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Tönkrevertük az osztrák csodacsapatot! 
Anarchista miniszterek Spanyolországban

Végleg felrobbant az arany
blokk: a vasárnapi drámai 
minisztertanács után leérté
kelik a hollandi forintot is

Hága, szeptember 27.
(Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) A holland forint sem tudta el
kerülni sorsát s a holland kormány kény
telen volt csatlakozni a valutáik árszintjét 
leértékelő országok csoportjához. A vasár
napra virradó éjszaka a holland kormány 
drámai lefolyású minisztertanács után ugy 
határozott, hogy

azonnali hatállyal elrendeli az arany
kiviteli tilalmat.

A holland kormánynak ez az intézkedése 
gyakorlatban már egyet jelent a deviza- 
kénvszergazdálkodás — legalább Is átmeneti 
*— bevezetésével. Az aranykiviteli tilalom 
elrendelését nyomon követi a holland forint 
árszintjének leszállítása.

Az aranyblokk államai közül Hollandia 
▼olt az utolsó a sorban, amelyik feladta az 
aranyalapot.

Most már egyetlen állam sincs, amely 
kitartana az aranystandard mellett.

A szombat éjszakai minisztertanácsról ki
adott hivatalos közlemény hangoztatja, 
hogy a holland kormányt nem is annyira a 
(randa frank leértékelése késztette a hol
land forint aranyalapjának feladására, mint 
Inkább a svájci szövetségtanács elhatáro
zása, hogy követi a francia példát.

A svájci frank leértékelése egyenesen

Te'efonriport Páris lázas vasárnapjáról
Párls, szeptember 27.

M Hétfői Napló tudósító iának telefon- 
jelentése. > Egész Franciaország vasárnap a 
frank körül tUrICnt események hatása alatt 
állott. A parlamentet hétfőre hívták egybe, 

de már vasárnap délelölt megnyíltak a 
képvlselöház kapui s odahent az épü
letben Izgalmas tanácskozások folytak.

A pénzügyi bizottság kormánypárti tagjai 
gyűllek össze megbeszélésre. A bizottsági 
tagokat Splnasse gazdasági miniszter 
tájékoztatta az angol-francla-amerlkal kö
rös nyilatkozat bálteréről és várható fejle
ményeiről.

Az Illés befejezése után Splnasse minisz
tert körülfogták a hírlapírók s a mlnlszler 
•z újságírók kérdés-ostromára Igy feleli:

— A francla-angol-amerlkal megállapo
dásnak nemcsak Frnnclnország szempont
jából, hanem nemzetközi szempontból Is 
ken nagy Jelentősége van. A három de
mokrata nagyhatalom klzárólua a gazdasági 
béke és a társadalmi megértés érdekében 
határozta el magát erie a Jelentő, lépésre. 
. A parlament épülete előtt az érdeklő

dök nagy tömege hullámzott,
•mikor a pénzügyi bizottság tagjai ellávoz-
<*h-  Egész Pária lázas Izgalomban várja az 

kényszerltette Hollandiát, hogy kövesse 
a példát.

A minisztertanács ülésén résztvett a Né
metalföldi Bank kormányzója, Trip is. A 
holland kormány és a jegybank között meg
egyezés jött létre, amelynek értelmében

a holland kormány azonnali hatállyal 
elrendelte az aranykivltcli tilalmat.

Egyben intézkedés történt, hogy a holland 
tőzsdéket hétfőn és kedden zárva tartsák.

A szombati nap folyamán Amszterdamból 
még nagyobbmennyiségii arany Indult út
nak Amerika felé. Aranyrudakban 10 millió 
holland forint értékű aranyat vittek New- 
yorkba.

A holland forint árszintjének leértékelése 
annál is meglepőbb, inért Colija miniszter
elnök még szombaton délután az amszter
dami Telegraaf cimü lapban nyilatkozatot 
jelentetett meg, hogy Hollandia

folytatja eddigi valutapolitikáját, tekin
tet*  nélkül más államok valutapolitiká

jára.
A miniszterelnök még hozzátette, hogy a 
holland kormány abban az esetben sem lesz 
hajlandó eltérni valutapolitikájától, ha 
Svájc is letér az aranyalapról. Annál Is 
nagyobb megdöbbenést okozott azután a 
szombat éjszakai minisztertanács határozata 
az arunystandard feladásáról.

elkövetkező eseményeket, elsősorban a par
lament hétfői ülését.

Vasárnap éjszaka a francia képvlselöház 
hétföl döntő Illését ugy Ítélték meg, hogy

a többség a kormány Javaslatait el
fogadja és Igy a Blum-kormány több

séget kap.
De ez még kétséges, hogy a szenátus hogyan 
határoz.

A francia sajló Igen érdekesen kommen
tálja az eseményeket.

A Petit Journal nagv fellendülést vár 
a frank leértékelésétől.

A Journal Is helyesli az Intézkedést, amely 
az Ipar és mezőgazdaság nagy előnyére 
válhat, ha csak újabb súlyos sztrájkmoz- 
galmak nem rombolják le az értékcsökken
tés Jótékony hatását.

Tabouls az Oeuvrtbcn az Intézkedés kül
földi hutásával foglalkozik és megállapítja, 
hogy a klsuntont és a balkáni szövetség 
államai őszinte örömmel ragadták azt, mert 
a francia gazdasági befolyás ujahb meg- 
erősödését várják tőle és ennek

nagy politikai jelentőséget la tulajdoul- 
tanak.

A volt semleges államok Is a világ gazdasági 
ujrafellendlllésének kezdetéi látják benne.

Ab Humanlté mindenekelőtt ■ népfront 
programjához híven, a dolgozó lakosság 
létérdekeinek védelmét követeli és bírálja 
azt a politikát, amely az értékcsökentés 
küszöbéhez vezetett.

A Peuplc a kormány Intézkedését 
merésznek és egyben ügyesnek mondja, 

biztosítva látja a jogos érdekeket és hang
súlyozza, hogy a munkásosztályoknak kell 
őrködniük, nehogy néhány elégedetlen le
rontsa a kormány helyes elgondolásának 
várható kedvező hatásait.

Germaln Martin az Excelslorban 
a nyugalom megőrzését kívánja min

denkitől.

Blum nagy nyilatkozatban tárta fel 
vasárnap: mi történt a frank körül

Párls, szept. 27.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) León Blum miniszterelnök va
sárnap részletes nyilatkozatban tárta fel a 
sajtó előtt az elmúlt napok nagy esemé
nyeit. A miniszterelnök ezeket mondotta 
az újságíróknak:

— Engedjék meg, hogy a rövid Időn át 
pihenő pénzügyminiszter nevében tájékoz
tassam önöket a francia minisztertanács 
által elfogadott határozatok legfontosabb 
részleteiről.

— Véleményem szerint a francia-angol 
és amerikai kormány közös elhatározással 
és egyöntetűen kiadott közleménye igen 
fontos esemény.

A három nagyhatalom történetében 
most fordult elő elsőizben, hogy Fran
ciaország, Nagybritannia és az Egye
sült Államok kormánya közösen t u- 
datja a világ közvéleményével azt az 
elhatározását, hogy közös erőfeszítést 
tesz a világ gazdasági életének normá

lis keretekbe való terelésére.
Ilymődon Igyekszik elérni a gazdasági 
békét, amely a politikai béke előfeltétele. 
Ez volt a közös nyilatkozat célja és ér
telme.

