
ságában utoljára látták a leánykát es akire 
« pékmester rábízta leányát, hogv hozza 
Restre. Kovács Erzsébet a vele közös ház
tartásban élő Jámbor József vásári keres
kedővel Budapesten a Munkácsy Mihály- 
utca 47. számú házban lakik. Állandóan a 
'idéki vásárokat járják.

Vasárnap érkeztek vissza vidéki kőrútjuk
ról Budapestre és amikor olvasták a lapok
ból Ujszászi Mária különös eltűnéséről szóló 
tikkeket, Jámbor beküldte Kovács Erzsébe
tet a főkapitányságra, hogy ott

mondjon el mindent amit az ügyről tud.

— Évek óta járjuk a vidéki városokat — 
mondotta Kovács Erzsébet — és többször 
találkoztunk Ujszászi Dezsővel, aki ugyan
iak vásárokra jár és mézeskalácsot, pere- 
<*t  és péksüteményt szokott árulni. Nevét

a szerencsétlenségből. Óriási népcsődület 
támadt és

a hangulat az autóvezető ellen fordult.
Fischer igazgató egész testében remegve, ha- 
lálsápadlan ült a volán mellett és rémülten 
hallotta az emberek kiáltoznak:

— Meghalt szegény! Nem lehet rajta se
gíteni!

Nehány pillanattal később előkerült az 
őrszemes rendőr, aki kihívta a mentőket. A 
mentők Kiss Ferencen már nem tudlak se
gítem, Dekányi kórházba szállították. A 
rendőr intékedésére megjelentek a motoros 
rendőrség helyszínelő szakértői is.

A helyszínen azt állapították meg, hogy
Fischer László okozta a szerencsétlen

séget
ezért előállították a főkapitányságra.
A rendőrségen azonban nem tudták

schert kihallgatni, mert olyan
Idcgrázkódtatásan ment keresztül, 

hogy képtelen számot adni a halálos autó
szerencsétlenség körülményeiről. Csak any- 
nyit tudott mondani, hogy autója hátsó 
sárhányójához ülődött a motorkerékpár s 
ez okozta a szerencsétlenséget.

A rendőrségen szakértők vizsgálják meg 
a kocsit, hogy valóban megfelel-e Fischer 
előadása a lényeknek. Addig inig ez a szak
értői vizsgálat megtörténik, Fischer László 
kihallgatás céljából egyelőre a rendőrségen 
marad.

s
Fi-

fc

amiből arra következtettek, hogy ereje el
hagyja, az fitélt izgalmak következtében el
veszti eszméletét és mire segítség érkezik 
lezuhan a mélységbe.

Szerencsére azonban a tűzoltók idejében 
megjöttek,

tolólétrájukat n több emelet meges szik
lához támasztották, felkusztak rajta és 
kötél segítségével lehozták a póruljárt 

turistát.
Mire leérkeztek, a fiatalember az átélt iz
galmaktól elájult. Ugy kellelt fellocsolni és 
percek múlva nyerte csak vissza eszméletét.

Ekkor elmondotta, hogy Illés Istvánnak 
hívják, 19 éves droguista. Az életveszélyből 
történt szerencsés megmenekülése után meg
fogadta, hogy a jövőben nem fog kísérle
tezni sziklák mászásával.

ismertük, de budapesti lakása felől sohasem 
érdeklődtem és ö sem telt említést róla. 
Kedden találkoztunk utoljára a győri piac
téren. A pékmester arról beszélt, hogv egy
két napig vidéken szeretne maradni, kilátása 
van egy kis üzletre, csupán az okoz neki 
gondot, hogv leányát, akinek iskolába kell 
menni, kivel küldje haza,

gliiSlISIBlR
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egyedül nem meri uhuik engedni, 
fél, hogy valami baj éri. Erre én ajánlkoz
tam, hogyha autóval jövünk, elhozom Pest
re. Hámhizta a leányt, akivel el is indul
tunk arra a helyre, ahol az autó állomásozni 
szokott, de addigra már nem találtuk ott 
kocsit.

— Útközben találkoztunk Mogyorósai 
István vándorcirkusz igazgatóval, 

aki kocsijával haladt az. utón és ajánlatot 
lelt, hogy szálljunk fel kocsijára, hamarabb 
érünk valami alkalmatos járműhöz. A ván
dorcirkusz kocsival estére .4cs községbe ér
tünk, ott töltöttük az éjszakát. Reggel föl
keltem és Máriát is fel akartain kelteni, 
mire ő azt mondta, hogv nagyon álmos még, 
hagyjam még egy kicsit aludni. Es nem 
várhattam, mert sürgősen vissza kelleti 
utaznom Budapestre. Mogyoróssi megnyug
tatott, hogy

ő majd pártfogásába veszi a leánykát,
•1
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Magyar papok hősi küzdelme 
a kultiiráérf fanatikus hinduk, 
vad indiánok és malájiak közöti
Budapesti szalézíánus páterek indulnak ma India, 
Délamerika, Japán és az Antillák felé missziós útra

Vasárnap az újpesti Jézus Szentséges Szive 
kápolna esti litániáján messzi útra induló 
magyar papokat búcsúztattak, öt szaléziánus 
rendbeli áldozópapot és egy papnövendéket, 
akik hétfőn reggel exotikus és vad vidékek 
felé kelnek útra az Ige hirdetésére és a kul
túra terjesztésére.

A SZalézi Szent Ferenc Társaság szerte 
a világon az exotikus tájakon mindenütt 
missziókat tart. Szalczínus missziók mii- 
kiidnek a maláji szigetvilágban, Ázsia ti
tokzatos vidékein, a délamerikai félvad in
diántörzsek között, de fontos kullurinunkát 
végeznek Japánban és Indiában is.

A magyar szalézlfir.us papok mindenütt 
elüljárnak ebben a munkában

és például a japáni missziós egyházmegye 
apostoli prefektusa magyar pap, P. Ceska 
Antal.

A Társaság most ui missziós útra rendelt 
ki magyar papokat, öt szaléziánus páter és 
egy papnövendék kapott különleges kikép
zést a hithirdetésre. Tanulmányaikat most 
fejezték be és elkészültek a hosszú útra. 
Erdő Ferenc és Nagy József áldozópapok 
Japánban mennek.

Páter Nagy József előbb kitanulta a 
nyomdászniesterséget, 

mert n szaléziánusok latinbelükkel dolgozó 
nyomdát állítottak fel Japánban.

Varga Bertalan Indiába, Vándor József 
Mexikóba, Auer László pedig Brazíliába, 

enni is ad neki és ő majd értesíti a leány 
szüleit, hogy küldjenek vasúti költséget 
neki.

Kovács Erzsébet és Jámbor Dezső ezután 
Budapestre jöttek és előadásuk szerint, csak 
a lapokból tudták meg, hogy a leány nejn 
érkezett haza. A főkapitányság vasárnap 
érintkezésbe lépett az ácsi csendőrséggel; de 
onnan azt a választ kapták, hogy a kis ván
dorcirkusz a hi t közepén ismeretlen helyre 
távozott.

A rendőrség rádiókörözést bocsátott ki 
a leány pontos személyleirásával, és azzal 
a kéréssel fordult az összes hatóságokhoz,

ha bárhol is megjelenne a vándorcir
kusz, tartóztassák fel és az eltűnt leányt 

szállítsák haza.
Ez a történet különben azt látszik igazolni, 
hogy még 1936 bán is van vándorcirkusz
romantika.

az Amazon mentén élő félvad indián tör
zsekhez indul.

Az áldozópapokon kivül missziós megbízást 
kapott Koháry Ernő papnövendék,

ő az Antillákra utazik.
A szaléziánus páterek a misszióban beteg

ápolással, szegények gyámolitásával, neve
léssel, oktatással fogtálhoznak. Hétfőn reg
gel együtt utaznak iurinbu, ott találkoznak 
a misszióba induló többi külföldi pappal és 

Génuába szállnak hajóra, 
hogy azután kiki folytassa útját a messd 
világtájakra.

•1
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Taxi, villamos
és bicikli négyszeres 
karambolja

Különös közlekedési baleset történt vasár
nap reggel 9 óra tájban a Thököly-ut is 
Aréna-ut kereszteződi- 'nél.

A liget felől n Keleti-pályaudvar irányába 
haladt a tt-cs villamos. Ali? hagyta el h régi 
lóverseny-térnél lévő íncqillót, amikor a 77i<V 
köly-ul 25. szánni ház elől elindult a C.-l. 2M. 
rendszáma autó, nmeivel tulajdonosa, Koeh- 
ner József nutófuvarozó vezetett. A gépkocsi
vezető fordulni akart kocsijával, de ez nem 
sikerült,

a villamosvezető már nem tudta fékezni 
kocsiját és beleszaladt az autóba.

A taxi megfordult tengelye kőiül, majd neki
vágódott luriilyn Sándor árukihurdó triciklije- 
jenek, az pedig a járda szilénél álló kerékpár
ral ütközött össze.

C.Nodálatos véletlen, hogy a sorozatos ősz- 
szcfdkilzósnek nincs sérültje, 

azonban nz autó és a kerékpárok súlyosan 
egrong‘dóriink.
A nem mindennapi balesetet nagy tömeg 
•zte végig és annak n közlekedési rendőri 

biintetfiblróság előtt lesz folytatása.
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A haláltól rettegő Matuska 
és leányának drámai 
találkozása a fogházban

Érdekes Információ a blatorbágyi rém sorsáról

Szép idő marad
A Meteorológiai Inté

zet jelenti vasárnap 
délben:

Hazánkban még vál
tozatlanul tart a csak
nem felhőtlen időjárás, 
de a déli szél ismét va
lamivel élénkebb lett.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let 22 Celsius fok, a tengerszintre átszámí
tott légnyomás 773 milliméter, alig válto
zik.

Várható időjárás a kővetkező huszonnégy 
órára:

Délkeleti, déli szél. Az ország nyugati 
felében némi felhőzet, több helyen 
reggeli kőd. A hőmérséklet nem vál

tozik.

— ÚJABB VÉRÁTÖMLESZTÉST KAP 
TlTl’LESClT. Sankt Morltzból jelentik: Titu- 
letcu az éjszakát nyugtalanul töltötte. Az 
orvosok elhatározták, hogy újabb vérátöm
lesztést alkalmaznak. Ezt a vérátömlesztést, 
amely már a harmadik, még ma végrehajt
ják.

- Béldi Béla kerületében. Béfr/Í Béla, n 
siklósi kerület képviselője, nki az elmúlt 
napokban jelentette he a NEP-ből való ki
lépését, szombaton leutazott kerületébe és 
vasárnap résztvett a Nagyhnrsányban ren
dezett sportünnepélyen. Ez alkalommal csu
pán látogatásokat tett kerülete néhány ve
zető emberénél és n jövő vasárnap tart be
számoló gyülé.st kerülete székhelyén Sikló
son és megindokolja választói előtt a kor
mánypártból való kilépését.

— Nemesítik a burát Hajdú vármegyében. 
Hajdú vármegye kisgazdái elhatározták, 
hogy buráikat mognemesitik és kérésükkel 
a kormányhoz fordulnak. A mozgalom nyo
mán 1700 métermázsa nemes búzát adott 
a kormány a huzancmcsitésre, ez azonban 
a a alósziniiségek szerint nem elegendő meny- 
nyiség.

— KASSZAFURÓK JÁRTAK EGY GYÁR
TELEPEN. Vasárnapra virradóra betörők ha
toltak be a Budapesti Lenárugyár Gizclla-ut 
24—26. szám alatt lévő telepére. A betörök 
felfeszitotték nz. irodahclylséglie vezető ajtót, 
n/.utún megfúrták a páncélszekrényt és onnan 
körülbelül ötezer pengő készpénzt vittek cl. 
A rendőrség megállapította, hogy a betörök 
modern szerszámokkal dolgoztak, gumikeztyiil 
liitsznúlluk. tehát föltétlenül hivatásos betörők. 
A környékbeliektől kapott szeniélyleirás alnp- 
ján megindult az eljárás, hogy a betörőket 
L ezrekéi itsék.

— Hirtelen halál at utcán. Nyári Julianna 
éves eletnrtolt vasárnap délelőtt a Vilmos 

< sászár-ut és Nagymező-utca sarkán össze- 
rsclt Kihívták n mentüket, akik azonban csak 
n beállott halált tudták inegállapitani. A sze
rencsétlen asszony holttestét a bonetani inté
zi tbe szállitották.

— A dömpIngártisHás juttatott vissza a 
börtönbe egy kiszabadult fegyenret. Ferenrzy 
Albert miskolci laknlossegéd nemrégen töltötte 
ki fegyházbüntetését, melynek letöltése után 
Debrecenbe költözött. Debrecenben azonban 
továbbra is sorozatosan követett cl bűncselek
ményeket és legutóbbi zsákmányát két ko
sár lopott péksüteményt — áron alul, döm
pingáruként árusítani kezdte az utcán. A 
rrndörőrszcmnck feltűnt az olcsóság és iga- 
/' Itatta a lakatossegédet, aki nem tudta meg
jelölni, hogy honnan szerezte az olcsó ámt. 
I iőállitották a rendőrségen, ahol bevallotta lo
pásait. Letartóztatták.

— .Marton Róla megalakította Pécsett a Nem- 
veti Munkakőzpontőt. Marton Béla vasárnap 
I’ccsre érkezett s résztvett a pécsi ipartcstidct 
illésen, ahol megalakították a Nemzeti Munka- 
korpont pécsi szervezetét. Marton hosszú be
szédet mondott, amelyet udvarias tapssal foga
dott a közönség, majd a Nemzeti Munkaköt- 
pontot megalakítottunk nyilvánította.

— A modem lakásberendezés Iskolája. Ho
gyan k<ll r lakást szépen, ízlésesen cs mégis 
ii.cn olcsón berendezni? — erre a mindig ak
tuális kérdésre igen könnyen megérthető, ala
pos es részletes választ ad a Rákóczi-uti Ma- 
yiiar Divatcsarnok nagyszabású szőnyeg-, füg
göny- és lakásdíszítő bemutatója. Az ílvegpa- 
1- la V. emeletén, ahová liftek szállítják fel 
díjtalanul nz érdeklődő közönség*'!,  hozzáértő 
kezek rendezték be azokat a fülkéket, nme- 
Ivek valóban Iskolapéldái a lakásiiszitő nü- 
vészelnek Kétségtelen, hogy a bútoron kl'-ül 
szőnyeg, függöny, ágy- és asztalnemű, csillár, 
r. dió, kályha, üveg- és porcellAn adják meg 
n lak.is kényelmét é» meleg hangulatát. Ezek
ből r cikkekből a nagyáruházhoz méltóan fan
tasztikusan nagv a választék, ami azonban 
mm nehezíti meg a választást, mert a Magyar 
Divatcsarnok arról is gondoskodott, hogy a 
leghozzáértőbb szakértőktől kaphasson az ér
deklődő közönség részletes felvilágosításokat 
és tanácsokat. Ilyen feltétlenül hozzáértő ta- 
n icsok nemcsak a válogatást könnyítik meg, 
hanem ezen a réven valóságos modern lak
berendező és lakáslszépltő-lskola * Magyar 
Dttmtcsarnok-nnk rr a közhasznú akciója, fa- 
mii tágéit természetesen bárki a maga javára 
fordíthatja. Az érdekes és figyelemreméltó ak
ció keretében bemutatják • modem fürdő
szobába való felszerelési cikkeket Is. háztar- 
fást cikkekből pedig propagnndaárusitást ren
dőrnek. A bemutató szeptember 21-én. hétfőn 
rcgg'l kezdődött és egé-ss nap díjtalanj| te
kinthető meg.

Vasárnap délelőtt a pestvidéki törvény
szék fogházának kapuja előtt egy feketébe 
öltözött szomorú tekintetű fiatal leány várt 
bebocsátásra. Pár pillanatig várakozott, 
aztán megnyílt a kapu előtte és a leány be
sietett az épületbe. Odabenn a fogház, beszé
lőjében, egy kékruhás, ideges fogoly egyre 
gyakrabban, egyre gyorsabban kapkodta fe
jét az ajtó felé. Majd felugrott helyéről és a 
beszélőhelyiségbe lépő leány felé sietett. Igy 
találkozott Matuska Szilveszter vasárnap dél
előtt a fogházban leányával.

A tizenhat esztendős Matuska Gabriella 
szemeiben könnyek csillogtak, amikor 

odalépett édesapjához, 

megcsókolta s clfogódott, csöndes hangon 
megkérdezte tőle:

— Hogy érzed magad! ..«
Matuska Jellegzetes, gyors, zavaros beszé

dével elmondotta leányának, hogy a steini 
(egyházban hatalmas munkát fejezett be:

megírta naplóját.

Rajzokkal, ábrákkal van tele a napló s azt 
magával hozta Budapestre is. Aztán arról 
kezdett beszélni, hogy rossz szellemek kí
nozzák, szabadulni próbál tőlük. A rossz 
szellemek megzavarták éjszakai nyugalmát 
is.

Matuska leánya igyekezett néhány csön
des szóval megnyugtatni édesapját, majd 
közölte vele, hogy

a lehetőséghez képest gondoskodik róla. 
Ruhát, fehérneműt, élelmet küld be neki.

Körülbelül negyedóráig tartózkodott n 
leány édesapjánál, aztán megcsókolták egy
mást,

Matuska sírni kezdett,
leánya is zokogva vett búcsút tőle.

Amióta Budapestre kísérték a biatorbágyi 
rémet,

egyre fokozódó Izgalommal várja sor
sát.

Akik közelről figyelik, látják rajta, hogy’

Értesítési

valami nagy rettegés ül Matuska Szilveszter 
tekintetében. Ha fogházör közeledik hozzá, 
mindjárt beszélni kezd, ha egyedül hagy
ják, akkor magában beszél, legtöbbször 
földre szegzett tekintettel, kezeit tördelve 
mormog magában, majd hirtelen felkapja 
a fejét és hangosabban, de egészen érthe
tetlenül beszélget önmagával.