— Meg vagyok győződve arról, hogy a 
három nagyhatalom közlése egyszersmind

elsőrendű fontosságú politikai ese
mény is

A három hatalom azt reméli, hogy a nem
zetek összesége csatlakozik a kezdeménye
zéshez, aminek igen üdvös hatása lesz a 
nemzetközi kapcsolatok alakulására. Svájc 
már szombaton délután csatlakozott a há
rom hatalom kezdeményezéséhez.

A miniszterelnök ezután a leghatározot
tabb formában megcáfolta azt a beállítást, 
mintha a három nagyhatalom által kiadott 
közös nyilatkozat tulajdonképpen nem

A fegyelmezettség nagyban hozzájárulhat 
ahhoz, hogy az árak viszonylagos szilárd
ságot érjenek el.

Bordeaux! jelentés szerint Thoréz, a 
kommunistapárt vezére egyik népgyülésen 
pártja nevében nyilatkozott az események
ről s a következő kijelentéseket tette:

— Pártunk az aláértékelés ellensége volt 
és marad. A frank aláértékelése annyit 
jelent, mint a költségeknek a szegényekkel, 
munkásokkal és nyomorgókkal való meg- 
fizettetése. Mégis a kormány mellett szava
zunk, mert nem engedhetjük meg, hogy a 
néparcvonal megrendüljön. j 

lenne egyéb, mint valamely pénzügyi mű
velet ravasz szépltgetésc. Bilim kijelentette, 
hogy

a valósággal homlokegyenest ellenkezik 
az a híresztelés, mintha a francia Kor
mány az angol és az amerikai kor
mányhoz fordult volna és ezek egyenes 
sugallatára határozta volna el a pénz- 

klegyenlitést.
— A három nagyhatalom tárgyalásai már 

Igen régi keletűek, — mondotta a minisz
terelnök. Az első tanácskozásokat már jú
niusban megkezdtük. Az angol és az ame
rikai kincstári hivatal uz első pillanattól 
kezdve a legnagyobb megértést tanúsította 
és ezért e helyen Is őszinte köszönt temet 
fejezem ki Morgenthaunak és Nevllle 
Chamberlainnek. A tanácskozások mind
végig azt a célt szolgálták, amelyet most 
a közös nyilatkozatban sikerült elérni.

— A tárgyalások megkezdésétől fogva 
tudatában voltunk annak, hogy

csak nemzetközi alapon lehet megvaló
sítani a nagyszabásu pénzügyi tervet, 

amelynek olyan feltételek mellett kell meg
valósulni, hogy hozzájáruljon a népek kö
zeledéséhez és a kapcsolatok nlrafelvételé- 
vel az általános megbékélés ügyét szolgálja, 
amely kezdeményezésünk végső célja.

— A parlament elé terjesztendő javaslat 
kidolgozásakor igen sok nehézséget kellett 
megoldanunk, mert

■ legkülönbözőbb, egymással sokszor 
ellentétben álló kérdéseket kellett össz

hangba hoznunk.
Nem akartuk müsziki és mechanikai Intéz
kedésekkel hátráltatni a tőke visszaözönlé*  
sót, másrészről pedig, Igen érthető okból, 
meg akartuk akadályozni azt, hogy bizo
nyos termékeknél a spekuláció érvényesülni 
tudjon. Arra törekedtünk tehát, hogy ezt a ■ 
két problémát egymással összhangba boa-
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Titk. Ugyanakkor nem téveszthettük szem 
flöl az árak alakulásának kérdését avm.

Teljesen Indokolatlan lenne, ha a pénz- 
kicgycnlitís nyomán emelkednének a 

kiskereskedelmi árak.

P&ldátlan Szgalom az amerikai 
pénzpiacon

New York, szeptember 27.
(A l Ifi fői Napló tudót Hójának távirnta.) 

A Wall Slrccl köreiben n hangulat még 
ínfűdig rendkívül izgatott. Morgcutbuu kluco- 
lári államtitkár nyilatkozatai nem nyugtat
ták meg a kedélyeket, síit nz államtitkár
nak az n kijeleirtéM*,  hogy az orosz állami 
sM>vjetÍMnk nagy eröíeszltéwkct lett, hogy 
lurgkon írem Inát |a nz angol főutat,

még jobban fokozta in, Izgalma kot.
Alig ocsúdott fel n Wall Slrccl az egyik iz
galomból, másik ujabb sienzáciÓN hir ér
kezeit, uuicly a svájci irank aranyalapjá
nak feladásáról szólt. Az Izgalom uziitúa 
tető'okára hágott, amikor megjöttek nz első 
hírek, hogy

Hollandia, nz arnnyblokk csoportjának 
utolsó tagja is, Irértfteli valutájút.

A newyorki devizapiacon beszüntették n 
hivatalos forgalmat, az egyes bankok és 
bnnkcégek között azonban úgynevezett 
cla frankban Is létrejöttek üzletkötések és 
nesnblvatalos forgalom idukolt ki. A frtin- 
pr.-lig 5 dollár körüli árfolyamon. Az utolsó 
hivatalos jegyzés 0.56’/f dollár volt. A 
Wall Slrccl tehát min légy

30 százalékos leértékelést eszkomplált. 
A svújd frankban és haHoui'l forintban

Három anarchista 
minisztert neveztek ki 
Spanyolországban
I.ernősxároHak 150 túszt u vörösük — Halot
tak százai a bombázott Bilbao utcáin

Ileodaye*  szcpl. 27.
/A Hél/ói , Napló luilósitójának telcjon- 

jelenítse.) A spanyol polgárháború végső, 
kifejlődés előli áll. A bnrgosi föhadíszéllús- 
ró) érkezett jelentések szerint

a felkelő csapatok vezérkara reméli, 
hogy most inár rövidesen végét vethet 

az rgéwj polgárháborúnak,
Bíznak abban, hogy Hilbaot é» Jiuntandert, 
amelyeket ut utóhbi napokban erősen bum*  
háziak a felkelők repülőgépei. rövideset) 
elfoglalják. A vörös iniliciák északspanyol- 
országi megseinmibilébe illán pedig íeisza*  
budid Mola tábornok hadserege és ért nz 
egész haderőt belevetik a Madrid ellen irá
nyuló akcióba.

Tálcán elfogja lábáról szóló híreket nexu 
rrősitolték meg. A koniiónycsQpatnk az 
utolsó 24 órában nngv erősítésekéi kaptak 
és elkeseredett ellenállást fejlőnek ki. A 
narionolisták ni Helyes módon összeköttetést 
tartanak fenn nz Álcatar védőivel, ukik 
várják a klrohanási parancsot. A felkelő 
onpatok vasárnap a késő délutáni órákban 
erős tüzérségi előkebzilés után szuronv- 
rohamra indultuk a város ellen.

K uránba városát sikerült felszabadítani a 
korniánye.sapalok ostroma alól. A felkelő 
csapatok

megsemmisítő vereséget mérlek egy 
vörihi niiilcinosrlagru, 

nmeivel negyven kilométerre vetetlek visz 
ára. A keg) ellen vérengzés tovább folyik és

Elindultam Pestre

K fogyatnia érdekeit természetcaen meg 
lu II védeni.