Nemcsak a jogászvilágban, hanem a kö
zönség legszélesebb rétegében is

nagy érdeklődés kíséri Matuska sorsát.
Vasárnap beszéltünk dr. Lévai Tiborral, 
Matuska védőjével, aki elmondotta, hogy az 
osztrák igazságügyi hatóságoknak Matuska 
kiadatásáról szóló határozata kezében van. 
Ezt a határozatot még akkor állították ki, 
amikor Maluskát elsöizlien hozták Magyar
országra. A határozat szerint, Matuskát azzal 
a feltétellel adják át a magyar hatóságoknak, 
Hogy

amennyiben halálbüntetést szabnának ki 
rá, ez az ítélet nem hajtható végre rajta.

A Hétfői Napló ezzel szemben megtudta, 
hogy Matuska Szilvesztert most, nem felté
telekhez kötött kiadatási eljárás alapján 
hozták haza, hanem egyszerűen áltoloncolták 
a határon, miután a steini (egyházban ki
töltötte büntetését. Antikor Matuskát a ha
lárra kisérték, az osztrák fegyőrök csupán 
az. áttoloncolásról szóló hivatalos okmányt 
adták át a magyar fegyházörökntk. Ezek
nek átvétele ulán kísérték Matuskát Buda
pestre. Ha pedig a biatorbágyi rémet egy
szerű tolonculon és nem feltételekhez kö
tött kiadatási formaságokkal adták át Ma
gyarországnak,

semmi akadálya nem lehet annak, hogy 
a magyar bíróságok jogerős Ítéletét 

végrehajtsák rajta.

Mindezek a kérdések napok múlva eldőlnek. 
A pestvidéki törvényszék Márton tanácsa e 
hét közepén hirdeti ki Matuska Szilveszter 
előtt a Kúria jogerős halálos Ítéletét, aztán 
végképen döntenek Matuska sorsáról.

30 ÉVE FENNÁLLÓ országosan ismert

lúrliszabűsagunKat gyobbitva áthelyeztük
Vll., ThOkö'y-ul 6. sz., I. em.-re N<!,elGX’“

ahol divatszöveteinkből mérték után kétszeri próbával férfiöltönyt v. téllkab Atot
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(Keleti pályaudvar indulási oldalával szemben)

Dühöngő őrült
merénylete a népligeti 
villamos végállomásán

Vasárnap délben izgalmas jelenetek ját
szódtak le a Népligetben, az 5-ös villamos
végállomásánál. A megállónál több villa- 
moskalau/. álldogált, amikor

egy kopollruhás, torzonborz hajit férfl 
konyhakéssel hadonászva

eléjük ugrott és torkaszakadtából kiál
tozni kezdett:

— Ma mindenkit kipusztitok, aki az 
utamba kerül. Leszámolok veletek is, ha 
nem mentek tovább!

A zavarosan viselkedő férfi ezután rá 
akart támadni az. egyik villamosvezetőre, 
kését szúrásra emellé, de

az utolsó pillanatban lefogták és ki
csavarták kezéből a kést.

öt ember tudta csak megfékezni az egyre 
nagyobb erűt kifejtő dühöngő férfit. Ki
hívták közben a mentőket, akik megálla
pították, hogy Ruhát Ferenc 27 éves ipa- 
roslcgény, ön- és közveszélyes őrült. Kény
szerzubbonyban vitték a főkapitányságra, 
majd onnan a Lipótmezőre szállitották.

özönllk az arany Franciaországból. Az 
aranyelszállitások Franciaországból tovább 
tartanak. Bouloyne sur Mer kikötőjében a 
f rancé nevű francia és a Saatendam nevű 
holland gőzös fedélzetére összesen 232 láda 
arany rudat hajóztak be, amelynek értéke 
1i0 millió frank. A két gőzös az aranyai 
newyorki bankok számára viszi.

— Ismeretlen halott a Rókus kórházban. 
Vasárnap a kora reggeli órákban meghalt egy 
ötven év körüli, szakáit viselő férfi a Rókus- 
kórházban. Még szeptember 16-ún került a 
kórházba, ahová a KlauzáJ-térröl vitték be a 
mentők. Itt akadt rá eszméletlen állapotban 
egy rendőr. Szeptember 16-tól halála napjáig 
ápolták a Rókiis-kórhíizban, azonban ez alatt 
az idő alatt nem tért eszméletre és igy nem 
tudták inegállapitani kilétét.

— A jóhlrnevü verse.nyszabáaág, mely 30 
évig folytatta üzemét a Rottcnbiller-il. 4'a. 
alatt, férflszabóságát jelentékenyen megna
gyobbítva, Thököly-ut (i. sz. alá helyezte, ahol 
divatszövelekböl mérték után, kétszeri próbá
val férfiöltönyt vagy télikabátot 35 pengőért 
készít.

— Akt elmúlt 18 éves, nem mindig fogyaszt
hat „nehéz" ételeket. Ezek most már no fél
jenek az étkezések után fellépő utóhatások
tól, mert „SAVOLT*  csokoládé az emésztést 
rendbehozza, gyomorégését megszünteti azon
nal. Fillérekért a gyógytárakban beszerezhető.

LUXUSHAJÓVAL a RIVIÉRÁRA

SAN REMO-NIZZA-MONTÉ CARLO-JUAN LES 
PINS - CANNES - GENOVA - NAPOLI — TRIESTE

Jelentkezés r.

Autógázolások 
fekete vasárnapja
Halottak és sebesültek

Könnyen végzetessé válható szerencsét
lenség lörtént vasárnap délután a Baross- 
téren. A nagyforgalmu teret megkerülő

44-es villamos beleszaladt
az AC 045. számú magánautóba, amelyet 
Vásony Béla huszárfőhadnagy vezetőit ■ 
rajta kívül apósa, Péterfy József takarék
pénztári igazgató ült a kocsiban. A heves 
összeütközés következtében

az autó pozdorjává zúzódott.

A benneülők könnyebb sérüléseket szen
vedlek. A kihívóit mentők Kossuth Lajos- 
utca 2. szám alatti lakásukra vitték az 
autó utasait. A szerencsétlenség ügyében 
megindult a nyomozás.

Győr, szept. 20.

f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Az autókalasztrófák fekete va
sárnapja volt mi a Dunántúlon. Veszprém 
közelében Fekete Ferenc soffőr gépkocsijá
val halálragázolta Fabik Sándor szapári 
gazdálkodót, Győr szomszédságában

egy német rendszámú autó, amely a gá
zolás után elmenekült, elütötte Kiss Já
nosáé 40 éves asszonyt, aki kerékpáron 

ment az úttesten.
Mire orvos érkezett, az asszony belehalt sé
rüléseibe.

Komárom közelében Káta Anna 8 éves 
tanulóleányt gázolta el egy ismeretlen autós. 
Haldokolva vitték kórházba. A bécs—buda
pesti országúton Szőnynél egy autó össze
ütközött Koskő Arnold komáromi kereskedő 
autójával. A kereskedő, azonkívül Hajnal 
Oszkár barátja és annak két leánya súlyo
san megsérültek. Újhelyi László rédei in
téző autójával Veszprémben elütötte Hajgató 
Istvánná 40 éves asszonyt, akit haldokolva 
vittek kórházba.

— HIVATALOSAN PUBLIKÁLTAK Á 
MISKOLCI VASUTASÁTHELYEZÉSEKET. 
Vasárnap hivatalosan is publikálták, hogy 
a miskolci MÁV üzletvezetőség vezetésé
ben milyen személyi változások következ
tek be. Csordás Istvánt, az üzletvezetöség 
igazgatóját igazgatóhelyettes címmel a 
budapesti MÁV igazgatóság központi anyag
beszerzési osztályához igazgatói szolgá
latra rendelték be. Andrássy Kálmán he
lyettes üzletigazgatót szintén ide helyezték 
el. Bordás István MÁV főtanácsost, a mis
kolci forgalmi és kereskedelmi osztály ve
zetőjét, igazgatóhelyettesi címmel ugyan
csak Budapestre, a MÁV igazgatósághoz 
helyeztek. Az uj üzletigazgató Hámorig 
László MÁV főtanácsos lett, aki eddig 
Budapesten teljesített szolgálatot. Helyet
tese Scholtz Gusztáv szombathelyi AÍAV fő
tanácsos, Bordás , István főtanácsos utó
dává Nagy Ernő szombathelyi MÁV fel
ügyelőt nevezték ki.

— A pécsi egyetem évadnyitó ünnepe. 
A pécsi tudományegyetem vasárnap tartotta 
évadnyitó ülését. Dambrobszky Imre dr. rektor 
tartott ünnepi beszédet, amelyben hazafiságra 
és kötelességtudásra buzdította az egyetemi 
ifjúságot.

— Az élelmlszerkercskedők kiállítása a köz
ponti vásárcsarnokban. A központi vásárcsar
nok élelmiszerkereskedői tíznapos kiállítást 
rendeznek a központi vásárcsarnokban. A ki- 
állításon 652 kereskedő vesz részt. A kiállítás 
alkalmából nagyobb mennyiségű élelmiszert 
ajándékoznak a kormányzó feleségének inség- 
akciója javára.

— Nemzetközi fényképkiáUltús Budapesten. 
A Magyar Amatőrfényképészek Országos Szö
vetsége október 24-től november 9-ig a pesti 
vigadó helyiségében rendezi IV-ik nemzetközi 
művészi fényképkiállitását. Értesülésünk sze
rint a világ minden tájáról már több ezer 
fénykép érkezett he. Jelentkezéseket f. hő 25-ig 
még elfogad a szövetség Erzsébet-könit 9. sz. 
alatti kiállítási Irodája.

— Körösi Csorna Sándor volt az első ma
gyar utazó, aki rendszeres munkával feltárta 
India rejtett részeit és értékes néprajzi felfe
dezésekkel gazdagította a tudományos világot 
erről a titokzatos országról. Azóta is minden 
utazni vájtyó ember álma eljutni Indiába és 
megismerni ennek az érdekes népnek a szó- 
kásáit. Az Orion 80/U Jelű rádió kiválóan al
kalmas arra, hogy a rövidhullám segítségével 
az exotikus országok kultúrájának részeseivé 
lehessünk. Univerzális kivitele folytán egyen- 
és váltóáramra egyaránt jól használható és 

push-pul] kapcsolásban működő két végerősítő 
csöve 110 volt egyenáramnál is hatalmas, kis 
készüléknél eddig el nem ért hangerőt bizto
sit. Minden Orion rádiókervskedő készséggel 
bemutatja.

— Főzóbemutató előadások és villamos ház
tartási készülékek. Az Elekromos Müvek V., 
Honvéd-u 22. sz. alatti kiállításúnak villamos 
konyhájában szeptember 21., 24. és 25-én: hét
főn, csütörtökön és pénteken d. e. Jí 10 órakor 
fozőbcmutntó előadást tartanak. Az előadások 
célja a villamos tűzhelyek és főzőkészülékek 
kezelésének bemutatása. Ezzel kapcsolatban 
különböző húsételeket és süteményeket készí
tenek. A kiállítás helyiségeiben az összes vil
lamos háztartási készülékek kezelésének bemu
tatása Ezzel kapcsolatban különböző húséte
leket és süteményeket készítenek. A kiállítóé 
helyiségeiben nz összes villamos háztartási ké
szülékek iiremközben is dijtalantd megtekint
hetők. A kiállítás nyitva 8 órától 15 óráig.
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Lerohant
a Várhegy oldaláról és 

három embert elgázolt egy 
gazdátlanul hagyott autó

Vasárnap este a Bécslkau-térnél, a Krisz- 
tina-tér felé fordítva, gazdátlanul állt a 
RD. Í47. számú magánautó. Eddig még 
tisztázatlan módon kioldódott a fék,

a gazdátlan autó megindult és mind 
sebesebben futott lefelé a Várhegy ol

dalán.
Útközben elgázolta Vox-an, Miksa jószág
kormányzó özvegyét és Kodolántji János 
iró 14 éves fiát, végül pedig

egy háznak csapódott és megállt.

— GÖMBÖS GYULÁNÉ VASÁRNAP 
ESTE HAZAÉRKEZETT MÜNCHENBŐL. 
Vasárnap reggel Indult el Münchenből 
Budapest felé Gömbös Gyula miniszter
elnök felesége, aki férjével volt a szanató
riumban. Este 8 óra & perckor a Keleti
pályaudvaron érkezett meg Gömbös 
Gyuláné. A pályaudvaron Ernő fia várta 
és Saakváry Emil alezredes. Nagy ró
zsacsokorral fogadták a miniszterelnök fe
leségét. Gömbös Gyuláné a pályaudvar
ról autón egyenesen a miplszterelnökl pa
lotába hajtatott és rögtön visszavonult lak
osztályába. Már nem is megy ki N a g y- 
téténybe. A miniszterelnök felesége 
környezetének örömmel mondta, hogy
fér jének állapota javult. Gömbös Gyu
láné egyébként most várja haza Gyula 
flát, aki külföldről érkezik meg.

— BEIKTATTÁK A BAZILIKA UJ PLÉ
BÁNOSÁT. Dr. Witz Bélát vasárnap ünne
pélyes keretek között iktatták lw? a Bazilika 
plébános! tisztségébe. Az istentisztelet után 
a Vigadóban az egyházközség vezetői tiszte
legtek a Bazilika uj plébánosa előtt.

— Darányi minlszterelnökhelycttes a bor
termés értékesítéséről beszélt Bulitonfüre- 
den. A balatonfüredi szőlésznapok kereté
ben vasárnap a szőlősgazdák nagygyűlést 
tartottak, amelyen megjeleni Darányi Kál
mán miniszterclnökhelyelles s érdekes be
szédet mondott a bortermés értékesítéséről. 
Bejelentette, hogy a mai napon megjelent a 
bortörvény végrehajtási utasítása, melyben 
a termelő- és kercskedőérdckeltségek min
den jogos kívánságát honorálták. Végül a 
borexport fejlesztésének /ehetőségéről be
szélt Darányi Kálmán. A nagy tetszéssel fo
gadott beszéd után többen szólaltak fel, 
majd banké ltot tartottak.

— Boros Lászlót a lapkiadók és újság
írók nemzetközi bizottságába választották. 
A Lapkiadók és Igazgatók Nemzetközi Szö
vetsége és a Nemzetközi Újságíró Szövet
ség közös bizottságot alakított, amely most 
tisztújító közgyűlést tartott. A bizottságba 
beválasztották dr. Boros Lászlót, a Magyar 
Újságíró Egyesület alelnök-fötitkárát, aki 
hosszú esztendők óta érdemes, eredményes 
tevékenységet fejt ki a Nemzetközi Újság
írók Szövetségében.

— Szolnok még nem kapja vissza auto
nómiáját! Szolnokon napok óta mindenki 
arról beszél, hogy január 1-én lejár az ön
kormányzat felfüggesztése. A pártok mar 
nagyon készülődtek az elkövetkező válasz
tásra. A Hétfő Napló munkatársa beszélt 
Madarász Adorján megyei biztossal, aki 
kijelentette, hogy a város a legjobb utón 
halad a konszolidáció felé, az idő azonban 
ugylátszik kevésnek bizonyult a teljes ren
dezésre. Több városi tisztviselő ellen le
gyeim! és bűnvádi eljárás folyik, amíg 
ezek nem zajlottak le, akadálya van az 
autonómia visszaállításának. Kijelentette 
még a megyei biztos, neki külön receptje 
van a kérdés rendezésére, a napokban a 
lieliírjyminisilériuni elí ter/eszti és majd 
meglátja, mi lesz.

— A Pctöíl Társaság ülése. Vasárnap délben 
tartotta évadnyitó ülését a Petőfi Társaság. 
Több szavalat és felolvasás utón Pékár Gyula 
Marjay Ödön niinlsztcritanácsos novelláját ol
vasta feL

FOTÓALBUM spirálkötésben
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Mihály 25 éves péksegédet a A'óro/y-köruton a 
BL. 0,57. rendszámú nutó elütötte, Súlyos sé- 
i ülésekkel a Rókusba vitték a mentők. — 
Az Endrcsz Györgi/-téren a Bl. 609. számú 
’íürkctaxi elgázolta Kocli Márton gyári műn
kül, akit sérüléseivel at Uj Szent János kor- 
hűha szállítottak. — Az Erzsébet királyné-ut 
és Hermlna-ui kereszteződésénél egy Ismeret
len motorkerékpár elütötte Sári József sütő 
mestert, aki a fején szenvedett sérülésekkel ke 
rült az UzfoJti-utcai kórházba.

A mentük özv Vaszarynét a Szent János- 
kórházba, a kis Kodolányi-fiut szüleinek 
Hidcgkuti-uÜ lakására szállilollák.

Az autó még egy harmadik asszonyt is 
elgázolt: Oroszy Jánosnál, egy földbirtokos 
felségét. Megállapították, hogy

a gépkocsi Kivin István német mérnök 
tulajdona.

A csomagtartón hátul egy diáksapkát talál
tak, ebből arra következtetnek, hogy talán 
játszadozó diákok lökték meg az autót és 
az igy indult meg.

— DÉLELŐTT NAGY BESZÉDET MON
DOTT, DÉLUTÁN EDENNEL TANÁCS
KOZOTT BLUM MINISZTERELNÖK. León 
Bilim miniszterelnök vosárnap délelőtt 
Poissyben u városi sportpályán hatalmas 
tömeg elölt nagyobb beszédet mondott. Éles 
szavakkal cáfolta meg azokat a híresztelé
seket, amelyek arról szólnak, hogy Fran
ciaország a véres anarchia előestéjén van. 
Olyan sajtó terjeszti e híreket, amely az 
ellenzékiséget a hazaárulásig viszi — mon
dotta. Délután a miniszterelnök visszatért 
Parisba és az esti órákban tanácskozásra 
ült össze Edén angol külügyminiszterrel. 
Hir szerint a locarnói értekezlet előkészí
téséről tanácskoztak.