— Mindről egybevéve, a három hatalom 
nyilatkozata feltétlen irt a nemzetközi meg 
békéié*  és megnyugvás eszméjét szolgálja.

egyelőre nem volt megállapítható becslési 
árfolyam sem.

A lengyel vatuta sorsa
V a rs ó, szeptember 27.

ÍA Hétfői Napló tudósítójának tclefoei- 
iclenlétie.) Ueavnloii lengyel körök kijeieH- 
tóse szerint a francia frank értéklezzáMtóBa 

nem teszi szükségessé a lengyel valuta 
leértékelését.

A miniszterek tegnap este összeült gazda
sági bizottsága széjjeloszlolt anélkül, hogy 
ebben a tárgyban véglegc*  határozatot ho
zott volna. Általában nzl hiszik Varsóban, 
hoyy n franciü kezdeményezés megerősít! • 
leértékelési irányzatot, amely gazdasági és 
kornnlnykörlikhcn már az év eleje óta mu
tatkozik.
Ctfoifák a hottand forint 

leórlétieiéstt
Hága, szeptember 57.

I Vasárnap éjszaka a holland kormány 
nyilatkezafot adóit ki. Ebben leszögezi, 
ltogy az aranyalapról való letérést megaka
dályozza és ennek érdekében megtiltja az 
arany kivileli.

Hétfőn a holland tőzsdék zárva marad
nak.

a filtna Morénától északra fekvő A:uagti‘ 
város elfoglalásával kapcsolatban jelentet
ték, hogv a város kiürítése előtt

u vörös népfront osztagai 150 túszt 
kivégeztek,

Üilbauban a bombázások forradalmi je
lenségeket okoztak. A lakosság tömegesen 
verődött össze az utcákon és a túszokon 
követelt megtorlást. A túszok sorsáról ed
dig inég nem érkezett semmiféle hir. Anv, 
nyit lehetett biztosan megállapítani, hogy a 
hatóságok két szekéren több túszt kimen
tettek a városból. Más jelentés szírint a 
lakosság tüntető felvonulásban

követelte n város marxista vezetőitől, 
hogy adják meg magukat.

A bombázásnak, amely az egész várost 
rombadöntölte, soksznz halottja van.

A burgosi főhadiszállásról ideérkezett 
jelentés szerint

ii nemzeti csapatok főparancsnoksága 
általános mozgósítást rendelt cl mind
azokon a területeken, amelyeken a fet- 

kelMi urnlják a helyzetet.
Mnla tábornok hadparancaa érUlmóbeu 
minden 20—24 év közötti férfi köteles ka
tonai szolgálatra jelentkezni.

Anarchista miniszterek
Barcelona, szept. 27.

f.4 Hcijői Napló tudósítójának telefon- 
jelentése. A katalán kormány hetek óla be- 
hgrungozott átalakítása vasárnapra virradó 
éjpzaka megtörtént. A politika történetében 
most történt meg elsőizben, hogy anar
chisták miniszteri székbe ültek:

az uj kormánynak ugyanis három 
umirchhla tagja vau.

Companys. a Gcnf ralidat! elnöke, a bar
celonai rádióban közölte a kormány átala
kításáról szóló hirt. A kormánynak húrom 
mjarchista, két szocialista, három köztár
sasági baloldali, egy kommunista és egy 
katalán akcióhoz tartozó tagja van.

A gazdasájügyj, élelmezésügyi ca egész
légügyi mlni^ilérlum vezetését vették 

út az anarchisták.
A madridi hadügyminisztérium hivatalos 

közleménye szerint a kormánympatok 
sasárniip Ismét sikereket érlek el. Több 
holven megverték a felkelők csapatait.

— A| állami fiépiúré.nitlvezctöiiépző (sofőr) 
tanfolyam a technológia) és anyagvizsgáló Inté
zetben .lö/s’t kórul A' októb r á én -«in ' ti 
órakor nyílik meg. Beírás d. e. tO —12 óra kö 
tóik

Nem engedhetjük meg, hogy 
a nemzetet jobb- és baloldalra 
bontsák fel, mondotta Eckhardt 

vasárnap Széchenyi földjén
Seprőn, szeptember 27.

(Á Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 
tésc.) Eckhardt Tibor, a független kisgazdapárt 
vezére vasárnap folytatta szombaton megkez
dett körútját Sopron megyében több kisgazda- 
párti képviselő kíséretében.

Ropháza korvátajku községben üdvözölték 
Eckhardt Tibort, majd Kagpcenk határában 
lovasbandérium várta Első útja Eckhardt 
Tibori gróf Széchenyi litván kriptájába vezette. 
Eckhardt hatalmas babérkoszorút helyezett a 
sírra rövid beszéd kíséretében, amelyet ezzel 
fejezett be:

— Gróf Széebeoyf Irtván, jöjjön cl a Te
országod! .,

A kegyeletei aktus után a nagy-vendéglő ud
varán kezdődött meg a nagygyűlés, amelyet 
Rakovszktj Tibor nyitott meg, majd Horváth 
Ferenc és Láng Lénárt mondottak beszédet. 
Utánuk

Eckhardt Tibor
állót fel szidásra és Széchenyi emlékét idézte.

Beszélt azntán arról, hogy Széchenyi gazda
ságilag akarta felszabadítani a nemzetet a job
bágyság állapotából, gazdaságilag akarta erőssé 
tenni, hogy aztán függetlenné és szabaddá 
lehessen

— Mi minden erőnket összeszedve — mon
dotta —. minden tehetségünket, energiánkat, ha 
kell, életünket is rátéve erre a politikára, har
colunk és küzdünk azért hogy

a magyar nép dkerfiihesae azt a aoraot. 
amit Széchenyi nem tudott a nemzet feje 

le'.dl elhárítani.
— Forradalmat nemcsak kommunizmus és 

bolsevizmus idéz élő forradalmat elkésett re
formok, a néppel szemben szűkkeblű gondos
kodás és intézkedések elmulasztása éppen 
olyan mértékben előidézhetik. Amikor mi nagy 
politikai harcainkat vívjuk, azt Bt eredményt 
elértük máris, hogy

senki sem gondol forradalomra,
mert mindyájunk lelkében cl a reménység és 
a bizalom, hogy’ becsületes és törvényes esz

DSntStt > Jourtnfl klubok n«m.zeik3z! szSvolségoi
Budapest lesz a világ közepei
Ma reggel huszonöt autón Budapestre 
érkeznek a legfőbb német autósvezérek 
és végigturázzák egész Magyarországot

A magyarországi idegenforgalom szempont
jából tclher.MÍlhetetlenhl nagyjelentőségű ese
mény kezdődik: ma, hétfőn reggel nyolc óra-1 
kor Sicnlffotthárdnál huszonöt német autó lépi 
ót a hutáit, a gépkocsik Németország legfőbb 
autós sportvezéreit hozzák hatnapos ni a gyár or- 
stági túrára.