— A finn köztársasági elnök felesége 
Budapestről. Svinimvudné, a finn köztár
sasági elnök felesége, nyilatkozatot adott a 
Helsingfors Journalén munkatársának, 
amelyben megemlékszik legutóbbi buda
pesti tartózkodásáról. Svinimvudné nyilat
kozatában örömének ad kifejezést afelett, 
hogy az utóbbi időben rendkívül sok finn 
látogat el üdülés és gyógykezelés miatt 
Budapestre és lelkes hangon számol be 
budapesti tartózkodásának részleteiről. Az 
elnöknő hangsúlyozta, hogy gyógykezelte
tése a margitszigeti szanatóriumban a leg
kitűnőbb eredménnyel járt és annak a re
ményének ad kifejezést, hogy a jövőben 
még több finn követi példáját és a baráti 
Magyarországban tölti szabadságát.

— A Gyorsíró Társaság ünnepe az első 
magyar gyorsíró emlékére. Kegyeletcs ün
nepséggel emlékezett meg vasárnap a Ma
gyar Gyorsírók Társasága Hajnik Károly 
halálának hetvenéves évfordulójáról. Az 
ünnepély elnöke Tracger Ernő dr., a gyors- 
irásügyek kormánybiztosa volt. Az elnöki 
megnyitó után dr. Makoldy Sándor nagy
szabású tanulmányát olvasta fel, amely 
Hajnik Károlyról, a magyar gyorsírás meg
teremtőjéről szólt. Ismertette, az első ma
gyar gyorsíró munkásságát, zsurnalisztikái 
múltját és bebizonyította, hogy a reform
kor országgyűlésein elhangzott beszédek és 
viták Írásban való lerögzitésc egyedül 
Hajnik Károly érdeme.

Sopronban kitört a 
kárpitos-és péksztrájk

Sopron, szept. 20.
C.4  Hétfői Napló tudósitójának tclefónjelen- 

lése.) A soproni péksegédek napokkal ezelőtt 
az általános drágulással kapcsolatosan bér
emelési mozgalmat indítottak. A város tiz leg
híresebb pékmestere hajlandónak is mutalko- 
zott eleget lenni kérésüknek, azonban a több
ség megtagadta a kívánságukat, mire

vasárnap délelőtt a péksegédek sztrájkba 
léptek.

A kárpitossegédek szervezete is elégedetlen 
a jelenlegi munkabérekkel és ezért miután 
többízben indítottak béremelési mozgalmat si
kertelenül, vasárnap délelőtt a kórpitossege- 
dek elhatározták, hogy sztrájkba lépnek.

— Szocialista gyűlések a fővárosban. A szo
ciáldemokrata párt vasárnap a főváros több 
kerületében beszámológyülést tartott melyeken 
a párt képvlselőtagjai ismertették n nautikái 
helyzetet A vasmunkások szövetségében kü
lönösen nagy hallgatóság előtt beszélt Peytr 
Károly, aki a titkos választójogért harminc és 
óta folytatott küzdelmeket ismertette, majd azt 
hangoztatta, hogy a békének az igazi demo
krácia a biztosítéka, mig a diktatúrák állandó 
fegyverkezésükkel fenyegetik a békét. A többi 
gyűléseken Kéthlu Anna, dr. Györki Imre, 
Kertész Miklós, Malmit s Géza, Bnchlnger 
Manó, Propper Sándor, Esttergályoi János és 
Farkas István képviselők beszéltek.

— Fgvészl kihallgatások a szekszárdi város- 
házi ügjben. A szekszárdi városházán vizsgá
latot végző miniszteri bizottság a pénztár ke
zelésében talált kifogásolni valót. A megálla
pításaikról jelentést tettek dr. Párkány Béla 
alispánnak és dr. Búzásig Lajos királyi 
ügyésznek, aki az üggyel kapcsolatban vasár
nap több tisztviselőt kihallgatott. Egyelőre 
még csak egy két embert gyanúsítanak sza
bálytalanságokkal.

Vapáisolja 
ujfá lakását!

Mindazt, amit egy modern lakás Ízlésben, 
szépségben és kényelemben nyújthat, bemutatjuk 
áruházunk V. emeletén.

A szőnyegek, függönyök, ágy- és asztal- 
neműek, csillárok, rádiók, kályhák, üveg- és 
porcellánkészletek, fürdőszoba felszerelési cikkek 
gazdag és szinpompás

Bemutatónk látogatóinak szakértő tanácsadók 
állanak rendelkezésére.

Ugyanott háztar'.Ssi cikkek propaganda árusításai 

DIWcsSnHOK
RÁKÓCZI-UT 72 - 74

— SZÉKÁCS AI.AD.4lt A Binrtl ÉS 
ÜGYÉSZI EGYESt’I.ET VJ ELNÖKE. Az 
Országos Bírói és Cggfsrt Eggrsülrt vasár- 
nap tartotta ezévi közgyűlését Debrecen
ben. A közgyűlésen Lázár Andor igazság
ügyminiszter is felszólalt. A nemzeti élet 
vezetésében és irányításában az igazság
szolgáltatásnak lényeges szerepe van — 
mondotta a miniszter. — Hassa át a ma
gyar igazságszolgáltatást az a szellem, 
amely olv magas piedesztálra emelte 
Több felszólalás után a közgyűlés az. egye
sület uj elnökévé dr. Székács Aladár köz
igazgatási bírósági tanácselnököt, társ
elnökké Vladdr Gábor kúriai tanácselnö
köt, ügyvezető elnökké Mészáros Lajos 
kúriai bírót választotta meg. A közgyűlés 
után bankett volt az Aranybika-szálló 
nagytermében.

FA-TÜZELÉS 
terén vezet a közkedvelt 

zephiR” foiyiontgo kályha 
ÁHLAPOT küld HÉBER kAlybngvAr, 
Vilmos caász&r-ut 38. (Hajós-utca sarok)

— ÖNGYILKOS LETT BÉCSBEN EGY 
MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ UDVARI TANÁ
CSOS. Szombaton bécsi lakásán felakasz
totta magát és meghalt Portit P. Artúr ud
vari tanácsos. Magyarországon született 
Porth P. Artúr. Egy tábornok fia volt. Az 
összeomlás után mint magasrangu katona
tiszt vonult nyugalomba. Legutóbb a bé
csi rokkantügyi hivatalnál és a munkás
biztosítónál dolgozott. Februárban súlyos 
idegbaja miatt szanatóriumba szállították. 
Később elhagyta a szanatóriumot, de ideg
betegsége munkaképtelenné telte. Az ön
gyilkosságot is betegsége miatt követte cl.

— Rozgonyinúl .1 kabinetkép 8P, Kólvln-tér 3.

NEW VORK VACSORA
Mi Nt’ SPECIALITÁSA

Héttőn: ElzAszl-kAposstafinom roBton-sQlttel

— A Magyar Külügyi Társaság kebelében 
működő Brltish-Hungarian Society (Angol- 
Magyar- Társulat) és nz American-Hungaiian 
Cociety (Amerikai-Mngyar Társulat) védnök
sége alatt tizedik éve fennálló angolnyelvi tan
folyamok a jubiláris évben is V, kér., Markó- 
utca 18 20. nlatt, az áll. Bólyai reáliskola épü
letében nyílnak meg. Belralósok ugv kezdők
nek, mint régi hallgatóknak és haladóknak 
szeptember 28-IÓ1 október 3-ig d. u. 5—8 óra 
között az igazgatóságnál (V., Markón. |8-20i, 
a tanfolyamok megkezdése után pedig nz elő
adási órákban. Első előadási nap október 5, 
hétfő. Tanítási órák d. u. 4—9, külön irodalmi, 
társalgó és kereskedelmi levelezési csoportok. 
Beirntási dij nz egész félévre 10.— P. Tandíj 
nincs! Bővebb íelvilógositást szóbelileg kész
ségesen nd az igazgatóság.

— Érdekes jeleneég, hogy újabban a jól öl
töző férfiak csak a már fogalommá vált már
kázott „Elértét**  és „Eleriupcrtex" szövetek
ből csináltatják ruháikat. Saját érdekében 
figvclmczfetünk mindenkit, ügyeljen ezen már
kákra. mert mér rengeteg silány utánzattal 
próbálják a közönséget félrevezetni.

— TÖLTÖTOLLJ A VITÁSOKAT olcsón, srak 
szerűen Intéz. Minerva Papiráruház, Kossuth 
Lajos-utca 20. Astoria-tzúllóual szemben.

Hamis takarék
éi öny vet lepleztek le 

a versenyaccal 
postahivatalban

Szombaton délben egy jól öltözött, idő
sebb férli jeleni meg a versenyutcai posta
hivatalban. Átnyújtott a pénztárosnak egy 
|0t pengőről kiállított takarékkönyvet és 
kérte, hogy !i0 pengéit fizessenek ki neki. 
A tisztviselő megnézte n takarékkönyv szá
mának megfelelő betéti lapját, a betétek 
nyilvántartó könyvében és nem kis megle
petésére arra a felfedezésre jutott, hogy

■ takarékkönyv nem 101 pengőről sxól, 
hanem egy pengőről;

vagyis a legkisebb összegről, amit a Posta
takarékpénztárnál el lehet helyezni.

Azonnal jelentést telt meglepő felfedezé
séről főnökének és azzal együtt tüzetesen 
megvizsgálták a takarékkönyvet. Amint 
figyelmesen nézegették, megállapították, 
hogy a takarékkönyvet vegytintával ügye
sen meghamisították.

az 1 pengős összeg elé egy egyest és 
egy nullát Írtak,

A takarékkönyv átadóját igazolásra szólí
tották fel és kiderült, hogy

ismert fővárosi ügyvéd volt az Illető, 
akinek jóhiszeműsége azonnal tisztá

zódott is.
Az ügyvéd maga mondta jegyzőkönyvbe 

a postahivatalnál mindazt, amit a takarék
könyvvel kapcsolatban tudott és maga is 
kérte, hogv tegyenek feljelentést ismeret
len tettes ellen okirathamisilás cimén.

Az ügyvéd egyik védencétől,
egy toloncházban internált nőtől kapta 

a takarékkönyvet 
azzal, hogy járjon cl érdekében és fel
hatalmazta. hogy a költségek fedezésére 50 
pengőt vegyen ki a könyvből. A nő több
ször volt már büntetve zsebtolvajlás miatt, 
jelenleg nincs ellene eljárás, de úgyneve
zett preventív őrizetbe vették és pár hetet 
a toloncházban kell töltenie. Ez a nő

egy férfi Ismerősétől knpta a takarék
könyvet.

Vasárnap kihallgatta a rendőrség a tolonc- 
házi nöl, aki meg is nevezte azt a férfi
ismerősét, aki megajándékozta a hamisí
tott takarékkönyvvel. Most ezt a férfit ke
resi a rendőrség.

Budapest sjenzéciöja Oeorg Kaissr es spoiimltv

FEHERES FEKETE 
at évad elírt újdonsága 

aTerezftoi'iiii színpadon 
Magyar uinpndra át b.ltimta l<5 képben; MaslA 
.Mikié*.  — Verseket irt-*:  Harmalh Imre. — Ren
det!; KAvAr*  Gyuln. — Játsszák; l.alabáe Kálmán. 
Salamon Béla, Rajna Alléé. Gdednnyl, Fenyves**  
fi»a, KAvdry, Peti, Bér*  Vall. Vádnál F.vs, UtsM, 
FenyA, MlhA'yl, GOrOg Eta, Náray Teri, Heltal. 
FdlAp, Gnrétl. Hegyi ét a B< hy lürlílh A két 
eoiigorénAI: Erdélyi Patai é*  CaatbA. - Díszleteket 
tervette; Bátlhy Itlvén, — A Uneofeat betanította: 
Boby Gray. - Boíiyogrt ruhák dinietek, ló vtlAq- 
t'áírr. stb.. »th. — M>nrlen flnnep és vasárnap 
délután Ló órakor oksá kel. árakkal! Kezdete;

9 éltkor. Tel.: 1-205-54.
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X llETFfll NAPLÓ OKTÓBER 17—18-IKI 
PÁROS elOnyveksenyEnek

tlőnyraztó bizottsága mcgállapllotta azokat 
■>. Irányelveket, mely szerint a handlcepelés 

történik:
Előny nélkül induló játékotok: A váloga

tóit és bajnokcsapat tagjai. Elsőrangú kül
földi versenyzők.

1 pont előny: I. osztályú csapatok tagjai, 
vidéki bajnokcsapat tagjai, bajnokságot nyert 
holgyvcrsenyzftk, külföldi versenyzők, baj
nokságot nyert, vagy exválogatott játékosok.

2 pont előny: II. osztályú csapatok tagjai, 
vidéki kerületi és volt bajnokcsapatok tag
jai, nagyobb versenyeken sikerrel szerepelt 
játékosok.

3 pont előny: Kisebb versenysikert elert 
játékosok.

4 pont előny: Versenyeken eddig csekély 
sikerrel szerepelt játékosok, újoncok, Isme
retlen játékosok, versenyen ezuttal először 
résztvevő bridgezők.

Az előnyöket játékosonkint osztják ki, 
menetenként értendő, egy pár előnye tehát a 
két játékos előnyének összegéből alakul ki. 
vagyis az egyes párok előnye 0—8 pont kö
zött váltakozik. Kéj team közölt maximálisan 
tiz pont előnykülönbség lehet inenetenkint. 
A nagyszabású verseny iránt érdeklődni, 

vn.gv nevezni a délelőtti órákban Í3-08-9Ű tele
fonszámon lehet. A verseny nevezési zárlata: 
október 15.

A verseny színhelye: Unió Lawn Tennls 
Club díszterme. (Royal épület.) Erzsébet- 
körút 43. II. emelet.

♦
Feladvány
4 5,4
V A, D, 10,8,5
0 4
4. A.K.4.3,2

ÉSZAK

DÉL

4 3
9 K.9, 6
0 K, 10, 7
4 D, B, 10,8,7,6,

4
9
0
4

D, 9, 8, 7
B, 3,2
8, 6, 5, 3. 2
9

§M
4 A,K,B, 10,6,2,
9 7,4
0 A, D, B,9
4 5

Dél hét pikket teljesít. Nyugit treff dámával 
Indul.

*
.4x Igazságügyi Sport Club meghívásos cso

portversenyt rendez október 11—12-én a Pát
ria Clubban.

♦
Az osztrák szövetség meghívására ■ ma

gyar válogatott október 3-4-én Wlenbcn 
120 leosztásra mérkőzést Játszik az osztrák 
reprezentatív csapat ellen. I)r. Pétery Jenő 
sz. kapitány a stockholmi csapatot jelölte 
ki mérkőzésre Décsl Lászlóval kiegészítve.1 
A drukkoló glblcek külön autóbuszon kí
sérik fel kedvenc csapatukat.

A Budapesten megtartandó világbajnok
ság rendszerét ugyanekkor fogja Bécsben 
megállapítani az ott összeillő nemzetközi 
bizottság, amelyben a magyar bridge szö
vetséget dr. Szigeti Pál alelnök képviseli.

★

Október 3 án kfosztottlapu páros holi-vcr- 
kényt rendez a $p/endí</-bridgeszalón.

♦
A Magyar Alhletikni Club idei őszi tennisz-, 

bridge- és táncversenyét n Kékesen, Csonka- 
Magyarország ezen legmagasabb pontján ren
dül meg Jelentkezés ét nevezési zárlat n 
versenyekre szeptember 2t-én 19 órakor n 
MAG margitszigeti klubhAzában.

♦
A Magyar Bridge Élet legutóbbi számának 

n „Markirozós uj módjairól" szóiéi cikke nagy 
(eltűnést keltett a vervenyjálékosok között, 
mert technikában évek óla nem volt ilyen 
praktikus újítás.

— Vlllnmoshegcsztők helratkoaása. A Ma
gyar Műszaki Szövetség által rendezett villa- 
mosbcgcsztö szakelőadásokon való részvételre 
szeptember 23 ón d. ti. 5—7 óra között lehet 
jelentkezni a szövetség ügyvczrtőscgénél, V., 
Kádár u. 5.

— Másfél évtizede annak, hogy a fatüzelésü 
. Zrp/iir '-kályhát SteKtetéba fogtála a köfÖn*  
ség. 15 év alatt óriási mértékben mozdította 
elő a fával való takarékos gazdálkodóst, úgy
hogy n „Zephir" -kólylta crdőkincsclnk védel
mezőiévé vált. Az egyre (okozódéi pártfogást 
nz árok leszállításával hálálja meg a közked
velt Héber-gyár (Vilmos császár ul 39).

BUDAPESTI DIVATBEMUTATÓK
A napokban folytak le a budapesti divat

szalonok bemutatói, amelyeket várakozáson 
felül szépeknek találtunk, miután idén tény
leg olyan a divat, hogy mindenki megtalálhatja 
at egyéniségébe! illőt.

Nagy általánosságban a divat, (de átütő 
divat) a tetili. Minden ruhán, délelőttin, dél
utánin, sőt még estélyin is seszli van. A nyak 
mindig magasan zárt, még az estélyieknél is. 
Az ujjak azután fantasztikusak. Berakottak, 
vállbán huzottak, fodrosak, puffoaak és 
„sonkák". A szoknyák pedig simák, vagy kicsit 
gloknisak. De gyakran láttunk szegőzöttet, 
amelyek alul kicsit ki vannak nyújtva. Lanszi- 
rozzák még azt a fazont is, amikor az alj elől 
sima, csak hátul, csipőn alul van tenyérnyi 
erősen kiugró, sürü behúzás. (Ez nem minden
kinek tetszett).

Divat azután még, ami azt hisszük, nem 
lesz maradandó : a frakk ét a posstó. A frakk 
azért nem, mert nagyon kevés nő néz ki benne 
sikkesen és a posztó azért nem, mert roppant 
kényes anyag.