A német autósok hatnapos túrát rendeznek, 
végigjárják egész Magyarországot, 

a Duna-Tisza közét, a Dunántúlt, a Hortobd- 
gyot, elmennek Szegedre, Lillafüredre, a Ké
kesre. tanulmányozzák a vidéki turisztikai vi
szonyokat, az utakat, hpgv alaposan megismer
jék Magyarországot és lanulmúnyuijuk ered
ménye pz fesz, hogy a kővetkező szezonban

már Magyarországra Irányítják a Német
országon átvonuló óriási autós idegenfor- 

galmatl
.Mialatt at Idegenforgalmi köröket nagy ér

deklődéssel foglalkoztatja a német vendégek 
útja, méreteiben ehhez hasonló hagy magyar 
siker híre érkezett Montccarlóbót. Most tartotta

Kenje tel uljával vékonyan az arcra a 
Hezollte-Rapld gyorsborotvakrémet és 
mindon további várakozás nélkül borot
válkozhat. — Nem kell az arcbőrét 
percekig dörzsölni, nem kell türelmet
lenkednie, mert a Haxollte-Rapfd arc
ápoló gyorsborotvakrémmel viz, szappan 
és ecset nélkül egy perc alatt tökélete
sen borotvátkozhatik. nem patton tel, 
nőm ég az arcbőre, nem rontja 
a penge élét. — Állandó használatnál 
az arcbőr jól ápolt és üde lösz. 

PRÓBMOOBOZ 24 FILLÉR 
nagy tubus 88 flll., na«y doboz P 1.39, 
óriási tubus P 2.-, óriási doboz P 3- 
Kapbntó minden ezokU,Jetben te a kórzitö

Dr. HOLCZER vegyész ülaiszertárábun, fö&Ö

közökkel a kisgazdapárton keresztül mégis 
csak ki fogjuk harcolni igazunkat. Mi a becsü
let, n tisztesség, n munka, a politikai szabad
ság és a gazdasági boldogulás jegyében igenis 
össze akarunk fogni mindazokkal. akik velünk 
egyok'rtenek és egyet akarnak. Mert a mi poli- 
tiú.nkon keresztül valósul ineg az igazi nem- 
zeti cgysfcg,

amit fizetett élharcosokkal sohasem lehet 
elérni. A magyar nemzet schaww vállal
kozik arra, hogy juhok módjára élharcos- 
kuvaszokkal tere! lesse he magát az akolba.
— Nézzük — folytatta —, racnnyiféle lelki 

mcghasonlás, veszély fenyegette ezt a nemzet it 
az elmúlt tiz esztendőben. Valamennyien ke- 
reszlények vagyunk és

felekezeti gyűlölködéssel scmmlcsctrc sein 
azonosítjuk Krisztus Urunk tanítását.

— És ahogy felekezeti, közjogi kérdések 
nem bonthatják meg a nép egységét, éppen ugy

nem engedhetjük meg, hogy ■ nemzetet 
jobb- és baloldalra bontsák fel,

hogy olyan helyzet álljon elő, mint Spanyol
országban, ahol a nemzeti és a népi front 
szembekerült egymással, ahelyett, hogy egy 
utón jórnáak.

Beszédét azzal fejezte be, hogy*
a ktaeljövfí, ugy lehet, nngy harcokat hoz 

az országra.
— A diktatúra — mondotta — megbukott, 

fel nem támadhat és ha megnyílnak a parin- 
ment kapui é» megkezdődnek azok a tőrgyalá. 
sok, amelyeket mi a becsületes titkos választó, 
jog megvalósításiért követettünk, ennek a 
tárgyalásnak a kimenetelétől nagyon sok függ. 
Amiért a nagy Széchenyi harcolt, ennek a 
harcnak n befejezése következik most!

Eckhardt Tibor beszéde utón még Dinnyés 
Lajos és Gallasz Ágost Rudolf képviselők szó. 
Iáitok fel.

Nagycenkről Sopronlövőbe. ment át Eckhardt 
Tibor és kísérete, ahol ugyancsak nagvobb be
szedet mondott és különösen gazdasági kertié*  
sekkel foglalkozott.

közgyűlését Monlecarlóltan a tourjng klubok 
nemzetközi szövetsége, amelyén a Magyar Tt>u- 
ting Clubot Vermes Gvnla elnök és Kirchknopf 
Ernő főtitkár képviselte. At öt világtész har
mincegy országának delegátusai vettek részt * 
kongresszuson, amely elhatározta, hogy

a nemzetközi autós népvándorlás legfőbb 
vonalának, a london—Kutombuli transzkon
tinentális útnak útügyi titkárságát Buda

pesten állítja fel.
A közgyűlés határozatot hozott, amely ugy 
szól, hogy a touring*  klubok sürgősen felkérik 
saját országaik kormányát, hogy jelöljék ki a 
k< rmánydeiegátusokat, akik

Bndnpcsten n magyar kormány égisze alatt 
megáinkltják a transzkontinentális ut ál

landó bizottságát.
Hu ezt a titkárságot felállítják nálunk, a szó 
szoros értelmében Budapest lesz a világ kö
zepe, Rudaposten keresztül bonyolítanak le 
minden nemzetközi uutótnrát, de ettől függet
lenül is. óriási méretekben emelkedik majd 
idegenforgalmunk.
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Három autó karambolja 
a főváros határában

Az autó utasai valamennyien súlyosan megsebesültek
Vasárnap ismét tömegesen történtek sú

lyosnál súlyosabb
közlekedési szerencsétlenségek, karam

bolok, gázolások.

A legsúlyosabb és legnagyobb autókaram
bol vasárnap délben Pestszcnterzsébet és 
Soroksár között, a Horthy Miklós-uti papír
gyár előtt történt.

Egy teherautó egymásután két személy
autóval ütközött össze.

A Horthy Miklós-uü járókelők a pillana- 
ok alatt történt szerencsétlenségből csak 
nnyit láttak, hogv egy

összeroncsolt teherautó és kél összetört 
magánautó

állt az ut közepén. Rémülten rohantak a 
jármüvek felé, amelyekből

vérzőfejü férfiak és nők

szálltak ki támolyogva. Csak ekkor vették 
észre, hogy a magánautó egyik utasát, egy 
idősebb uriasszonyt, az összeütközés ereje 
kivetette a kocsiból és

mozdulatlanul fekszik az ut szélén, fe
jéből pedig hosszú vékony csíkban fo

lyik a vér.

A karambol környékéről éktelen sivalko- 
dással apró malacok futottak szerteszét. A 
teherautón malacokat szállitották a nagy- 
vásártelepre. Az összeütközés következtében 
a malacok kiszabadultak és a mező felé 
menekültek.

Hamarosan a helyszínre érkezett a rend
őri bizottság és tisztázták a karambol lefo
lyását. Pelikán Manó pestszenlerzsébeti ke
reskedő gyorsjárásu teherautón malacokat 
szállított Budapest felé. A papírgyár előtti 
ulkanyarodóból hirtelen előbukkant az 
AA. 565. számú kis személyautó, amelyen 
egy nagyobb kiránduló társaság utazott 
Cegléd felé.A két autó nem tudta kikerülni 
egymást és

a teherkocsi elsodorta a személyautót 
A teherautó soffőrje a rémülettől megder
medve ült a volán mellett, nem fékezett, a 
következő pillanatban azután bekövetkezett 
a második karambol. Az AA. 565. rend
számú személykocsit követte az AP. 647. 
rendszámú autó, amelyen szintén a Ceg
lédre készülő társaság tagjai utazlak. A te
herautó

nekirohant az AP. 647. számú kocsi
nak is.