A gyapjucsipke hallatlanul előtört, nem
különben a ciré és a kioké, no meg természe
tesen — a bársony. A kozák még mindig erősen 
tartja magát. Különösen szép ez szatinból 
a fényes és matt oldalnak kombinációjából. 
A fekete, talán mondanunk sem kell, ötven 
orrhosszal vezet minden más színnél. Mellette 
rengeteg lilát láttunk minden árnyalatban. 
(Felünk, hogy talán túlsókat).

ROTSCHILD divatbemutatóján (Váci-u. 
37) mindent ugy látunk, amint azt a párisi 
parancskönyv előírja. Sok posztót, seszlit, 
cirét, satint, lilát, frakkot és kazakot, szintúgy 
gyapjú csipkét. Rotschildéknek talán még 
soha nem volt oly nagy sikerük, mint az idén. 
Sok tapsot kapott a bemutatón egy fekete 
kazakos satin-ruha, melynél az alj a sntin 
fényes oldalából készült, a kazak pedig a 
matt feléből, fent drappirozott nyakkal. Fel
tűnést keltett egy sárga gyapjucsipke esti
ruha, fekete ciré frakkal. De ki tudná a szalon 
minden darabját leírni? Pedig mindegyik meg
érdemelné, hogy írjanak róla.

Innen elmernünk a MARTA SZALONBA 
(Teréz-körut 24/b), ahol nagy izgalom előzto 
meg as első ízben tartott bemutatót! Zsúfolásig 
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Meglepő fordulat vitéz Endre László 
és Sefcsik sofőr autós-afférjában

Meglepő fordulat történt most annak a fel
tűnő nfférnek ügyében, amelynek vitéz Endre 
László gödöllői főszolgabíró és Sefcsik László 
sofőr a szereplői.

Nemrég történt, hogv Endre főszolgabíró 
autója az Eskü-ut és Váci-utca keresztezésénél 
összeütközött egy gépkocsival, amelyet Sefcsik 
László sofőr vezetett. Az összeütközés után

éles szóváltás támadt
a főszolgabíró és a sofőr közölt. Sefcsik felug
rott Endre László autójának hűtőjére és nem 
engedte meg, hogy tovább hajtson, a főszolga
bíró pedig a sofőrt inzultálta. Mindez olyan 
izgalmas külsőségek és hangos jelenetek köz 
ben történt, hogy utcai botrányokozás címén 
eljárás indult a karambol szereplői ellen.

A rendőri büntetőbiró Sefcsik Lászlót ötven 
pengő pénzbüntetésre Ítélte, Endre Lászlót 
azonban felmentette. Ezzel azonban nem zá
rult le az autós affér, hanem most meglepő 
fordulattal folytatódott tovább: Sefcsik László

Létrejött a
Julim 25-én a Pesti Magyar Kereskedelmi 

Bank, az Angol-Magyar Bank és n Községi Ta
karékpénztár bejelentették kilépésüket a Taka
rékpénztárak és Bankok Egyesületéből. Az ok, 
amely a három nagybankot erre a lépésre 
késztette, teljesen kívül feküdt az érdekképvi
selet működést körén és — mint Ismeretes — 
a csepeli szabad kikötő bérletére vonatkozó 
ajánlatokra volt visszavezethető.

Közel két hónapon keresztül meg volt bé
nítva a TEBE működése, mert a kilépett bán 
k<X*  Julius 25-c óla az érdekképviselet munká
jában nem vetlek reszt. Természetes, hogy ez 
Idő alatt ugyszólváu egy napig sem szüneteltek

KÖZGAZDASÁG

megtöltötték a nézők a szalon termeit, ugy 
láttam, hogy mindenki nagyon meg volt elé
gedve a szalon kollekciójával. Télikabátjai, 
kosztümjei egészen kifogástalanok. Minden 
ruháját a fiatalos sikk jellemzi. Vacsorázó és 
délutáni ruhái is nagyon tetszettek. Márta 
kreáció címmel bemutatott fehér selyem bordó 
bársonnyal díszített esti ruhája sokkal jobban 
tetszett pl., mint sok párisi modell.

Utunk ezután a VÉKEY SZALONBA (Pe
tőfi Sándor-utca 14) vezetett, ahol csak egész 
zártkörű bemutatót tartottak az idén, bár 
kollekciója megérdemelte volna a teljes nyilvá
nosságot. Fő színe a fekete és főslágerc a dél
utáni ruha. Csudásan bájos volt egy fekete 
gyapjú-csipke délutáni ruhája, fekete ciré, 
elől megkötött mellénnyel, strass-brossal. Azu
tán egy fekete szövet, nagyon széles hurkás 
taft seszlivel, amit le lehet a ruháról gombolni.

A RÁCZ-SZALON (Váci-utca 20) szintén 
nem tartott bemutatót. Ennek a szalonnak 
nem a modellje, hanem maga Rácz Klári a már
kája. Amihez Rácz Klári csak hozzányúl, az 
feltétlenül csupa sikk és újszerű elegancia. 
Érdekes, hogy évről-évre mennyire fejlődik 
ez a szalon, amelynek rendelői között ina már 
Pest jólöltözködő asszonyainak igen nagy 
részét találhatjuk.

Ezután meglátogattuk GÁCS RÓZSÁT (Do- 
rottya-utca 3). Kollekciójára csak egy jelzőt 
mondhatunk : elragadó. Bemutatójára egybe- 
sereglett hölgyek elragadtatásukban nem akar
tak könnyen eltávozni a bemutatóról. Leg
nagyobb sikere volt egy krémszínű posztó 
ensembléjának nerz dísszel és nerz muffal. 
Ez oly eredeti és oly szép volt, hogy a hölgyek 
egyszerre megrendelést adtak rá. Télikabát
jai, kosztümjei is mind gyönyörűek. Fekete, 
nagy, vacsorázó és estélyi ruhái külön szen
zációk. Csak azt sajnáltuk, hogy vége volt a 
bemutatónak. (Dr. Dévainé Erdős Böske.)

♦
A divatbemutatókon sikert aratott kelme

újdonságok a legnagyobb választékban s rend
kívül mérsékelt árban beszerezhetők Sugár 
Vilmos divatnagyáruházában, Deák Fcrcnc- 
utca—Deák-tér sarok, ahol ugy a francia, 
valamint a hazai divatkülönlegességcket és 
eredeti modellra jzokat vételkényszer nélkül 
készséggel bemutatják a nagyrabccsült Hölgy
közönségnek.

dr. fíerend Béla ügyvéd utján
testi sértés és tettleges bccsüietsérétés el

mén feljelentést tett Endre László ellen.
A sofőr panaszában előadta, hogy n főszolga
bíró őt orrba vágta, majd arcul ütötte. Az in
zultus következtében arcán, orrán sérüléseket 
szenvedett és ezekről látleletet vétetett fel. A 
feljelentés mellé csatolta az orvosi látleletet. 
A sofőr azzal is megvádolta a főszolgabírót, 
hogy őt lecsirke/ogózta.

A biintelőjárásbiróságon nyomban a felje
lentés beérkezése után kitűzték a tárgyalást 
az érdekes bünperben:

dr. Dán Andor, n büntetőjáriísbiróság el
nökhelyettese hétfőn fogja tárgyalni Endre 

u László ügyét.
A hétfői tárgyaláson Endre főszolgabírón ki
vül ki fogják hallgatni az autós affér szem- 
tanuit és mindazokat a a tanukat, akikre a 
főszolgabíró és a sofőr hivatkozik.

TÉEE-béke
a TEBE egységének hleyreáliltására Irányuló 
fáradozások. Es bizonyára megelégedést fog 
kelteni n hír, hogy a béke végre létre
jött és a fentebb említett három bank kilépő 
nyilatkozatát visszavonja.

Meg kell mondani, hogy ebben a TÉBE 
békében nincsen se győző, se legyőzött. A ki- 
lépés éle nem Irányult sem meghatározott In
tézet, vagy valamilyen személy ellen, hanem 
bizonyra elvi szempontok tisztázására Irá
nyult. Nyilvánvaló, hogy bizonyra félreértések 
In szerepet Játszottak s most, hogy ezek tisztá
zást nyerlek, a nagybankok teljes harmóniá
ban folytathatják működésüket érdekképvise
letük keretén belül Is.

A Külkereskedelmi Hivatal érdekes ter
vekkel foglalkozik a magyar borexporttal 
kapcsolatosan. A magyar bor fontosabb 
exportpiacain pincéket készül berendezni, 
Itt kar.ják tárolni a magyar bort, a pincék
ben fejtenék azután palackokba és állami 
márkával ellátva hoznák forgalomba. Az 
első borpincét Lengyelországban, Varsó
ban fogják berendezni. A pincéktől a bor
kivitel fellendülését várják.

♦
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 

holnap, kedden tartja közgyűlését, mely
nek napirendjén szerepel: ujabb állásfog
lalás a városi vámok ügyében, a kereske
delem- és a közlekedésügyi miniszter ren
delettervezete az áruházak üzletkörének 
és ügyletvitele módjának szabályozása tár
gyában, az uj ipartörvénynoveila éleibe- 
léptetésével kapcsolatos intézkedések, a fű
szerpaprika forgalmának szabályozása, 
kozmetikai rendelettervezetek és a keres
kedelmi és iparosztály jegyzőkönyvéből 
vett tárgyak.

♦
Az áruházak üzletkörének éa üzletvitele 

módjának szabályozásáról szóló rendeletter
vezetre adandó kamarai válaszfelterjesztés 
tervezetében a kamarai közgyűlés — mint ér
tesülünk — Igen érdekesen Jegyzi meg, hogy 
az elérni kívánt cél szempontjából megfelelő
nek látta volna a kamara, ha uj áruházak 
felállítására nézve abszolút tilalom állíttatott 
volna fel. Ennek hiányában Is Indokoltnak 
tartja azonban és kéri, hogy a rendelet az, 
engedélyezési eljárás során a kamarák meg
hallgatását Is irja elő. Véleménye szerint a 
tervezet 3. szakaszának b) alpontja túlzott 
megszorítást Jelent az áruházakkal szemben, 
mert az, hogy a vevőközönség az áruházakban 
olyan buffetet vagy vendéglőt találjon, amely
ben vásárlása közben ételt, Italt frissítőket 
fogyaszthasson, majdnem mindenütt a világon 
a vevők kényelme érdekében be van vezetve.

«
A magyar—cseh kereskedelmi megállapodá

sok revízióját és az 1937. évi megállapodást 
már a jövő hó elején megkötik a két állam 
kiküldött bizottságai. Az uj szerződés a most 
érvényben lévő kereskedelmi megállapodásnál 
nagyobb kerclü lesz.

★

Az épületek biztonsága és hatékonyabb 
ellenőrzése ügyében a belügyminiszter 
most kiadott rendeletében külön fejezetet 
szentelnek a régi épületek felülvizsgálására 
és azokra, amelyekre ráépítettek. A rende
let szakszerű utasításokat ad az uj építke
zéseknél, tatarozásoknál és emeletráépíté
seknél követendő hatósági eljárásokra.

*
A Nemzetközi Timáregyesfllct vasárnap tar

totta kongresszusát Stockholmban, amelyet 
főkép technikai kérdéseket tárgyaltak és azon
kívül a szerződéses balározmányok slandardi- 
zálása szerepelt a napirenden.

♦
A gyógyárunagykereskedést képesítéshez kö

tötte ■ drogistarcndelet és Igy a gyógyáru
nagykereskedőknek Is ipartestületi szervezetbe 
kell tömörülniük.

♦
A borotvapengegyárak kartclje rövid időn 

behll megalakul. A kariéit öt évi időtartamra 
kötik meg és közös eladási irodát fognak fel
állítani. Az uj karlel biztosítja a jelenlegi 
detailárakat így tehát ez a kartel előrelát
hatólag nem fogja emelni az árakat, sőt a ke
reskedői haszonkulcsot sem fogja csökkenteni.

4
A híd- és magasépítési nemzetközi kon

gresszust október í-én nyitják meg Berlinben, 
amelyen magyar részről dr. Algyay-Hubcrt 
Pál, a Közmunaktanács alelnöke, dr. Mihailicli 
Győző műegyetemi tanár és dr. Kazinczy Gá
bor székesfővárosi műszaki főtanácsos fognak 
szabad előadást tartani.

♦
Az uj Inségjárulék október 1-én esedé

kes. Három egyenlő részletben: október, 
november és december hó 31-ig fizethető 
be kamatmentesen.

♦
Az érdeképviselctek akciót indítottak, 

hogy az 1937. évi behozutali kontingenst a 
Tcxtilbehozatali Bizottság már most vegye 
tárgyalás alá, annál is inkább, mert az 
1937 évi húsvéti ünnepek már március 
végén lesznek és igy a tavaszi szezónüzlct 
rövidnek Ígérkezik.

♦
A Ganz és Társa Rt. igazgatósága a pénteki 

napon tartott ülésében megállapította az 1935. 
üzleti évre szóló mérlegel, amely 2,042.452.43 
pengő veszteséggel zárul. A belföldi közható
sági beruházások igen szűkre szabott terje
delme következtében a társaság arra kénysze
rült. hogy éles nemzetközi versenyben áldozatok 
árán is szerzett külföldi rendelésekkel pótolja 
a keletkezeit foglalkoztatási hiányt. Az előző 
évvel , szemben ezáltal nagyobb üzemveszteség 
állott’ elő, amely csupán belső tartalékok 
igénybevétele utján volt a fentemlitett összegre 
csökkenthető. Az. igazgatóság a közgyűlést 
szeptember 30-ra hívta egybe.

BRIDGEZŐK
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SZÍNHÁZ-MOZI
A kabalás Németh Mária

Németh Máriát a napokban nagy kellemet*  
lenség érte. Miközben Germán Tibor tanárnál 
kezeltette torkát, autóját feltörték, elvitték pléd
jét és kilopták belőle a Szép Heléna partitú
ráját Ezt a partitúrát félórával azelőtt vette 
és utolsó példány volt Magyarországon. Miután 
Németh Máriával a Városi Színház tárgyalt a 
Szép Heléna előadására vonatkozóan, n szín
ház felajánlotta, hogy azonnal meghozatja 
Bécsből a ritka partitúrát. Németh Mária azon
ban váratlanul nemet mondott.

— Rossz kabalának tartom ezt a tolvajlást. 
Európa összes városait megjártam autómmal, 
az ajtót mindig nyitva hagytam, hiszem a ko
csiban többnyire csak kotláim maradtak. So
hasem történt meg, hogy a kottákat ellopták. 
Nem vállalom a Szép Helénát, mert ez a tol
vajba talán jel arra, hogy ne vállaljam...

így esett kútba Németh Mária legközelebbi 
fellépte.

hogy e héten a Radius vitte el a pálmát a 
filmbemutatók sorában. A 20th Century Fór 
világfilmjét, a

SÁTÁNSZIGET FOGLYÁ T

mutatta be és játssza nagyon természetesen 
telt házak sorozatában. A kissé grand- 
guignol izü cim lélekbemarkoló, szivigható, 
könnyes drámát takar. Dr. Murid amerikai 
orvost Lincoln Ábrahámnak, Amerika nagy 
elnökének megölésével vádolják illetve, 
hogy részese annak a bűnszövetkezetnek, 
amely a Lincolnt, Amerika hősi idejének 
bálványát eltette láb alól. Szerelmes felesége 
és kis gyermeke mellöl hurcolják el és mint 
valaha a franciák Drcvfus kapitányt, öt is 
ezer inkviziciós kin után akarják kénysze
ríteni a beismerésre. Közben természetesen 
föltárnád a régi Amerika minden romanti
kájával, erőszakosságával, bűnével, sőt gyer
meki egyszerűségével is. Néhány olyan jele
nete van a filmnek, amely őszintén megköny- 
nyezteti még a legkérgesebb szivü grand 
giugnolrajongót is. Legalább tizenöt olyan 
színész játszik, akiknek mindegyike európai 
mértékkel mérten is óriási. A főszereplő 
XVarner Baxter nem divatos sztár, annál 
több: igazi színész, akinek szeme tükrén 
törik meg a megpróbáltatás minden keserve. 
Glória Stuart csodálatos szép, bensőséges 
színésznő, aki már az amerikai sztárok 
ranglistájának első sorában áll. Ez a film, 
amelyet mindenkinek meg kell nézni, mert 
film is, regény is, élmény is és szórakozás!

Az Uránia kiugrott a
CSÁBÍTÓ

cimü filmjével. Már maga a keret Is rend
kívüli. A darub cselekménye a Rigoletlo 
opera előadása. Itt az egyik páholyban ját
szódik le a dráma, melynek lényege az elha
nyagolt asszony és a prédára leső csábitó 
izgalmas viadala. Paul Wegener grandiózu
sai) rendezte ezt a filmet, amelyben Lida 
Baarova inélytonusu asszonyszercpet ját
szik, Gustav Fröhlich pedig az elfoglalt férj 
szerepének ad művészi hitelt. Ilarald Paulsen 
mint csábító tökéletesen ellenszenves.

A romantikus déltengeri szigetek napsü
téses korallfiirtjei közölt játszódik le

AZ UTOLSÓ POGÁNY

meséje. Mola és Lotus, a két benszölött a 
hőse ennek a gyönyörű exolikus filmnek, 
de hőse a szerelem is, amely tűzön, vizen, 
viharokon és börtönön keresztül egymáshoz 
vezeti a szerelmeseket. A szép filmet a City 
és az Ornnia játssza.

Vasárnap volt öt éve annak, hogy a ma
gyar művészvilág elveszítette Hegedűs Gyu
lát, az évforduló napján pályatársai es egy
kori barátai megkoszorúzták a nagy mű
vész sírjál, ahova koszorút helyezett el a 
Szinészszövetség nevében Békcffy László.

A szinkronizálás rekordját ■ Nászul félárnn 
elmü Hím tartja. Tizenhat órát egyfolytában 
dolgozott Gyöngy l’úl a filmzene aláfealMen 
Vlncze Lászlóiul, a producerrel és Székely 
Isliűuual, a rendezővel együtt.

Hétfőn a Fészekben megalakul a Magyar 
Szépirodalmat Pártolók Egyesülete, amely 
az irodalmi élet fellendítését tűzte ki célul.