Az autók ablakai betörtek, az utasok mind
nyájan megsebesültek. Két súlyosabb sze
rencsétlenség történi:

különös véletlen folytán a két kocsi
ban külön-külön utazó anya és leánya 

sérültek meg súlyosan.
Handiverker Sámuel műszerész özvegye az 
első kocsiból kizhuant az úttestre és súlyos 
fejsérüléseket szenvedett. A helyszínre ér
kező pestszenlerzsébeti mentők életveszé
lyes állapotban vitték a ffőAus-kórházba 
A második autóban Handurerkerné leánya,

játéktervét isméi megjavították

86.000 43.000
sorsjegy nyeremény

Egyetlenegy sorsjeggyel nyerhető

700.000 pengő 

500.000 pengő 

400.000 pengő

esetleg

jutalom

sr 300.000
X" 100.000pengő

Nagyon fontos a

21 db 20.000 és 32 db 10.000 
pengős középnyeremény.

Rendkívül lényeges az is. hogy a 
négy osztály főnyereményei

I. oszt 25.000 p n. oszt. 35.000 p
ni. oszt 45.000 P IV. oszt. 55.0001

A« I. oszt, Rorajegyek hivatalos Ara:
*/.-7. ■/,-!» pengő

Alánlato. minél előbb rendelni 
fflert a szabad aors|eaysk rövid Idő 

alatt elkelr ok.

Handurerker Erzsébet magántisztviselönő 
ült. aki fején, kezén és arcán sérült meg. 
Anyjával együtt a flóAus-kórházba vitték. 
Pelikán Manó kereskedőt és feleségét a 
helyszínén részesítették első segélyben. A 
három autó sofförjeit a rendőrségen kihall
gatták.

Gázolások mindenfelé
Két gázolást jelentették vasárnap Rákos

palotáról is. Az £ofi>ős-utcában Vass Jenő 
műszerész kerékpárjával elütötte Olasz 
Edith tanítónőt, akit a mentők súlyos sé
rüléseivel saját kérésére lakására vitték. A 
második közlekedési baleset áldozata Kor
dács Antal 71 éves ember, akit a Szent Mi- 

gázolthdZp-uton Maricsck András soffőr gázolt 
el. Az idős embert súlyos állapotban vitték 
a Gróf Károlyi-kórházba.

A helyiérdekű villamos is gázolt vasár
napra virradó éjszaka. Az utolsó kocsi, 
amelyet Hincsik Ferenc vezetett, Pestszent- 
erzsébeten a Kmelty-utca 2. számú ház 
előtt halálra gázolt egy férfit. A kocsi ke
rekei

teljesen kettészelték az éjszakai gázo
lás áldozatát.

Rendőri bizottság szállt ki a színhelyre, át
kutatták a halott zsebeit, de semmiféle 
olyan iratot nem találtak, amiből a halott 
személyazonosságát megállapíthatták volna. 
Azt sem sikerült tisztázni, véletlen baleset,

Izgalmas rendőri nyomozás
a titokzatos módon eltűnt 
szép Nándory Klára után

A főkapitányság eltűnési osztálya a leg
nagyobb eréllyel nyomoz Nándory Kálmán 
igazságűgyminisztériumi főtanácsos rejté
lyes körülmények között eltűnt Klára 
nevű 22 éves leánya után. A feltűnően 
szép urileány Dunaharasztiról tűnt cl, ahol 
Nándoryéknak nyaralójuk van. A családfő 
tnár régebben visszatért a fővárosba, fele
sége és leánya azonban továbbra is kinn 
maradtak. A múlt hét keddjén

távozott hazulról Nándory Klári, 
egy barátnőjét megy látogatni, 

de ott nem járt

Pár nappal ezelőtt valóságos kis expedíció 
indult el nyolc, budapesti lakás felé, ügyvédek, 
becsüsök, végrehajtók és más hatósági sze
mélyek indultak útnak, hogy a 1 termes fiánk 
számára 22.000 pengőt felkutassanak azoknál, 
akik a nagy bankcsalás gyanúsítottjaiként sze
repelnek. Á Hermes Bankban ugyanis még ma 
is 22.000 pengő hiányzik abból a százhúszezer 
pengőből, amelyet a példátlan csalás tettesei 
magukkal vittek. A bank most ugy határozott, 
hogy

biztosítási végrehajtást kér hét gyanúsított 
minden feltalálható vagyonára.

A gyanúsítottak vagyonának feltalálására in
dult el tehát a végrehajtó és kísérete, miután 
el is rendelték a biztosítási végrehajtást.

A Hétfői Napló munkatársa nyomon követte 
a végrehajtót, akinek első útja a nagy csalás 
spiritus rcctorának:

Nagy Lajosnak lakására vezetett 
Legutóbb Bőhm Bertalan kereskedőnél lakott 
albérletben Nagy Lajos. Böhmék ugyancsak 
meg voltak lepve, amikor a végrehajtó beállí
tott, felmutatta a hivatalos iratokat, aztán le
foglalta mindazt, ami lefoglalható volt Nagy 
Lajos albérleti szobájában. A szekrényekből, 
fiókokból

zálogcédulák, férfiingek, zsebkendők, nyak
kendők, aranyláncok, zsebórák, gyűrűk 

kerültek elő.
Sőt még egy sétabot is akadt, amelyet ugyan
csak hajthatatlanul lefoglaltak. Amikor a hi
vatalos aktus befejeződött. Schrank Géza dr. 
végrehajtó harsányan diktálta jegyzőkönyvbe:

— Egyszázhetvenegy pengő őt ven fillér becs
értékű holmi a biztosítási végrehajtás ered
ménye.

A végrehajtó a jegyzőkönyvvel Nagy Lajos 
jelenlegi lakására: a pestvidéki ügyészség fog
házába sietett. Közölte vele, mi történt az al
bérleti szobában. Nagy Lajos ugylátszik nem 
volt elragadtatva a közléstől, mert

megtagadta a jegyzőkönyv aláírását.
A végrehajtó pedig tovább folytatta útját a 

benkcsalás gyannsitotlainak lakásai felé. Spit
zer József gróf Zicny Jenő utcai lakásában

TUNGSRAM

í>W pedig öngyilkosság történt-e. A nyomo
zás folyik.

A vidék szintén gázolásról adott hirt va
sárnap reggel. A lepsényi csendőrség érte
sítette a budapesti főkapitányságot, hogy 
őrizetbe vette Hauer István budapesti sof
főrt, aki teherautójával

háláira gázolta
Somogyi Jánosné 53 éves asszonyt. A sof
főr egy szekeret akart kikerülni és közben 
az autó elé került az úttesten áthaladó 
asszony.