A Pesti Színház következő újdonsága az 
..őfensége szabója" ciinii zenés vígjáték lesi, 
•melyet filmen már Chevallerrel láttunk; ezt 
■ szerepet nnlur.k Ráday Imre játssza.

A Csárdás átköltözött o Városi Színházba, 
•'hol Honthy Hanna szerepében Dobos 
Annié aratott nagy sikert.

7. Búcsú Gaél Francitól:
nem engedem kltépetnl szemöldökömet, nem fogyásztatom 
magam cswtvázra, én színésznő akarok maradni

Gadl Franciska, mint a Hétfői Napló 
elsőnek Jelentette, Hollywoodba, a Pa- 
ramounthoz szerződött. Sokat beszéltek 
arról, hogy a különböző magyar és oszt
rák filmgyártókkal történt összekülönbö- 
zése miatt vállalta ezt a merész lépést. 
Felhívtuk telefonon, hogy elbúcsúzzunk 
tőle:

«— Senkire sem haragszom — mondotta 
—• nem a neheztelés, hanem inkább a fé
nyes és ragyogó szerződés és pályám to
vább folytatásának reménye visz az Új
világba. Sok évi munka után végre oda
jutok, ahol a legjobban értik a filmet, 
ahol úgy anyagilag, mint technikailag 
megkaphatom azt a keretet, amely kielé
gíthet. Sajnos, ez igaz, sok küzdelmembe 
került, hogy itthon valami elfogqdhatót 
nyújtsak, mert hát itthon sok minden 
hiányzott. Remélem, hogy most majd 
olyant csinálok, amihez kedvem 
van és ami kielégít. Ott korlátlan 
lehetőségek vannak és ha nincsenek vagy 
nem sikerül a körülményeket átformál
nom, mi történi, legföljebb hazajövök?! I)e 
most vágyom megismerni Hollywoodot 
és azt a hatalmas munkát, amely rám 
vár. Sohasem féltem a munkától, ettől se 
félek. De meg kell vallanom, máris bi
zsereg valami bennem, máris bánt va

2. Négy premier és színészei
A vénasszonyok nyarán teljes erővel tűz 

még a nap, a vállalkozókedvück a stran
dokat is benépesítik még s a szeptemberi 
verőfény csalóka délibábjával süttetik ma
gukat azzal a kitartással, mintha csak 
most következne el az igazi nyár. A szín
házak pedig délelőttönként háziföpróbák 
tömegével invitálják magúkhoz a kritiku
sokat, akik a főpróbák szünetében izgatot
tan menekülnek a színházi kiskapuk elé, 
hogy ott a legigazibb rivaldafénytől, a nap
tól kissé szemhunyorgatva sietve elszívja
nak egy-egy cigarettát. Este azután szmo
king, itt a premierek tömege:

Szántó György 
Tímár jó, Eszenui epikus szélességű, de 

bensőséges tisztességesszándeku 
történelmi színmüvé

vel, a Sátoros királlyal nyitotta meg a 
Nemzeti a premierek sorozatát. A magyar 
sors áll Kelet és Nyugat kapujában, se
hova se tartozunk, innen is, onnan is tép
nek. Hogy ennek a gondolatnak Szántó 
György nem tudott kellő erejű színpadi 
formát adni, azt már letárgyalták, ehelyett 
azonban térjünk a színészi teljesítmé
nyekre. Az együttesben első helyen áll 
Tímár Mihály, aki a legtragikusabb ma
gyar uralkodó, Kun László figuráját sze
mélyesítette meg, mondjuk ki: igen so k 
őszt önnel l Mert szerepe nem rajzolta 
meg az uralkodót a maga óriási történel
mi távlatában. Eszenyi Olga, a színház uj 
tagja, bensőséges erejű színésznő, termé
szetesen, hogy tétova, természetesen, hogy 
izgult első szerepében és természetesen, 
hogy nem találta meg helyét u nagy szín
padon, amelynek hatalmas kontúrjai is le
nyűgözhették.

Most tudjuk csak.
Muráti Lili hogy miért építették a\

kiugrott! Pesti Színházat a kitű
nő !'porék. Azért, 

hogy Ilyen Amlet-szeril költőknek legyen 
hol megmondani a mondanivalójukat. A 
fíévay-utcának ez a tompasárgán csillogó 
ékszerskatulyája költészettel ajándékozta 
meg a koraszezón színházi publikumát. 
Költészettel, egy nagyon is aktuális prob
léma kapcsán. Most, amikor a „még vi
rágzó asszony” kora sokkal közelebb ke
rült az érzéseiben és tetteiben felszaba
dult felnőtt leányéhoz, aktuális az a küz
delem, amelyet a régi romantikusok csak 
szemlesüt ve merlek emlegetni. Ami szá
munkra nem meglepetés, de korábbi fel
ismerésünk kellemes beteljesülése: Murait 
Lili hatol mos kiugrása. Micsoda fojtott híz 
pislákol ebben a lányban, mennyi indulat 
szorítja szorosra ennek a színésznőnek

Amerika leg
nagyobb ilkerü 
regényét az 

lami, ez pedig a honvágy. De miután a 
Puramount vezetői európai emberek, re
mélem, meg fogják érteni azt a kérésemet, 
hogy legalább félévenként haza
engedjenek egyszer, mert hát 
hiába, mindig itthon érzem magam a leg
jobban. Ha ezt megadják, boldogan vál
lalom a sok évet is az idegen világban. 
Természetesen sok-sok minden még füg
gőben van. Például as, hogy első filmem 
nek milyen sikere lesz?! De annyi bizo
nyos, hogy ez a siker nem rajtam fog 
múlni. Azt mondták a Paramoutnál, 
ahogy Pestről kiteszem a lábamat, fut ó- 
szalagra lépek s azután minden magá
tól megy. Párizsban, Ncwyorkbap, Holly
woodban kész programok várnak, hogy 
elkészítsenek az uj életre. Annyit mond
hatok, hogy bár csodákat beszélnek Ame
rika átalakító képességéről, engem 
nem lehet uniformizálni. Az 
én szemöldökömet nem tépik ki, nem fog
nak csontvázzá soványitani, hiszen kar
csúságban, szépségben minden görl vete- 
kedhetik ott velem. Én játszani aka
rok ott és ha ez sikerül, akkor azt hiszem, 
bátran indulhatok a küzdelembe ...

— Távolabbi vágyam? Igen, Londonba 
menni és angol színpadon játszani. De 
hát addig sok mindennek kell történnie...

torkát, amikor a fiatalság vágyát leküzdve 
egyetlen könnycsepp nélkül, talán csak a 
nézőtéren érezhető idegremegéssel engedi 
át az imádott fiút az anyjának. Ez a 
jelenet abszolválja Muráti Lili egy kicsit 
gyengébben sikerült első felvonását, nem 
túlságosan jól megválasztott ruháját, de 
ezt a hibát élénken szemére hányjuk R á- 
day Imrének is. Ez a kitűnő, ragyogó 
színész, aki a „komly” fiatalembert játssza, 
jampccruhában jelenik meg a színen, le
rontva a darabban felépített lelki struktú
ráját. Sürgősen más ruhát kérünk Ráday 
számára, aki különben a legtökéletesebb 
legfölényesebb színészi teljesítményt nyuj- 
tóttá. Talán még M a k a y Margit az, akit 
nagyon meg kell dicsérni, aki megérezte 
és megérezlette velünk a „virágzó asszony" 
korának tragikumát.

Págerés Páger, 
Mezegben 

van valami

A Belvárosi Színház 
kapunyitó újdonsága 
kapcsán, amely záró
jelben rendkívül kelle

mes, szórakoztató estét nyújt, egy egész 
sereg szinészsikcrről kellene megemlé
kezni. .4 jő cnsemble diadala lett volna az 
előadás, ha az élen valamivel jelentékte
lenebb színész lenne, mint Páger. Így 
azonban Páger a sztár, aki fölényes bon- 
homiával, lezser gesztusaival, szellemes
művészetével akkor is ott van a színpa
don, ha történetesen nincs is jelenete. 
Uralja az előadást, lelke, sava, ize és borsa 
az Udvari páholynak. Mellette felesége, 
Komát Júlia excellál hamvason szép 
bájos lényével és mint mondottuk, ural- 
kodónője lehetne a színpadnak akkor, ha 
történetesen nem a férje lenne a partnere. 
(Csak ebből családi vita ne legyen!) M e- 
z e y Mária franciásan pikáns. Van benne 
valami, ami különleges érték, de kissé 
diszharmonikus. Feleky Kamill, akit 
eddig mint nagyszerű táncost könyveltünk 
el, a legragyogóbb epizód figurát nyújtja 
Milyen jő színész! eszmél rá a nézőtér.

Puskás Tibor 
az ideális 
Nemecsek

Végignéztük a Belh- 
len-téri Színházban az 
„Emlékezés” cimü da
rabot. Hogy a kis szín

ház jósrándéku igazgatója a Bethlen-téren
irodalmat akar, ezt kissé tulmerész vállal
kozásnak tartjuk, de nem tagadhatjuk meg 
tőle az elismerést. A kis színház áldozatos 
munkájának óriási haszna a kis Puskás Ti
bor fölfedezése vezető szerepben. Hogy a 
kitűnő Lakner bácsi a gyermckszlnházábnn 
és filmeken játszatta ezt a fiatal gyereket 
és Tarnay Ernő, a Vígszínház főrendezője 
tavaly a Pesti .Színházban a „Szívdobogás”- 
bán brllliánssd csiszolta ezt a bravúros 
tehetséget, az mindenesetre a színházi em-

-ot 

berek jó szemére vall. Csak azt nem ért
jük, hogy a Vígszínház miért keresett olyan 
sokáig hiába Molnár Ferenc „Pál-utcal 
fluk”-jához Nemecseket. Itt van készen a 
Bethlen-téri színházban. Tisztelettel felkér
jük Molnár Ferencet, látogassa nieg a szín
házat. nem kétséges az eredmény. Ide kell 
lmunk, hogy a kis Puskás mai nagy for
mája Hont Ferenc rendező érdeme.

3. Színházi putpurt
A Terézkörutl Színház is premiert adott 

„Fehér és fekete” címmel, Georg Kaiser 
és Spolianszky kabarérevüjét mutata be 
László Miklós átdolgozásában. A nagy
városok dübörgése, kis sorsok hányódása, 
a piano és fortissimo, nz öröm és a könny, 
a humor és a dráma keveredik. Mindent 
összevéve kellemes mulatság, amelynek ke
retében Lat a bár Kálmán játékos kedve 
szabadon érvényesülhet. F e n y v e. s s y 
Éva elragadó bája, csillogó tehetsége és ki
tűnő tánctudása egyformán ragyog, Sa
la m o n Béla egy letompilott nyárspolgár 
figurájában adott ragyogó alakítást, a figye
lemreméltó Gárdonyi Lajos, Peti Sándor, 
Rajna Alice, Kővdrg Gyula és a finomhangu 
szép Rác- Vali. .4 két zongoránál Csató An
dor és Erdélyi Patak Leó ült.

AZ ARANY EMBER felvételei megkezdőd
tek. Jókai Mór regényét Hevesi Sándor irta 
filmre, Gaál Béla rendezi, a produkció ve
zetője Falus István. A főszerepeket Csortos 
Gyula, Kiss Ferenc, Pethő Attila, Rózsa
hegyi Kálmán, Egry Mária, Mezcy Mária, 
Sziklay Szeréna játsszál;. A film felvételei 
a Budafok melletti kis dunai szigeten kez
dődlek meg — Más Egy ragyogó magyar 
táncosfenomén feltűnéséről kell beszámol
nunk. Vasárnap délelőtt a Belvárosi Szín
ház közönsége fölfedezte L ő r i n c t Györ
gyöt, Szentpál Olga növendékét, aki töké
letes tánctechnikájával és mélyen átérzett 
táncaival remekelt. — A rossz nyelvek a 
Magyar Színház „Hölgyek és urak" cimü 
darabjának uj címet adtak: „Hol voltál at 
éjszaka, nem voltál az ágyúdba”..,

Darvas partnere 
Góth Sándor!

Vasárnap estére jelezte Darvas Lili, hogy 
Pestre érkezik. A Vígszínház hétfőre már 
ki is tűzte a próbát André Jesset fiatal 
francia írónak darabjából, amelynek Ideig
lenes elme: Erzsébet, a férfi nélküli asszony. 
A darab, amelynek I’árishnn óriási sikere 
van, meglehetősen merészen, de irodalmi 
nívón tárgyalja Angliai Erzsébet szerelmi 
életét. Vasárnap estére elkészül nz uj darab 
szereposztása is, amelynek meglepő érde
kessége az. hogy a Vígszínházban Ismét fel- 
lép Góth Sándor, a kiváló művész, aki már 
a Nemzeti Színház tagja. Kívüle a főszere
peket játszanak Ajlny Andor, Perényl, Kó- 
ncczy Boócz és Tolnay Klári. Az érdekes 
darabot Tarnay Ernő rendezi.

Molnár Ferenc, aki néhány napja Buda
pesten tartózkodik, természetesen megvárja 
feleségét, Darvas Lilit és csak néhány nap 
múlva abszolválja előre elhatározóit tervét, 
hogy Olaszországba utazik.

Metró

GÁLA SZEZON

FÉLTÉKENYSÉG 
FÓRUM 

BCTRÁWAZ OPERÁBAN 
GAUCSO, CSIKÓ, HAR.PO — 
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győz veszteni
nagy

Elképesztő szenzációk a futballfronton

A Ferencváros biztosan halad 
a bajnokság felé, a Budafok 
a Hungária tetemén át a második
Az Újpest már magára talált, a Hungária viszont vissza 
tért a két év előtti tradíciókhoz: nem győz veszteni
►- 71// lesz itt? — kiáltanak fel a sport polgárok a vasárnapi eredmények hallatára. 
Kikaphatott a Hungária Hudafokont A Sárosi nélkül kínlódó Ferencváros még talán 
akkor sem tudna pontot veszteni, ha akarnál Mi lesz ennek a véget Még bajnok lesz 
p Ferencváros!

Minden reménye meg is lehel a pompás gárdának arra, hogy régi dicsőséges 
Útjaira térjen és éppen azzal a csapatával, amelyhez még a legvérmesebb drukkerei 
nem fűztek reményt. A tegnapi eredmények ulán a Hungáriától, [Jócskáitól és Phöbus- 
fól négy, az l'jpcstlől öl pont távolság választja cl. Ez pedig óriási előny, hiszen még 
ha a két nagy mumustól ki is kap, még mindig együl lesz velük! Hogy teljes legyen 
a sor, még a Mocskai }s kikapott, hogy megtartsa a tisztes távolságot a nagy Fradival 
izemben!

SZERENCSE-BALSZERENCSE 2:0

n ÍV

) FERENCVÁROS-PHÖBUS 2:0 (1:0)

Szokatlanul nagv nézőközönség bizonyí
totta a Fradi-pályún, hogy változtak nz 
Idők és változtak a derbyk: vasárnap 
ugyanis a lista két első helyezettje, 
rencuáros és Phöbus csapolt össze. A Fe
rencváros még mindig Sárosi nélkül, mig a 
Phöbus eggyéforrottan. standard felállítás
sal kezdte meg a játékot a nappal szem 
ben. Toldi robusztus alakja lejjel magaslik 
ki a mezőnyből a center helyén és ő ma 
h Ferencváros éltető eleme, a motor, amely 
szakadatlan munkában lendili előre az uj 
nevekkel megtűzdelt legendás Fradi-csatár- 
láncot. Az. első bomba dicsősége is az övé, 
a másodikkal Kemény súrolja végig a lécet. 
A bevezető nchánypcrccs attak után

a Phöbus kulturáltabb játéka

kér elismerést s mindjárt bevezetőül P. 
Szabó ugv hagyja faképnél Korányit, mint 
ha az csak éppen ma kezdett volna futbal
lozni. Phölms-ostrom alakul ki és az ese
mények nyomán kevés kivétellel csaknem 
minden fogadó cserbenhagyja a zölfehér szi
lieket és a Phöbus győzelmére esküszik. 
Előbb Solti remek kiszökése látszik biztos 
gólnak, de a ragyogó helyzetet a center cen
timéterekkel lövi a kapu mellé. Aztán ismét 
sakkmait a Fradi-védelem, de most meg 
Héky labdája fut cl a léc mellett. Két kódex- 
szerűen biztos gólhelyzet ulán szinte nem 
is csoda, hogy n 20. percben

a Ferencváros rúg gólt. F.z • futballt 
Tánczos lefut, a kitűnő beadás után 
nagv rumli keletkezik, amiben Farkas 
jut lövőszerephez. A kapusról lepattanó 
labda azonban Tátrai lábára pottyan a 
s onnan menthetetlenül gurul a hálóba. 

1 : 0.

Aztán ismét Solti igyekszik meggyőzni a 
szövetségi kapitányt arról, hogy az ö kezé
ben volna legbiztosabb helyen a válogatott 
dirigensi pálcája. Egv érdekes csavart lab
dája kiperdül Kutasi kezéből és lassan ván
szorogva, előbb n kapufára, majd onnan is
mét Kutassvhoz kerül. Hogy a Phöbus ké
pességei mindenben megmutatkozhassanak, 
most Héky indít ostromot, beadása a leg
tisztább gólhelyzetben éri Soltit. .4 lövés 
azonban most is elfut a kapuléc mellett. A 
laposan. háromszögeivé véghezvitt Phöbus- 
támadások kikezdik Polgár erejét, aki szem- 
melláthalóan visszaesik a ccnlerhnlf poszt
ján. Szinte akadálytalanul nyomulhat fel a 
villamos csatársor és bizony Kutaslnak a 
szerencsén kívül maximális tudására is szük
ség van, n veszélyes gólhelyzetek sorozatú
nak elhárítására. Jó félóra múltán szabadul 
csak ki Fradi ebből az izzadságfakasztó ne
héz ostromból és a támadását Farkas ogy 
kapufa melletti passzol végzi be. Mehetett 
jrolnn a hálóba is.