ős azóta haza sem került.
Vasárnap délelőtt

bizalmas bejelentés érkezett a 
főkapitányságra 

és a bejelentő közölte az urileány állítóla
gos tartózkodási helyét. A detektívek ki
mentek a megjelölt helyre. Megállapították, 
hogy ott rövid ideig lakott egy fiatal leány, 
akinek a személy-leírása hasonlít az eltűnt 
Nándory Klárira, de hogv tényleg Ő volt-e 
az, vagy más, azt nem lehetett megállapí
tani, mert az illető még mielőtt bejelen
tette volna magát, eltávozott.

Spitzer anyósa fogadta a végrehajtót, aki kü
lönböző bútorokat egy ágytakaróval foglalt le 
265 pengő értékben.

Azután Csányi Rezsőnek. a Capri-mulató tu
lajdonosának Salétrom-utcai lakása követke
zett. Csányi Rezső, ma is könnyekkel a sze
mében hangoztatja, hogy fogalma sem volt, mi 
van a százasokkal bélelt csomagban, amelyet 
annakidején fivére, Csányi József helyezett el 
ii odúja szekrényének tetején. Csányi lakásán 

2777 pengő értékű holmit foglaltak le.

DIVatőarííOK
Mindenki elragadta tom nmei 

Arabú unk lakberendezési 
bemutatójáról

V. emelőt

Rckamiétől gramofonig, szcrviztartótól álló
lámpáig minden biztosítási végrehajtásra ke
rült. A végrehajtó éles szemét nem kerülte el 
Dante gipszszobra sem, amelyet 15 pengő ér
tékben ugyancsak lefoglalt.

Mitrlassy Zoltánnál, a Visegrádi-utcában 
mindössze 196 pengő értékű lakberendezési 

holmit foglalt le a végrehajtó, 
de minden lefoglalt tárgyra igényt jelentettek 
be a hozzátartozók. A többi a bíróság dolga 
lesz.

A paralitlkus Kvankáné kolléganőjének:
Víg Ágostonná szülésznőnek óutcai lakásán 

egy krémszínű konyhaszekrényt és egy csikós 
sezlongot sikerült csupán lefoglalni, 4.5 pengd 
értékben. Vigné lakásán ott állott még két ágy 
is, de ezt a törvény értelmében mentesítették 
a foglalás alól. *

Mandel Zoltán józsefutcal lakásán már 
több olyan lakberendezési tárgy akadt, ame
lyet le lehetett foglalni. A mattajtós, fényezett 
és fényezetlen szekrényeken kiviil egy pipázó 
parasztot ábrázoló olajfestményt is lefoglalt; k. 
Az eredmény: 150 pengő becsérték.

Csánui József lakására is kiment a végre
hajtó cs kísérete,

de itt minden eredmény nélkül Járt.
A biztosítási végrehajtás végeredménye az 

lett, hogy
összesen 364)4 pengő 50 fillér érték11 hol

mit foglaltak le
Bank javára a nagy szélhámossága Hcrmcs 

gyanúsítottjainál.

Éjszaka hidegebb 
lesz, nappal nem 

változik az idő
A Meteorológiai Inlé-*  

zet jelenti vasárnap dél- 

Hazánkban a délután 
az éjjel folyamán 

végbement az időválto
zás. Az erős északnyu
gat i-északi szél végig
vonult az országon, min

denütt lehűlést s kiadós csőt okozva.
Budapesten vasárnap délben a hőmér

séklet ló Celsius fok, a tengerszintre át- 
számítót légnyomás 751 milliméter.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Gyengülő északnyugati-északi szél.
Helyenként (főleg keleten) még zápor
eső. Erős éjjeli lehűlés, sok helyen
talnjmenti fagy. A nappali hőmérséklet

már nem süllyed tovább.
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ünnepi hét megnyitásán.

József Ferenc királyi herceg és fele 
lége, Anna királyi hercegasszony olasz 
országi nutótiirán jár. A királyi herceg va 
sárnap Montecatiniben beszédet mondott 
magyar-olasz

II.
történet, a színigazgató urak 

A Kisnaplóuak tegnap este 
akadt egy színház kapujában,

Szrzonelcjl 
figyelmébe!
valami dolga _ .................. , , ,
pár perccel az előadás megkezdése elölt. 
Megállt a kapunál egy autó. Hatan szálltak 
ki belőle, mgy férfi és két hölgy. Félhan
gosan beszélgettek, akarva-nem akarva vé
gig kellett hallgatni, hogy a ruhatárról fo
lyik a szó. Pontosan kiszámították, hogy 
3 pengő fiO fillért kellene fizctniök, viszont 
nem fizetnek. Inkább az utcán Tetették le 
kabátjukat-kalapjukat, betették az. autóba, 
ugy mentek n színházba és az egyik ne
vetve mondotta: ebből futja a hatodik jegy 
árai Nem valami izgalmas történet ez, do a 
színigazgató urak elgondolkozhatnak rajta: 
hány ilyen hatodik jegy megváltása marad 
cl a drága ruhatári dijak miatt..,

HL
Budapest lakosainak száma eggyel csök

ken. Scheftsik György volt honatya, akinek 
a nevét mostanában annyit emlegetik, fel
oszlatta Muzeuin-köruti lakását és vissza
költözik Szolnokra.

IV.
A repülő honatyák száma rövidesen egy- 

gyel szaporodik. A parlamentben eddig négy 
képviselő foglalt helyet pilótaigazolvány 
nyal a zsebében. Törs Tibor és gróf Pálffy- 
Daun József „őspilóta", mind a kettőn vi
téz repülőtisztek voltak már a világháború
ban is. Ember Sándor, a pomázi követ 
ugyancsak régebbi repülő, gróf Festetics 
Sándor pedig néhány hónappal Azelőtt 
vizsgázott. A kormónypártl és kormánylá- 
mogató követek után most egy ellenzéki 
képviselő ül a volán mellé. Dinnyés Lajos 
pár nap óta szorgalmas látogatója a má
tyásföldi repülőtérnek, a BSE pilótakurzu
sán vesz részt. Egyelőre még pilótakisérct- 
iel repül, de még egy-két gyakorlat, azután 
már maga vereti a gépet.

V.
Hétfőn reggel a Szerviták templomában 

gyászmise lesz. A Uvornói autószerencsét
lenség áldozata, Dávid Zsuzsi fiatal szí
nésznő lelkiüdvéért engesztelő szentmise
áldozatot mutatnak be.

VI.
Boro&s Jenő ezredes, kitűnő amerikai ha

zánk fia, akinek a Bandholtz-szobor felállí
tásában nngy szerepe volt, hires műgyűjtő, 
éj már sok értékes műkincset ajándékozott 
múzeumainknak. Néhány héttel ezelőtt Ma
gyarországra jött és magával hozott egy 
nagyértékü, XV. századbeli képet, a hollan
dus Blocklnndt van Montfoort, „Pásztorok 
ímódása" cimü festményét. Restauráltatni 
hozta és megkérte Csánky Dénesi, a Szép- 
müvésrcli Murcum főigazgatóját, végeztesse 
el a munkál. A restaurálás mar befejező
dött és Borosa Jenő készül hazafelé, de a 
minap fölkereste Csánky Dénesi és kijelen
tette: nem viszi magával a kópét, ezt is a 
Szépművészeti Múzeumnak ajándékozza. 
Valaki tréfásan megkérdezte, nem babo
nás c, mert a tizenharmadik ajándék. Bo
rosa ezredes kijelentette, ö ugjan nem ba
bonás, de mégis regit n dolgon, rövidoson 
jelentkezik a tizennegyedikkel!