Az egyensúly kedvéért P. Szabó ismétli 
ezt meg a másik oldalon s bár ideje lenne 
a labdái leállítani, pár lépésről mégis ka
pásból küldi a kapu mellé. Aztán Péter je
leskedik harmtncméleres bombája zúgva 
fütyül cl a felső sarok mellett. Most fordul 
a kocka és a Phöbus vúlogattotjelölt cen
tere,

Solti egy rempli nyomán súlyosan le- 
sántul,

ugv, hogy a nobilis Hertzka bíró és Hányái 
tréner ölben viszi a vonalon túlra. Ezzel 
megbomlik a kéksárgák nagy egysége és a 
Fradi veszi át a mérkőzés irányítását. Van

is mindjárt tűz Csikós kapuja előtt, de nem 
hiába áll az első helyen Csikós a maga ed
dig észrevétlen tehetségével. Tátrai egy kö
zeli nagyerejü bombáját szinte a csodával 
határos módon kaparja ki a felső sarokból. 
Nagy küzdelem alakul ki, a csonka Phöbus 
még igv is kemény dió, de a félidő végéig 
egyik fél sem hibázik annyira, hogy abból

FEJJEL IS LEHET DOLGOZNI?

(Copyright by Hétfői Napló — System Horváth)
Lázár

Fekete Tátrai

Kemény
gól lehessen.

A szünetben Solti rendkívül fájlalja a lá
bát, orvosi vizsgálatnak vetik alá s a kon
zílium váratlan eredményt hoz:

súlyos térdrúndnlás, nem játszhat.

Nem is jön vissza a pályára. Nagy baj, 
mert első lélidőbcli játéka után ö volt a 
válogatott csapat legesélyesebb centere.

Szünet után Héky remek beadását Turay 
még remekebb fejessel küldi a kapura. 
„Kapufa-smirglizés.**  Most Tánczos lohol 
végig és beadását Tátrai üres kapu mellé 
fejeli. Csikós nagy védést produkál! Toldi 
ostromol, közben Wébcrrel összecsap és a 
két dühös játékos már ütésre emeli a te
nyerét, de Hertzka biró odafut, szétvá
lasztja őket és rendet teremt. Most I'. Szabó 
sorozatos gyönyörű lefutásai ragadják újra 
és újra tapsra a Phöbus híveit. Egy P. 
Szabó beadást Turay éles fejjel küld a felső 
kapufára. Nagy a szörnyíiködés! De talán 
még nagyobb az ámulat, amikor pár má
sodperc múlva Turay két lépésről Kutasi 
kezébe lövi a labdái. A Phöbus négy csa
tárral is a támadások egész sorát zúdítja a 
Eradi-kapura. de a pechje minden képze
letet felülmúl. Most egy érdekes jelenet kö
vetkezik; Tánczosnak a lövését a Fradi- 
csatárok átengedik. a Phöbus-védök elné
zik, a kapujából kifutott Csikós sem szá
mit a váratlan labdára, úgyhogy az gurul, 
lassan, lassan a kapu felé, már mindenki 
potyagólt sejt, amikor a labda a kapufá
hoz ér és ott szépen megáll, elvesztette az 
erejét. Valóságos mázlitömeg következik 
ezután. P. Szabónak egv remekbeszabott 
lefutása nagyszerű helyzetet hoz, Turay lö
vését Kutasi úszva fogja ki, de a labda is
mét Turayhoz perdül, aki most már nz üres 
kapuba igyekszik nagy gólt lőni. de a föl
dön fekvő Kutasi a kezét levegőbe nyújtja 
és n labda pontosan a tenyerére csattan. A 
II. perc hozza meg a Fradi második gól
ját:

Papnak egy hosszan clőrra'’ott labdá
ját I.á_ár fejjel továbhit'a Keményhez, 
akinek szépen Iveit labdáját Tátrai

— A 
kellene 
jektiv. 
most

Kutaslnak következik egy olyan fan
tasztikus , 
tíz év óta

erővel fejjel nyomja a PhÖbui- 
húlóba: 2:0.

Fradi vezetőségének sorsjegyeket 
vásárolnia... — mondja egy ob- 

De tökéletesen igaza is van, mert

„mázlis" periódusa, amilyent 
i nem láttunk Magyarorszá

gon.

i P. Szabónak egy’ nagy lövéséi 
tudja védeni, a labda vissza-

Egy esetben 
csak lábbal 
pattan Szikárhoz, akinek három lépésről 
küldött bombáját a csodával határos mó
don húzza le. Valósággal tombol a Fradi- 
tábor örömében.

— Kutassi.. . Kutasi... — dübörög tíz
ezer lelkes ajak.

El kell ismerni, a meccs gyönyörű, tele 
izgalommal és finomságokkal. Ismét 
Szabó nyargal végig s beadását Turay ret
tentő fejesgóllal igyekszik befejezni, de 
Kutasinak ma nem lehet gólt rúgni. A nagy 
pech-széria ^patikussá varázsolja a Phö- 
bus-csatárokat, úgyhogy a villamoscsapat 
lassanként megadja magát a sorsának. Most 
Fcrencváros-fölény alakul ki nagy bombá
zásokkal, melyeknek csaknem minden eset
ben Toldi a felelős szerkesztője. Fradi- 
kornerek következnek — némi bokszmccs-

Ragyogó harci erényeket csiholt 
az Újpestből a nehéz ellenfél

ÚJPEST—KISPEST 3:1 (2:0) 

közönség nem tudta az első percekben 
i, hogy mivel lelkesíthették fel

A 
elgondolni, 
annyira a lila-fehér együttest. A volt baj
nokcsapat játékosai nagyon ki akartak 
tenni ezen a mérkőzésen, annyi bizonyos, 
mert

olyan vad tűzzel rugaszkodtak ■ játék
nak, hogy a törzsközönség nem akart 

hinni a szemének.
Különösen a jobbszárny iparkodott na
gyon. Ment is a játék a csatároknak, de az 
is bizonyos, hogy a kispesti legények is jól 
felkötötték a nadrágjukat, mert olyan két
ségbeesetten védekeztek, mintha élet-halál
ról let volna szó. A vad izgalomban lefolyt 
első 20 percben azonban a kispesti csatá
rok sem tétlenkedtek: Nemes vezérletével 
percről percre csalták elő az újpesti druk
kerekből az izzadságot. Hóri bámulatos 
szerencsével áll a kapásból zúdított bom
bák útjába.

A 23. perc valamennyire megnyugtatja 
az újpesti rajongókat:

Kocsis kihasználja Rozgonyl ügyetlen
kedését, nagy lendülettel elhúz mel
lette, pompás beadása éppen Kállai 
fejéit száll, hogy onnan a hálóba pat

tanjon. 1:0.

A kispesti csatárok egyre veszélyesebbek 
lesznek. Nemes hosszan előreadolt labdái 
nagy veszélyt jelentenek, mert a gyors szél
sők mái jól heidegződtek az ilyen labdák
hoz: Nemes még csak lendíti a lábát, mi
kor már repülnek is előre.

Az újpesti jobbszárny fölényes nyuga
lommal játssza a szokott játékát. Egy 
jobboldali támadás után

Vince szabadrúgáshoz jut. Kényelmes 
nekifutás, hatalmas lövés, erősen kopik 

a háló.
Szünet után megint nagy igyekezet lát-

FTC Sporttelepe IX, Üllől-ut 129.

Játék Gól Pont

1 FERENCVÁROS 5 16:5 10
2 BUDAFOK fi 14:12 7
3 PHÖBUS B 12:4 6
4 HUNGÁRIA 5 18:7 6
5 BOCSKAI fi 14:10 0
6 NEMZETI fi 11:8 0
7 ÚJPEST 5 10:8
8 KISPEST fi 21:17 5
0 ELEKTROMOS fi 14:14

10 BUDAI 11 r> 10:12 5
11 SZEGED 4 6:6 4
12 SZOMBATHELY B 9:23 2
13 SOROKSÁR 5 8:18 1
14 HL KÉR. FC 4 1:20 0

1936. szept. z7-én vasárnap d. u, >/t4 órakor 
labdarugó mérkőzés

magyarország-ausztria
válogatott csapatai között az Európai Kupáért

8 órakor
s KAOg l«Mleurai női atlétikai reraenye CSAK

IBOLYA olimpiai világbajnok részételével

1 órakor
Budapest! Labdarugó Alszövetaég-MOVB Labdarugó- 
Liga Ifjúsági válogatott lutball-caapatalnak mérkőzne

csekkel tarkítva. Péter állandó „froclizza", 
ingerli Toldit, aki egy alkalommal dühö
sen utánarug.

Hertzka nyomban kiállítja Toldit,

aki megáll a taccsvonalon s onnan nézi a 
meccs folytatását. A közönség pedig lelke
sen tüntet mellette. Derűs jelenet követke
zik;

Lázárnak leesik a cipő a lábáról
és kezében tartja, mert a cipőfűzőjével baj
lódik. A többiek ezt nem veszik észre és 
tovább passzolgatnak Lázárnak, aki azon
ban nem jön zavarba és mezitláb is remek 
cseleket csinál, sőt egy alkalommal előre
tör és az ő passzából születik meg egy szép 
lövés.

A szezón legszebb meccse volt. Tele ka
pusbravúrokkal, a maximumra fokozott ir
galmakkal és a szerencsének s egyúttal a 
balszerencsének soha nem látott tömegé
vel. A Fradi ugy örülhet ennek a két pont
nak, mint egy főnyereménynek. Egyébként 
a meccs hőse Hertzka Pál biró volt.

szik az újpesti játékosokon. Megint nagy 
az iram, úgyhogy szinte szédül bele az 
ember. A kispesti együttes szürke halfsora 
lassan felőrlődik a védekezésben, de annál 
jobban játszik a két bekk, különösen a 
„mindenre elszánt'1 fíozgonyi, akinek kü
lönösen nehéz szárnyat kell sakkban tar
tania. A 17. percben

Kállai pompás kettőst mutat be Zsen- 
gellerrel. A két játékos cgymásközt 
adogatja a labdát, mig Kállainak jól 
jön lábra a labda, hogy onnan élesen 

a hálóba zúduljon. 3:0.

A kispesti csapaton egyre jobban lát
szik. hogy gyenge a halfsora. A csatárok 
hátul segédkeznek. Székely egy ilyen bra
vúros közbelépése ulán Nemeshez adja a 
labdát. A válogatoltjclölt center a remek 
labdát kapásból — ahogy az a nagy 
könyvben elő van Írva —

Serényi elé küldi, a balszélső már jó 
lendületben veszi át, egyet-kettőt igazit 
rajt és hatalmas lövéssel bombázza 

Hóri mellett a sarokba. 3:1.

Az Újpestet ez a gól mintha már nem is 
érdekelné. A játékosok megelégelték volna 
a játékot. A csatárok közül csak Kocsis 
gyakorolja szivvcl-lélckkel a tisztes ipart, 
a töbiek méla undorral rúgnak a labdába 
és a világéit sem mennének a labdáért. A 
Kispestet nem lehet eltemetni, állandóan 
veszélyeztetik Hóri hálóját. Kállai Olajkár
ral összecsap, sántikál, de ezután már nem 
sok vizet zavar.

Igen érdekesen csip el egv labdát Seré
nyi. Futó szabadrúgásába háttal belengrik, 
róla előrepattan a labda, megfut vele — 
nem is veszi észre a bíró sípját —, Nemes 
elé adja, nki a kapusba bombázza. A biró 
Serényihez rohan, felelősségre vonja, hogy 
miért futott a sipjelzés után, Serényi eré
lyesen visszautasítja a biró közbelépését, 
mire óriási tüntetés indul meg a bíró ellen.
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Nagy tréfamester a Spéci Hungárlájai

_ *r*? ekes®bb legyen
a Jrla meccs, a kékfehérek
ujabb pontokat adtak le Budafokon

BUDAFOK—HUNGÁRIA 1:0 (04))

A budafoki pálya „nagytribünjéf*  utolsó 
helyig megtöltötte a bajnokcsapat mindenre 
elszánt törzsközönsége. Alig lehetet látni 
budafoki drukkert a jól ismert terézvárosi 
arcok között. A pálya talaja szemre nagyon 
jól mutatott, mert a göröngyös agyagmassza 
közé fekete salakot préseltek és csak a já
ték alatt derült ki, hogy a fekete por lenge 
ködfátyolt von az akciók köré. A bajnok
csapat után a Budafok Iglódy nélkül fut ki 
a pályára. Helyette Palotás öltözött be. A 
hungarista arcok felderülnek a csere láttára, 
bezeg ha sejtették volna, hogy ml lesz a 
vége ... Kétezerötszáz néző előtt a Budafok 
indítja el a labdát. Dudás mesés zsinórpasz- 
szal szökteti Titkost, de a szép beadást Ko
vács elcsípi mint a legyet Matyi orra elöl. 
A Hungária olyan nyugodtan pilickázik, 
mintha már féltucat góllal vezetne. Müller 
igazi práteri raflinériával teszi tisztára Tit
kost, de a szélső a döntő pillanatban elesik. 
Sztancsik rossz passzaival vonja magára a 
figyelmet. Mészáros révén vezeti Budafok 
az első támadást, de Dudás szépen szerel. 
A Budafok támadásai erőteljesebbek. Ra
gyogó Sass—Müller akcióból remekül száll 
a labda Müller lábára. Sehol egy lélek a 
közelben. Müllernek még arra is lett volna 
ideje, hogy leállitoa a labdát, nyugodtan 
megehetett volna közben két adag szálkás 
keszeget és bcgurithalta volna a vezető gólt. 
Ámde a kitűnő Wudi a komplikáltabb 
megoldást választotta: kapásból csúnyán 
mellévágta a labdát. Továbbra is erős Hun
gária attakok cikkáznak a pályán, de Mül
ler ismét mellédurrant A példa ragadós. 
Egy perc múlva Msézáros lő uccahossznl a 
kapu mellé. Szétesöek és gyengék a Hun
gária támadások. Cseh, aki feltűnően friss, 
(gyedül kitör, de tiz méterről fölé lövi a 
labdát. Ez is remek helyzet volt! A Hungária 
nyomás nagy, de erőtlen. Müller szép bom
bája alig surran a léc mellett. A Budafok 
közben lefutásokkal veszélyeztet

Titkos Dudás passzával jól tör a kapura, 
beadott labdáját Müller fordulásból haj
szállal az alsó sarok mellé plaszirozza. 
íróit érdemelt volna az a lövés. E gyönyö
rűség után égnek állnak a hungarista ha
jak. Mészáros jó tizméteres ofszájdról el
indul. A Hungárla-védelém leáll, de nem 
hallatszik a biró sipja. Mészáros nyugodtan

A gólokkal jobb Nemzeti éppen hogy 
gybzStt

NEMZETI—BUDAI (1:0)
A forduló egyik legérdekesebb és legzajo- 

sabb mérkőzését vártuk ettől a küzdelemtől, 
amelyet a két régi rivális per,hjére mindjárt a 
szezón elején kellett lejátszani. így azután a 
legerőteljesebb munkával lehetett csak biztosí
tani az annyira szükséges pontokat. A játék 
elején a Nemzeti összedolgozott, lapos passz- 
játékkal előrenyomuló csatársora és a Budai 
kapkodó stílusa ütközik szembe. Nem vitás, 
hogyha pontozással kellene eldönteni a mér
kőzések sorsát, akkor ebben már magasan a 
Nemzeti vezetne. Minden szépsége kibontok©-

BURGER ÉS KISALAGI ÖSSZJÁTÉKÁNAK 
REMEK GÓLJA

Horváth

Kisnt'tf'

Havat

Schuster

fik a futbnllnak ebben a periódusban, csak 
gállóyissel maradnak adósak a f 
(sofdroE Hosszú és kincs közelharc után szü
letik meg végre az első gól, amelyet

KLsalugi ragyogó lendülettel és mesés törzs- 
bedobással fejjel a bálóba küld. 1:6.

Nem sokkal később Rökk látogat le és rohama 
után ritka pillanatok következuek: bombaerős 
lövését a kapus Angyal fejjel továbbítja kor
vérre. A félidőnek mindössze ez az egyetlen 
^mlitésrcmélló budai akciója és jellemzésül csak 
annyit, hogy a biztos gólhelyzetek nyomán 

a Nemzeti már őt góllal verethetne.
A mérkőzés bebiztosítását nyomban n második 

félidőben megkezdi a Nemzeti, amikor is a rajz
riportunk kitűnő szemléltetésében

KUalagl lövi a második gólt. 2:0.
Tízperces játék után Kővágó tulerélycsen véde- 
fcrrik, aminek Vermes lesz az áldozata s

■ sItalhatatlan tizenegyest Rökk küldi a 
kapuba. 2:!.

Lincl két gőhcszélyi*  Nemzeti-támadás kő- 
'étkezik, majd a zötyögő Buda4 csatársort Schus- 
terrel megerősítik és ennek nyomán olyan pa-

Ir a
fekete-fehér

pUB kapura, öt lépésről farkasszemet néz 
Szabóval éa élesen a kapusba lövi a labdát. 
Csak a védés után derül ki, hogy a biró 
lefújta az ofszájdot, de a sip csütörtököt 
mondott. A félidő utolsó negyedórájában 
határozott budafoki fölény alakul ki. Sze
der jó helyzetből a kapus kezébe lövi a 
labdát Nyomban utána szabadrúgás a 
16-os vonalról a Hungária ellen. A szabad
rúgást Szeder lövi, de az éles lövés sor
falon elakad Budafoki támadás közben 

Gábor r^P a labdára és megsérül. A 
vörös Taki egy-kettőre helyremasszirozza a 
rándulást A félidő budafoki támadással 
végződik.

Szünet után a Hungária fogcsikorgatva 
támad. A nagy támadás közben sül ki, 
hogy

két labda van a pályán
s ezért a biró megállítja a játékot Szeder 
alattomos faultjait sorra észreveszi a biró, 
ami nem tetszik a budafoki közönségnek. 
A félidő elején a Hungária vehemensen 
támad, de még csak gélhelyzetet sem sike
rül kidolgozni, mert a budafoki védelem
ben Bélái mindenütt jelen van. Müller el- 
botlik Kapta lábában és métereket gurul, 
mint egy boroshordó. Egy-kettőre vissza
nyeri harcképességét. Félóra leteltével a 
Hungária minden erejét kiadta és a Buda
fok veszi át a játék irányítását A bizony
talan Hungária-védelmet egymásután törik 
át a fürge budafoki csatárok és Kovács 
két lépésről meccslabdát hagy ki. Biró 
éles lövéssel ad haza egy labdát, amely 
védhetelenül száll komerre. Nagy a de
rültség a nézőtéren. Szeder törtet vészt- 
jóslóan kapura, de Biró lehúzza a földre. 
Szegény Szeder a fekete salaktól valóságos 
kéményseprővé lesz. A 42. percben születik 
meg a szenzáció és a váratlan meglepetés.

A kitünően működő Kapta remekül 
Iveit labdát ad a jobbszélre Mésaároe- 
nak. Seben már látja a veszélyt és kéz
zel belenyúl a kiadásba. As előny
szabály alkalmazásával a bíró helyesen 
elengedi Mészárost, aki a kornervonallg 
fut, onnan Palotás felé gurít éa a jó lé
péssel érkező tartalék a vetődő Szabó 
mellett balsarokba vágja a labdát. 1:0.

A mérkőzés hátralévő perceiben * gólon 
fellclkcsedett Budafok támad.

rárs kézitusa keletkezik, hogy mIndán pilla
natban esedékes egy kiállítás vagy tizenegyes. 
Ezt megelőzendő egy szabadrúgásból

Molnár, senkitől sem zavartatva, aknán fő
je! ujabb gólt 3:1.

Aztán Angyal marad a porondon, súlyos fejni 
gág után, végül pedig Hóra kemény védekezé
sét

ujabb tizenegyessel
torolja meg a biró. Ezt már a Játékidő letelte 
után lövi Rökk a hálóba. 3:2.

Kilőtt a szombathelylek 
valódi tudása

SZOMBATHELY—-BOCSKAI 8:1 (8:1).
.Szombathely, szept. 20.

CA Hétfői Napló tudóaltójának telefónjelen- 
tése.) Első szenzációs győzelmét aratta a lel
kes szombathelvi amatőrcsapat s tegyük hozzá 
mindjárt az elején, hogy teljesen megérdemel- 
ten tnert kis szerencsével ez a győzelem még 
impozánsabb lehetett volna. A 17. percben vá- 
ratlanul a Bocskai jut gólhoz: Teleki 25 méte
res szabadrúgását Baurnann kapus kiejti, a 
labda gólba tart, Bércesnek csak be kellett se
gítenie. 0:1. De már a következő percben meg
van az egyenlítés. Szabó lefutását Varga kifu
tással akarja parírozni, a labda Mátéhoz kerül, 
aki gólba küldi. A 30. percben ismét Szabó 
szökik meg. Janzsó a büntető területen belül 
kézzel fogja le, de minthogy a labda nála ma
rad, n bíró nem ad tizenegyest. A lövésből kor- 
ner lesz, amit Szabó Ivei, Málhi lő s n kapu
ban álló Vágó csak kézzel tud/a kiütni a lab
dát. Viczenik biró tizenegyest ítél, amit Gatdag 
értékesít. 2:1.

Szünet után lényegesen lanyhább az iram 
Sz/p momentumok következnek szombathelyi 
fölénnvel. Szombathely együttese minden csa
patrészében jobb volt az erőtlenül játszó Bocs-

Burger

(Copyright by Httfbl Napló — Sf<Km Horváth)

kainál, amelynek sokat emlegetett technikai 
tudásából még Ízelítőt sem kapott a szombat
helyi közönség.

Példátlan futbalibotrány 
Szegeden

A bírd meg nem felenSse miatt 
elmaradt a bajnoki mérkőzés

Szeged, szepL 20.
é.4 Hétfői Napló tudósítójának telefónfelen- 

tése.) A III. kerület váratlanul megmenekült 
szokásos hétvégi pontveszteségétől, mert a Sze

ELEKTROMOS—SOROKSÁR 3:8 (2:0)

A budapesti amatőrök ujabb sikerrel di
csekedhetnek, mert az Elektromos kemény 
tusában biztosan győzte le a rutinos sorok
sáriakat saját otthonukban. Mindjárt táma
dóan léptek fel és a 6. percben már megvolt 
az eredmény.

Pflandler—G.Tóth — Teres akcióból be
repül az első gól. 1:0.

Az Elektromosok továbbra is támadnak és 
fölényben vannak s a soroksárink csak egyet
lenegyszer tudnak áttörni komoly veszélv- 
lyel. Nem csoda, hogy a 28. percben ismét 
az Elektromosok jutnak gólhoz. Ez ugyan 
szerencsés, mert

Pfandler gyenge lapos lövése ■ korán 
vetődő kapás fölött pattan a hálóba. 2:0.

A helyzet nem sokknl utóbb ismétlődik, most 
azonban Pflandler lövését már nem kíséri 
olyan szerencse és simán védik.

A szünet után a soroksáriak indítanak 
komoly ostromot, de az Elektromos átveszi 
az iramot és a 15. percben

Kővel futballoztak Pesterzsébeten, 
eredmény: egy betört fej és egy kiállítás

Rejtélyek a méregpoharas 
futballpénztáros 
kínos ügyében

Különös és feltűnő fordulattal ért véget az 
a futballdráma, amely a Margitszigeten kezdő
dött egy halálos méregpobárral és amelyre 
most tett pontot a labdarugó szövetség.

A Középmagyaronszági Labdarugó Szövetség 
pénztárosát holtan találták meg a margitszigeti 
platánok alatt. A rendőri vizsgálat megállapí
totta. hogy öngyilkosság történt és halálos 
méregadag végzett a köztiszteletben álló pénz
tárossal. Felmerült a kérdés: miért? Már az 
első hevenyészett pénztárvizsgálat kiderítette, 
hogy ezrek hiányoznak a szövetség vagyonából. 
Kiküldötték a biztost, lefolytatták a mindenre 
kiterjedő nyomozást éa azt a szomorú meg
állapítást tették, hogy

több mint tízezer pengő hiányzik.
Ez. ax összeg éveken át tartó manipulációk 

révén tűnt el. A legfelső sporth.itóság, a vallás
éi közoktatásügyi minisztérium egy rendelete 
szigorúan előírja, hogy a sporttestületek élén 
álló elnök és elnökség Vagyonikig la felelős

Magyar atlétagyőzelem 
Varsóban

Varsóból Jelentik: Vasárnap folytatták a 
magyar-lengyel-belga nemzetközi atlétikai ver
senyét, amely a magyar atléták nemvárt győ
zelmét eredményezte a lengyelekkel szemben. 
A magyar atlétának 72.5—65.5 pontaránnyal 
sikerült győzniük. Az eredmények a követke
zők: Távdíugrás: 1. Hanke lengyel 713 cm, 2. 
Dombováry 698 cm, 4. Nagy Géza 686 cm. 
800 m: 1. Kuharszky lengyel 1 p 53.8 mp, 2. 
Iglói 1 p 53.9. 5. Ráthonyi 1 p 55.5 mp. 
110 m-es gát: 1. Szabó 15.6 mp, Levente ne
gyedik lett 15. mp idővel. 6000 m: 1. Simon 
14 p 49.4 mp. 4. Kelen. Dlszkoszvrtés: 1. Do 
nogán 46 m 19 cm, 2. Józsa 43 m 51 cm. 
Gerelyvetés: 1. Várszeghy 67 m 27 cm, 2. Mák 
kai 59 m 68 cm. Staféta: 1. Lengyelország, 2. 
Magyarország.

Feltámad a KAOE 
a magyar-osztrák 

meccsen
Valamikor a KAOE nevét az egész világ at- 

létalúrsadalma ismerte. Legendás szerepe volt 
n sprint számokban és stafétákban. Azután 
a KAOE-t is elérte □ nagyok végzete: szétszed
ték a kankurrensek. Most 'üli a csendes visz- 
szavnnultság után a nagymultu klub 40 éves 
jubileumát, amely egyúttal

uj korszakot
nv|t meg a magyar atlétikában. A jubileummal 
kapcsolatban ugv határozott a vezetőség, hogv 
intenzív munkálta kezd az elhanyagolt és sok 
sikert rejtő női atlétika fejlesztésére. Szeptem
ber 27-én, a magyar-osztrák futballmérkőzés 
előtt négy izgalmas számban állítja starthoz a 
legjobb hölgyatlétákat. 3 órótól kezdve 60 és 
100 méteres síkfutás, 4Xl00-ns staféta és az 
olimpiagyöztes Csák Ibolya részvételével ma
gasugrás szórakoztaja a közönséget és csinál 
nagy propagandát az elhanyagolt női sportnak.

Szerencse, hogy ax MLSz belátta a klub ju
bileumi erőfeszítésének fontosságút és nagy
számú közönséggel járul hozzá. hog\ a próba 
sikerüljön. 

geddel esedékes bajnoki mérkőzést a biró m-g 
nem jelenése miatt barátságos alapon játszot
ták le. A meddő várakozás folytán tárgyalások 
indultak meg, amelyek egy óráig húzódtak el. 
Közben a közönség fütyült, znjongott és a 
mérkőzés megtartását követelte. Komor, a HL 
kerületi FC igazgatója .semmi szili alatt serit 
akart belemenni abba, hogy szükségbiróval le
játsszák a mérkőzést. Hiába hivatkozott Szeged 
vezetősége orra, hogy a pályaválasztási jogot 
800 pengőért megvette, Komor hajthatatlan 
maradt s igy nem volt más hátra, mint a mér- 
közőst barátságos alapon lejátszani. A barát
ságos mérkőzés során a Szeged sétagaloppban. 
4:0-ás félidő után, 4:0-ra győzött.

Pflandler leszágult. beadásából Szend*  
rád! kitör és biztosan helyezi hálóba a 

labdát. 3:0.
Ez most már tulontul elég az Elektromos
nak. Ellanyhul a játék, amit csak a 25, 
percben szakit meg nagy izgalom.

G. Tóth, messze a helytől, ahol a játék 
folyik, vérző fejjel ősazceslk.

Ködobás érte és az hasította fel a fejét, 
A biró nyomozást Indít 

s minthogy határblrái egyöntetűen art válj, 
ják, hogy Vadász dobta fejbe a kővel, ki*  
zárja Vadászt a további játékból. A Sorolt*  
sár tiz emberrel is Lámad, de gólt csak a 
33. percben ér el, amikor szabadrúgásból 
Vadas huszméterröl vágja a hálóba a lab
dát 3:1. További soroksári fölény alakul ki 
és a 41. percben Horváth huszonöt méterről 
hatalmas kapufát lő, a lepattanó labdát Rl*  
hámi pontosan fejeli a hálóba. 3:2. Az Elek*  
tromosok védekeznek és sikerül a levegőben 
lógó kiegyenlítő góltól megmenekíilniök.

minden hiányért, a ml a testület vagyoni áJl»*  
pában bekövetkezik. Nagy érdeklődéssel vág
ták sportkörökben, hogy ezek után ml leax az 
nlszövetség és a főszövetség intézkedése: hogyan 
térül meg a nagy kár, amit a kellő ellenőrzés 
hiánya okozott. Meglepő határozat született! 
tudomásul vették a hiányt mindkét helyen M

napirendre tértek felette.

Az MLSs még az ellen sem emelt vétőt, hogf 
az alszövetség továbbra is azt az elnököt vá- 
lassza meg, aki a miniszteri rendelet értelmé
ben felelőt a bekövetkezett hlónyokért

Hogy ml volt ennek az oka, art sürü homály 
fedi. De rövidesen világosság derül az egész 
kusza ügyre, mert értesülésünk szerint a felet
tes sporthatóság a kőtelező rendelet értelmében

felülvizsgálja
éa felelőssé testi az alszövetségef a kínai 
ügyben.

K

BUDAPESTI IFJÚSÁGI ÉS Nflf ATLÉTIKAI 
BAJNOKSÁGAI. Változatos eredmények. Egyik
másik számban kitettek magukért a versenyzők. 
Női számok: Magasugrás: 1. Kódúmé Csák 
Ibolya 155 cm. Csák a verseny megnyerése 
után nem tétette magasabbra a lécet. 80 tn, 
gát: 1. Kolozs Margit Olimpia 14 mp. Gerelyvn- 
lés: 1. Lamoss Margit MTE 3225 cm. 4X10O 
m.: 1. MTE Babai, Lamoss, Reischné, T. Deák 
55 mp. Ifjúsági számok: 200 m. 1. Sándor UTÜ 
23.1 mp. 400 m.: 1. Hires l’TE 52.1 mp. 400 
gát: 1. Pálfi MTK 59.0 mp. Sulydobás: t. 
Lász.ló Lipót MAC 1261 cm. Diszkoszvetés: 1. 
László MAG 3495 cm. Magasugrás: 1. Wefw 
FTC 165 cm. Hármasugrás: 1. Futakfalvf FTC 
13.21 cm. Futakfalvinak volt egy 1361 cm te 
belépett ugrása is. *

Grfk lázas betegen fa egy percen belli 
úszott Rómában. Rómából Jelentik: Csik Fe
renc olimpiai bajnokunk az olaszok meghívá
sára vasárnap Rómában vendégszerepelt. Csik 
szombaton meghűlt, az állapota vasárnapra 
sem javult, úgyhogy betegen, lázas állapotban 
vett részt a versenyen. Csik az ötvenméteres 
uszodában 59.7 mp-es idővel győzött olasz 
ellenfelei ellen.

A Typograplila vasárnap rendezte Budapest 
hegymászó bajnokságáért folyó kerékpárver
seny előfutamait. Az első előfutamot Liszkay, 
a másodikat Fekete, a harmadikat Adorján 
nyerte.

A Budapesti Csónak házak és Evezősök 
Egyesülete vasárnap a Római-part mentén 
házicvczösversenyt rendezett, amelyben har
minckét versenycsónak indult. A különböző 
versenyekben a következők győztek: Hankó— 
Csorvásy, Gold—Wessely, Görgőy—Csorv'.sy, 
Csorvásy, Kados, Wessely, Hűek, Berbert, 
Kozma.

A Szekszárdi TSE négynapos kerületi ten- 
niszversenyt rendezett, amelyet vasárnap dél
után fejeztek be. Győztesek lettek, ferfiegyeat 
lietényi (Ronyhárdi. nőiegycs; Harcos Fri
gyesnél (Pécsi, férfipáros- Hetényi—Gond a, 
vegyespáros: Hetényi —Blum, nőipáros: Hor-
váthnc- -Horcosné (Pécs), férfi kizár.'.sosbant 
1. Dr. Marslcidcr.
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Sárosi dr. szóba sem került!
23 játékosból készül 

a Pleisl-gyoírű magyar csodacsapat

Grandiózus 
ulliOpltesi terű a futballban 

Elkészült a II. nemzeti Liga országos feltűnést kelte teruazeto
Vasárnap nz esti órákban alkalmunk volt 

beszélgetést folytatni Dietz Károly dr. szövet- 
*é«i kapitánnyal, aki végignézte a Nemzeti—Bu
dai meccsel, a Ferencváros—Phöbus mérkőzés 
első félidejét, majd autóval álpcndlizett Új
pestre és olt megszemlélte nz Újpest—Kispest 
küzdelmet la. Impresszióiról a következőkul 
mondotta Dietz kapitány:

Az eddigi tapasztalataim alapján a kővetkező 
lerelet álll'ottam össze:

kapusok: Pálinkás, Szabó, Havas és Csikós 
Hátvédek: Polgár, Fekete, Biró és Weber.

Fedezetek: Gyurisé, Seres, Szűcs, Lázár, Dudás 
és Hámori Csatárok: Sas, Vlncze, Nemes. Szabó, 
Toldi, Székely, Cseh, Kocsis és Titkos.

Illett Károly dr. a további beszélgetés során 
a kritikus pontokról még egynéhány rövid vé
leményt mondott s ennek alapján neui nagy 
jóstehetség kell ahhoz, hogy kitaláltuk a vég
leges csapatot. Szerdán este Die'.z dr. minden 
bizonnyal a következő együttest fogja nyilvá
nosságra hozni:

Szabó—Fekete, Bíró—Seres, Szűcs, Lázár— 
Sas, Vlncze, Cseh, Toldi, Titkon.

SZÜRETI IDŐK — GÓLOKBAN
Szürketaxi— Vác FC 3:1 (2:0). A soffőr- 

csntársor igen jól játszott SBTC—Erzsébet 
4:2 (2:0). Góllövő: Koppány (2), Baranyai, 
Havas, ill Pataki és Mézes. Zugló—Váci Re
ménység 7:2 (3:1) A szeszélyes váci csapat 
gyengén játszott. Lóddcn—Vasas 5:2 (3:1). A 
Vasas összeroppant. Csepel—Nagytétény 13:1 
(0:1). Éhez nem kell kommentár.

Az amatőr csatárok 
kitettek magukért

Biró-csoport
Pamiitlpar— UTE 3:0 (2:0). Az UTE-pályán 

• rendes szokás szerint a Pamut simán győ
zött Zuglói SE—Testvériség 3:0 (0:0). Gól
lövő: bekecs III. (2) és Fekecs II. BLK— 
Goldberger 4:1 (2:1). A lelkes BLK igen jó 
formát mutatott. Postás- liermlnamezől AC 
8:2 (0:0). Elkeseredett küzdelem. Góllövő. 
Gyarmati (2) és Bene, ill. Savanyó és Ilende 
(öngól). Beszkárt—URAK 10:1 (0:1). A tiz
gólt Szaller (5), Pásztói (2), Berecz, Bádcrés 
Szalnl zuditotta nz l'RAK kapujába.