VII,
Tegnap tartották meg a svábhegyi golf

pályán a Magyar Golf Klub páros bajnoki 
küzdelmét, ORvccrona professzor, aki szen
vedélyes golf játékos, végigdrukkoltn az 
egész mérkőzést. A páros bajnoki verseny 
győztese magyar hölgy, Szlávy Béláné és 
amerikai partnere, Eoss-F.homson.

Vili.
Vasárnap reggel Mátyásföld és a többi 

sidéki repülőtér érdekes jelentést kapott. A 
jelentés szerint a lopdon—johannesburgi 
nepielM’l repülőverseny résztvevői előző- 
tea számítás szerint kedden, körülbelül a 
kora reggeli órákban átrepülnek Magyaror
szág fölött. Arra kérték a magyarországi re- 
lűHöállomásokat, vigyázzanak és hn valami., 
baj van, segítsenek a Dél-Afrika felé igyek
vő pilótákon.

vi

szom-

köll

Igaza

újság

BAKTER: JhaJ szottyom, Lepcses 
szód, fogadok két kupica papramorgóba, 
hogy maguk megen Pestre vótak.

ÖRZSf: De még ha tunná, kit láttunkl 
BAKTER: Pökje ki gyorsan, mer elpille

dek a kéváncsiságtul.
ÖRZSI: Pestén van a Voronofl
BAKTER: Ne mongya. Oszt ki a fene az? 
LEPCSES: Még asse tuggya? Ü az a 

híres pofesszor, aki a férfiembereket meg- 
fiatalijja majomzsírral. Kammajom faggyú
ját nyomkodi beléjük.

BAKTER: Oszt azok haggyák? Velem 
trókáinál U’ pofán nyomasztanám, hogy 
beleződfine.

LEPCSES: Maga má meg okos, akar a 
tavai! kos. Nem érti? Ollan fürge lesz tüle 
na emlter, hogy hetven esztendős létirc 
akar a fára is főmáazik.

BAKTER: De minek? Hetven esztendős 
vén cobák marággyon a bflribe s ne mász- 
kájjon a fára.

ÖRZSI: Jaj, ne legyen má ollan hanyatt
esett eszű! Aki a majomzsfrbul kap egy 
töltést, az akárminő öreg, izembe tud 
szállni a feleségivei.

BAKTER: Mán látom, hogy az a pofesz- 
szor e*  tényleges félcédulás. Hát akarok én 
szembeszállni az öreg mozsárálgyú Jul- 
csáminal??

LEPCSES: Ne bosszincaon föl hájjá, mer 
a torkába lépek. Más fehárnépek is van
nak, szépek, fiatalok »,.

BAKTER: Ahhó meg nékem nem 
majomzsír.

LEPCSES: Hm... tuggya mit... 
an.

BAKTER: Na láttya. Oszt mi 
Pesten?

ÖRZSI; Ami folík a nagy vitagzás, 
a neipzeti. egységből kilépett. Béldi kép- 
.visollő mi less most mán: kórmánypárti 
vágj’ ellenzéki?

LEPCSES; Én aszondom, hogy mind- 
a keltő.

BAKTER: De mán aztat alig hiszem! Egy 
szájbul nem fujhat hidegei meg meleget

LEPCSES: Nézze hájjá, eccer aztat a 
Kölyöktipró Boczi Jánosnál elővette a 
pap link, hogy hál mongyon le a világi 
örömökrül s legyén hű az urához. „No mán 
bizony" — aszongya Bocziné — „én hű 
vagyok hozzá!" — „Hogy mondhat illet?’
— korholta a nagytiazteletű ur — „iszen 
köztudomású, hogy maga viszonylagos sze
relembe van avval a Kútugró Csemege Pál
lal." — „Sz*  ippen ez az" — vágott vissza 
az asszony — „mert aki szereti as urát, 
annak könnyű vele élni; de aki agybafőbe 
csajja űlet s mégis vele marad, az az igazi 
hűséges asszony!"

ÖRZSI: A hűséges ménkű durrogasson az 
esze kacskaringójába.

BAKTER: Hál abbul mi igaa, hogy átlát 
a Tulileszku romány minisztert megmér
gezték?

LEPCSES: Biz a’ könnyen lehet, mer o 
hazájába sok ellensége vót.

ÖRZSI: Aztat is hfreszlelik, hogy öngyil
kosságot csinált.

LEPCSES :Ez ippen ollan, mint mikor a 
csendőrök elfogták Gácsér Antalt, a Kályó 
Gyula halála végett. Aszongya Kátyú: 
-- „Mit akarnak tülem a csendőr urak. 
Gácsér Antal öngyilkos lett." — „Csak las
san. aszongya nz Őrmester úr — ..tanú van 
rá, hogy maga a pctrenco-rúddal igen érék 
lesen kupán vágta ütőt." — „Nono"
— monta Kátvó — „aztat nem is tagadom 
de mégis föniartom az öngyilkossági ténv 
válladékot, mert én ólján ember vagyak, 
hogy kész öngyilkosság velem kikezdeni.”

f/., MOtfÉSZ SZÍNHÁZ
ff/ Btrdoí Artúr u| ntlnhizs, « volt Fóvirosl Op«relt«zlnh4i ópUleUbanSítH! Pénteken, október 2-4n ,H„ón

w ft velencei Kalmár
8n»,.,p.»r. r.eényo, wJnlátókn, Hov»«l Síndor uj torzióséban 
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csak húszat? Akadna 
marha, akit sürgőssel! cl

aptya, má megen po-

nékem más-

ÖRZSI: Régi mondás, hogy akit az Úr
isten akasztófára rendelt, nem hal az a 
Dunába.

RAKTÉR: Nem, nem. — AÍTelül mit hal
lottak, hogy szeretett Gömbös apánk húsz 
marhát ajándékozott Lillorió városának?

LEPCSES: Mér 
idehaza még ölég 
kéne ajándékozni.

ÖRZSI: Ejnye 
litizál?!

LEPCSES: Jól van no. De eszembe jut 
Rihatag Laska Bálind esete, aki egy nap 
mellrc-szopolt vagy tizenhat liter kadarkát, 
oszt borközi érzületébe oda ajándékozta a 
feleségit a cimborájának ...

BAKTER: No fene! Ehhöz 
fél liter is elegendő vóna.

LEPCSES: Tárgyon csak, 
anyóssával együtt kínálta 
Aszongya a cimbora:

De ám az 
a feleségit 

_____ o_,___________ „Ammá sok lesz, 
ides pajtásom, mer akkor neked semmi se 
marad a családi boldogságbul." — „Dehon- 
nem" — mondta Rihatag — „ippen hogy 
megfelezem veled. Tied a család, enyim a 
boldogság."

BAKTER: Nono hát hiszen. — Arrul mit 
tunnak, hogy abba a Genfbe a négus miatt 
nagy főfordulás van?

ÖRZSI; Az ám. Még máj háború lesz 
belülié.

BAKTER: Eztet nem is értem. Hát hova 
néz az a Népszöveccség, ha nem arra, hogy 
békesség legyék?