Pártos-csoport
Törekvés-Kispesti AC 7:2 (1:1). A Törek

vés Gere (21, Hegős II. (2>, Készei II. és Gö
rög és Dóri góljával győzött. Budafoki MTE— 
Wrkerletelepl SC 2:0 (2:0). A WSC otthoná
ban nagv feladat volt n győzelem. Erzsébeti 
MTK—Műegyetemi AFC 4:3 (2:1). Az EMTK 
óriási küzdelem után győzött. MTK—BTC 9:1 
(őrt)). Az MTK llnluska (5), Weisz (3) és 
Pintér góljaival nyerte meg a mérkőzést. 
*FC—S*AC  2:2 (1:1). A helyi derbi nagy 
küzdelmet hozott

DÖNTETLENÜL VÉGZŐDÖTT A BÉCSI 
DERBY.

Bécsből jelentik: Wacker—Libertás 3:1, Ra
pid—Austria 1:1! Vienna—Post 2:1, Favoritner 
AC—FC Wien 3:1, Hakoah—Floridsdorf 3:3, 
Admira—Wac 3:0.

PRÁGAI EREDMÉNYEK
Slavia—Ungvár 10:0, Sk Pilsen—Viktória 

Ziskov 5:2, Nahod—Kladno 3:2, Sparta—Zide- 
nice 2:0, Viktória Pilsen—Bratislava 2:2, Pros
tejov—Moravska Dlavia 6:1.

VÉRES VEREKEDÉS A FUTBALLPALYÁN.
A pestszentlőrinci állami testnevelési futball- 

pályán VIII. kerületi Ifj. csapata mérte össze 
erejét a pestszentlőrinci A’SE együttessel. A 
páratlan durva mérkőzés folyamán a pestiek 
Miháló János nevű játékosát a biró többször 
figyelmeztette, majd kiállította. A kiállított játé
kos arculütötte a bírót, mire a játékosok há
tulról megrohanták Mihálót és agyba-föbe ver
ték. A két csapat tagjai összeverekedtek Miháló 
fölött, üld véresen terült cl. A mentők a Thcrá- 
pia szanatóriumba szállították.

FOGL n. SIKERE GYŐRBEN
Az ETO—DAC mérkőzést 3:2 (2:1) arányban 

az. ETO nyerte meg A közönség a mérkőzés 
után melegen ünnepelte Fogl Károlyt, az Új
pest legendás hirü Kekkjét, aki most az ETO 
tréneri tisztségét látja el.

A futball nagy életerejéről tanúskodik az a 
szorgoi munka, amit most igyekeznek befejezni 
a szövetség boszorkánykonyhájában. A csőd 
kísértő réme sem riasztja vissza a liga expo
nenseit és

nagyszabású újjáépítési tervet 
dolgoztak ki. Ebben a vezetőhelyet egy uj 
bajnoki rendszer kapta és nera vitás, hogy az 
ország minden számotlévő futball egyesületét 
a legközelebbről érinti.

A terv szerint a felsőbb nyomásra kikénysze- 
ritett amatőr-profi szétválasztás balkezes intéz
kedéseit kell megreformálni. A nemzeti bajnok
ság szisztémája ugyan már sokat lerombolt az 
amatőrök és a profik közé emelt kínai falból 
és a hivatásos futballisták közé beengedte az 
amatőröket is, egyúttal azonban számos szüle
tési hibát hozott magúval. A legkirívóbb az 
volt, hogy a bajnokságba beengedett amatőr
csapatokat minden előkészítés nélkül vetette a 
legádázabb küzdelembe. így történt azután, 
hogy az első évben mindkét amatőregylet, a 
Törekvés és a Salgótarján is elvérzett. Ebben 
az évben pedig hasonló veszély fenyegeti a 
szombathelyieket.

Ezt kiküszöbölendő úgy tervezik, hogy fel
állítják a H. nemzeti ligát, amelyben profik és 
amatőrök vegyesen harcolnának a feljebb- 
julásért. A győztesek azután az erős küzdel
mekben megerősödve már rutinnal szerepelhet
nének az első vonalban. Érdekes, hogy a terv 
szerint a Duna lenne a választóvonal a II. 
némZeti liga két csoportja között. Dunáninneni 
és Dunántuli két csoportban kiizdenének, hogy 
a drága vasúti költségeket megtakaríthassák. 
A fővárosi és környéki proficsapatokat pedig 
egyforma arányban osztanák széjjel a két cso

port között.
Ez a grandiózus országos szervezet óriást 

sportbeli előnyöket Ígér. A profikon kivül már 
a vidéki alszövetségek is szívesen látnák. Csu. 
pán az a kérdés, hogy a kitűnő tervet nem 
gáncsolja-e el az annyi sok terv közős teme- 
lője — a sportpolitika.

AzF. C. Vdten futballistái*  
nak gyötrelmes pingpong 
kalandja Délaftikában

Gyötrelmei kalandba keveredett az FC Wien 
Délamerikában túrázó csapata. Megrohamozták 
a riporterek és valóságos présbe helyezték a 
bécsi futballistákat, hogy minél több szenzációt 
csiholjanak ki belőlük. A kérdések pergőtüzétől 
szédülő bécsiek végül is nagyot akartak mon
dani és kijelentették, hogy a bécsi futballiskola 
úgy tanítja őket taktikára, hogy het d.ént há
romszor ping pong tréninget kötelesek tartani. 
Az ártatlan lóditásnak szomorú következménye 
lett. Falragaszokon hirdették, hogy Bécs— 
Délafrika ping pong mérkőzést rendeznek. Fel
kérték a futballcsapatot, hogy három játékost 
állítsanak a zöldasztalhoz. Nem lehetett kitérni 
a kívánság elől s igy történt meg, hogy három 
ptng-pong analfabéta képviselte Bécset. Csur
góit róluk a verejték, amíg soha nem látott 
sportparódia után 42:0 arányban szabadulhat
tak a délafrikai művészek kegyetlen tortúrájá
ból.

Az FC Wien ünnepélyes fogadalmat tett, 
hogy soha többé nem lódít újságírók előtt.

Simplon egy utcával nyerte a Széchenyl-dijat

f REJTVÉNYPÁLYÁZATUNK EREDMÉNYE:
Szeptember 7-ikl számunkban közölt ke

resztrejtvény megfejtése:
Lányi Viktor — Könyvadomány — Henny 

Törten — Virágvasárnap — Tcjcskiiesög — 
Toronyugrás,

Egy-egy plpcrckiizcltát nyertek:
Singcr Ilonka Magyar Olasz Bank központ, 

Budapest: bonyhádi Perceit Jánosné, Buda
pest, XIV., Angol-utcai elemi iskola, l.edényi 
Elemérné, Budapest, Vili., Conti-u. 40. vitéz

VÍZSZINTES:
1. Erkölcstelen, ob- 

Mcén. 12. Lajos ide
gen változata. 13. A 
fuscisla üdv kiáltásban 
főrdul elő. 14. Rovar- 
tojás. 15. . dnb 16. 
Szomj.it ott. 18. Csú
nya. 19. A közleke
dést szolgálja. 21. 
Trcntii’ói város. 22. 
Mulatószo. 23. Felja
vít, jobbá tesz. 23. 
An dem összevonva. 
26. Virpúra. 27. Olasz 
férfinév. 29. Griindol. 
31. Kábítószer. 32. 
Menet. 34. Opcielthős 
35. Névelő. 36. Kel 
löt 39 Angol prepo 
rició. 40. Égitest 42. 
Ahol az otthon van 
43. Végtag 44. Tisza- 
menti helység. 46. 
Szeszes ital 47. No 
bel díjas német író. 
48. Hajfesték márka 
50. Motorkerékpói 
márka. 51. Általában 
a középosztályt értik 
alatta.

FÜGGŐLEGES:
1. Marionett. 2.

Klasszikus olaj 3-

Karakul Zsigmond, Budapest, VI., Felsőerdő
sor 16—18, Mátyásig Albin, Budapest, III., 
Vihnr-u. 8. Ribáry László, Pcstszentlőrinc, 
Erzsébeltclcp, Ond-u. 75—77. ldb. Karnitscher 
János, Újpest, Árpád-ut 54. Dr. Sápy Lajos, 
Földes (Hajdú m l. Pólya Ferenc, Békéscsaba, 
VE, Bogár D.-u. 32. Golubich Tiborné, Győr, 
Erzsébet királyné-u. 67.

Vidékre és környékre n jutalmakat postán 
küldjük cl. A budapesti nyertesek ajándékai
kat kellő személyazonossági igazolás mellett 
kiadóhivatalunkban kedden d. e. 9—1 óráig 
átvehetik.

Közkedvelt komikus 4. Ma 
gvarul: soha. 5. Sr.á| — latinul 
ti. Észszerű — közkeletű ide 
gin szóval. 7. Bélyeg, leve
lezőlap stb gvftjti’svre szol 
galó könyv 8. Növény 9. 
Hona — becézve 10. Leány
név. |1. Visegrádi nevezetes

ség 15. Angol fiúnév. 17. A 
Komám színház volt igarga 
tója. 19. Vizsgál. 20. Olasz 
folvó. 23. A püspök is ez. 24.
Betakar. 26, Dölyf. gőg. 28. 
Ig< n gyakori román név. 30. 
Ilöcmvikedése van 33. Nagy 
gyötrelem szenvedés jelzője.

37. Erőszakkal elvesz. 38. 
Eső után keletkezik. 30. A 
Vígszínház miivésze volt, 41. 
Magyarul: szerződés, megálla 
poriás. 43. Művészi vésett 
munka. 45- Amerikai költő.
47. Paripa. 49. Hómai 1050. 
50. Engem — latinul.

Try Wcll és Gamma távolmaradása folytán 
a szenzációsnak ígérkezett Széchenyi Simplon 
egyszerű sétagaloppjává vált, az egyetlen 
starthoz állt ellenfél Botos ugyanis pillanatra 
sem tudott komoly ellenfél lenni. A nap ver
senyei egyébként végig teljesen reális ered
ményekkel végződtek, csak Bitang feltáma
dása hatott váratlanul, mivel az utóbbi időben 
nem mutatkozott a versenyek előterében. A 
nap hőse az éveken át elhanyagolt Félix, aki 
Zsolcza és Mayerling nyergében crack-jockc- 
hoz méltó lovaglást produkált.

Részletes eredmények:
I. NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE.

1. Amouröse (4) Balog. 2. Ereszd el (pari) 
Vrábel. 3. Censor (3) Klimscha. F. m.: Sama- 
ritanus (12) Rózsa, Tiszta öröm (2FÍ) Csuta, 
Medici (4) Teltschik, Skytha (12) Keszthelyi, 
Rüdiger (3) Schejbal. 2 hossz, 5/4 hossz. 
10:94, 16, 14, 14. Befutó: 10:269,

II. KELENFÖLDI DÍJ. 1. Zsolcza (3) Félix.
2. Dcsperadó (pari) Teltschik. 3. Boss (6) 
Schejbal. F. ni.: Bájos (10) Csuta, Szepes (12) 
Rózsa, Formás Í6) Weissbach. Raisonneur (6) 
Balog. Sylva (33) Hatscher, Szerenád (4) Gu
tái. Napnyugta (20) Takács J., Rózsám II. 
(10) Klimscha. 1 hossz, Yt hossz. 10:65, 16, 11, 
20. Befutó: 10:101.

III. HÁROMÉVESEK SZEPTEMBERI NAGY 
HANDICAPJA. 1. Mayerling (1%) Félix. 2. 
Cyrano (6) Schejbal. 3. Prímás (5) Csuta. 
F. m.: Napol! (4) Esch II., Agrippa (2%) Gu
tái. Mérgespuszta (3) Rózsa, Acacia (8) Csö
möri. Nyakhossz, 5/4 hossz. 10:28, 16, 24, 31. 
Befutó: 10:171.

IV. SZÉCHENYI DÍJ. 1. Simplon (3 reá) 
Schejbal. 2. Botos (2Y) Klimscha. Számtalan 
hossz. 10:12.

V. NYERETLEN KÉTÉVESEK HANDI
CAPJA. 1. Sárkány (5) Gosztony. 2. Padisah 
(4) Bihari. 3. Cudar (3) Simics. F. ni.: Fék 
Í2.'í) Alt, Gyergvó II. (12) Esch Gy. IL, Baka 
(4) Csömöri, íle.die (10) Mányi, Gaffe (4) 
Klimscha IL hossz, 1’4 hossz. 10:40, 15, 
15, 21. Befutó: 10:158.

VI. HANDICAP. 1. Bitang (6) Schejbal. 2. 
Balzac (6) Esch II. 3. Satum (5) Klimscha. 
F. m.: Csatártó (p) Csuta, Bagó (6) Szent
györgyi, Camélia (8) Vrábel, Kékes II. (12) 
Schwandlenka, Kedves (2%) Klimscha. 5/4 
hossz, 5/4 hossz. 10:73, 21, 23, 23. Befutó: 
655.

VII. WELTER HANDICAP. 1. Kundry (5) 
Stankovics. 2. Pénz (14) Szabó J. 3. Bon pás 
(p) Félix. F. m.: Napfelkelte (2) Lökös, Ba
rátom II. (10) Kupái K., Alvajáró (3) Gutái, 
Maitressc (4) Klimscha, Boszorkány (6) Schej
bal, Pártfogó (4) Keszthelyi, Feketeszáru (12) 
Csuta, Visegród (6) Horváth K II., Gellért (6) 
Wcckermann. Ys hossz, nvakhossz. 10:62, 28. 
88, 20. Befutó: 1816.

Bécsi eredmények
Az Esterházy memóriáit futották vasárnap 

Becsben, melyet az eddig kimagaslóan leg
jobbnak bizonyult magyar kétéves Festetics 
herceg Rianása nyert meg nagy stílusban két 
ellenfelével szemben. A magyar lovaknak kü
lönben is nagy napjuk volt fenn, mert a fő
versenyen kivül Mankó és Tiro is megnyer 
lék versenyüket.

Részletes eredmények:
I. Prels vöm Llebertstal. 1. Wledcrscben 

(p) Koltai fh. 2. Pgrmanilerin (2H) Thut fh.
3. Gránát (2JÍ) Truiik ur. F. m.: Virgo Re- 
gis, Siva, Lajtagyöngye, Vivő. 10:18, 11. 11, 11.

IL Kokoro handicap. 1, Mister Chum (2>í) 
Heiling és Hitvány (8) Krapf. 3. Futóbolond 
(4) Takács I. F. m.: Vreneli, Rol de Romé, 
Adua, Négus, Pandúr, Santella, Dévény. 10:25, 
63, 19, 48, 38.

III. Phönix handicap. 1. Fityula (8:10) Va. 
sas. 2. Bonn filia (4) Gartenmaver 3. Gyöngy, 
kaláris (4) Esch T. F. m.: Helios, Kritikus, 
Grey hope, Reine Herodini. 10:17, 12, 14, 15.

IV. Esterházy-Mcmorinl. 1. Rianás (3:10) 
Esch. 2. Grossglockner (3) Szokolai. 3. Podeb- 
rád (2%) Vasas 10:11.

V. Prels von Nussberg. 1. Orkán (4) Trunk 
ur. 2. Liptóvár (2) Koltai fh. F. m.: Happy 
go lucky, Doubtful, Caranus, Bíbor. 10:42, 2Í, 
23.

VI. Turul Steeple Chase. 1. Mankó (8) 
Muhr fh. 2. Bonnétable (6) Koltai fh. 3. Lo
sonc (2) Balázsovics. F. m.: Csengőd, Csend
őr, Jolandn, Baston. 10:29, 24, 22, 16.

VII. Welter handicap. 1. Tiro (16) Muhr fh. 
2. Pennang (16) Koltai fh. 3. Vindobona. 3. 
Bosko. F. m.: Telehissi, Perkaps, Limanova, 
Souvenir, Cricketter, Phere-nike, Carmen, Ad- 
mirable. 10:76, 42, 53, 24.

Hirek
A Szent László díjban, a kétévesek ..Derby"- 

jében, amely vasárnap kerül eldöntésre, az
alábbi mezőny várható starthoz:

Cabala lov. Rózsa
Gangszter „ Gutái
Rianás n Esch
Curragh H Balog
Cimbora N Klimscha
Caballcro H Teltschik
Caruso „ Schejbal
Credo „ Weissbach

A versenynek az eddig messze legjobbnak'
bizonyult Rianás az előzetes kedvente, melyet
az, előjelek szerint aligha tudja bármelyik
ellenfele is megszorítani.

Az őszi kancadljat futják szombaton, mely-
Íren a Magyar St. Leger előtt Ismét találkoznak
Gamma, Borúra derű és Alaska a kancadij 
helyezettjei.

Varga Lajos, akinek vadászszerencsétlensé
géről megemlékeztünk, Németországban telep
szik le, mint tréner.

Try Well a Magyar St. Leger elölt már nem 
jön pályára.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. El.EK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
Felelés szerkesztő és ktsdót 

Dr. ELEK HUGÓ
Szerkesztésig és kiadóbivatslt

Budapest. VII. kér.. Erzsébet-körut 28. szánk
ttlitkéznap és vasárnap dili 12 óráig;

Telefon: 1-308-96.
Vasárnap délután I ódától:

VI. kern Aradi-utca B. az. (Globus-nyomda). 
Telefon: 1-100-43 és 1-245-81.

Vasárnap délután tél A órától kezdve lapzártáig!
Telelőn: 1-100-42 1-100-43, 1-100-44 éa 1-245 8L

AZ ELŐFIZETÉS AHA:
Egy évre é pengd. Egyes szám ára MagyamraM*  
gon 10 fillér. Ausztriában 20 Groschcn, Franciaország
ban | frank. Jugoszláviában 2.S0 dinár. Németország
ban lé PL. OlnszorszAuban 1 Ura, Romániában á 

Csehszlovákiában t J0 ék

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MC1NTÉZET K.T. KültFOnGÓGÉrEIN, BUDAPEST, VI.. ARADI UCCA S. — NYOMDAIGAZGATÓI HAVAS M.
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