LEPCSES: Nálunk is vót eccer Illen fő
fordulás. E*  fájn kisasszony biejgüzett a 
Rábahidnál, oszt eccer csak lepottyant a 
biciglirül, do ollan szerencséssen, hogy ég

hogy modern logoony es anyag ■ ■■
a lakberendezési vásárra leszabott és megmaradt csipke
szövet és függönykelme maradékok olcsó Árusítása
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Beperelte
a BSzKRT-ot egy feltaláló a hatos 
villamos piros jelzőlámpái miatt

idősek’’,

Már hosszú hónapok óta működnek a Nagy
körúton közlekedő hatos jelzésű villamosko
csikon a piros jelzőlámpák, amelyek akkor 
gyulladnak ki, ha a kalauz lecsengette a ko
csit és jelzik, hogy a villamos minden pilla
natban elindulhat » igy veszélyes arra fel
szállni. Eredetileg próbaképpen szerelték fel a 
hatos kocsikra a vörös lámpákat és bár

a találmány jól bevált, 
nem kerüllek még fel a lámpák a többi vi
szonylatban közlekedő villamosra.

A piros Jelzőlámpák tehát még „próba
idősek , de máris indult miattuk egy érdekes 
per. László ErpA budapesti (eltaláló adott be 
keresetet a BSzKRt ellen és

10.000 pengőt követelt 
a társaságtól azzal az indokolással, hogy ő 
bosszú évekkel ezelőtt hasonló találmányát, 
ajánlotta fel a SzgRl-nnk. Az igazgatóság an
nakidején visszautasította a László által kreált 
szerkezetet, amire r\ feltaláló annyira elvesz 
telte kedvét a dologtól, hogy a találmány 

szabadalmát nem hosszabbította meg.
László Ernő azt erősítette keresetében, hogy 

most az ő szabndalmazallan ötletéi valósította 
meg a hatos villamosokon.

A BSzKRt a kereset elutasítását kérte éj 
csatolt az iratokhoz egy sor külföldi szak-

fflETROPOLE
JÁNOS VITÉZ SÖRÖZŐJÉBEN

Farkas Bála
rádió-h'íres cigányzenekara muzdkál

FLEKKEN, VARGABÉLES, 
CSŐBENSÜLT HAL „J

felé álltak az összes kerekek s az arra bal
lagó Libácska Ferenc tejes betekintést 
nyerhetett az őnagvsága lelki világába. Hát 
a kisasszony bepörölte a biciglibótost, mivel 
a?tat állította, hogy az egyik kerék magáiul 
tört össze. No, megkérdezte a biró Libácska 
Ferenc tanút, hogy ott vót-e? — „Igen, ott 
vótam, mindent láttam." — Aztat látta-e 
hogy a kerék magátul összetört?" — Áztat 
az egyet nem láttam" — monta a tanú. _
„Hejnye" — csudálkozott a biró — „hát 
hova nézett maga?" — „Hát oda"
— aszongya Libácska —, „ahova a bíró ur 
is nézett vóna."

BAKTER: Ez rendbe van, magam is úgy 
cselckeltcm vóna. De mégis fura, hogy a 
Népszövecsségbe mindig veszekedés tör ki. 
Köll ottan lenni valakinek a háttérbe, aki 
békétlenségre noszogattya őket.

ÖRZSI: Van is. Az a szovgye(ember. 
A Litvinov!

LEPCSES: Eccer Pesten vót Macza Ml- 
hálné az ötesztendös kisfiával. Mikor haza 
akart Utazni, odajárult a Keleti Pállaudva- 
ron a vasútyi portáshoz, oszt mekkérdezte^ 
hánykor indul a vonat Sárvár felé. A por
tás selypesen beszélő ember vót, oszt 
aszonta: — „Hájom ója húsz peje!" — N<^ 
kis idő múlva megen odaballag Maczáné a 
portáshoz s újra mekkérdi az indulást
— „Montam má, hogy hájom ója húsa 
peje" —> mérgelődött az illetékes. Mikor 
hatoccor ment oda hozzá s az má ollan 
dühbe vót, hogy majd széjjelrúgta a Keletit, 
aszongya Maczáné: — „Jaj ne tessen hara
gunni, én jól tudom hogy három óra húsz 
perckor indul, de a kisfiam noszogat folton, 
hogy kérdezzem meg, mer igen tud röhögni 
a maga selypös beszéggyin." — No, gyér*  
örzsi, Isten álgya.

lapot, amelyeknek terveivel azt bizonyította, 
hogy László ötlete — eszébe jutott másnak is, 
sőt voltak, akik előbb jöttek ró az IndltásjelzÖ 
készülékre, mint a magyar feltaláló.

A törvényszéken most tárgyalta az ügyet de. 
Reitogh Árpád bíró.

A keresetet elutasította
azzal az indokolással, hogy László ötlet® való
ban nem volt újdonság és a BSZKRT a 
Telefongyár szabadaknál vette meg él hasz
nálta fel a hatos villamoskocsikon.

NEW YORK VACSORA a so 
mcnüsfecialitAsa Ap 
Hétfői Borluborda Dulxrn módra ’Hétfő I Borjuborda DulwnF mádra

szi sör" premierje
Az „őszi sár", a Ilaggcnmacher-gyárnak * 

tartalmas idényitaJa, .szombaton, szeptember 
Ifi-én esto került először a fogyaszlókőzönseg 
c|é, Mint minden évben, ugy nz idén is Immár 
hagyományos és jellegzetesen magyar ünnep
ségek között foglalta el helyét az „Őszi sör'1 a 
vendéglők és a sörcsnrnokok asztalain, ame
lyek köre évről-évrc egyre több külföldi te
lepszik, nem utolsósorban éppen azért, mprl a 
mienknél különb söritalt a világon »«l'°l •’en] 
talál, ősszel meg tgyenesen „Őszi sör“-t ,nn* 
jönnek hozzánk a külföldiek, akik bölcsen 
tudják, hogy ennek a nemes italnak a szüret- 
jét olyan különleges ünnepségek vezetik be-, 
amelyek sok tgkinteihen hasonlítanak a ö1’*!?*  
cheníf'k világhírű ..októberfesztjéhez . de kü
lönleges magyar látványosságot nyújtva felül 
is múlják azt. Ezidén nem csalódlak, mert ün
nepi könlnsbo Öltözőit vendéglők és sörcsar- 
nptfok, előttük kőbányai sörlözők’gények meg
kapó jelmezeikben és ősi szerszámaikkal, ki
tűnő zenekarok, jóhangu dalárdák rendezlek 
olyan ünnepségeket, hogy hangos és vidám 
volt tőlük a magyar főváros. Iia még hangsú
lyoztuk qzI is, hogy nz idei „őszi sör" felül
múlja mind az eddigieket, akkor teljes mag' *-  
rátalál adtuk annak, hogy miért olyan nteg- 
jegyeznlvalóan fontos dátum minden évben 
t>0«ú preuúerjo.
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Alaptalan pletyka miatt 
megmérgezte magát dr. Dér 
Ottó orvos fiatal felesége

Vasárnapra virradó éjszaka éjféltájban 
Izgatott férfihang jelentkezett a mentők te
lefonján:

— Kolléga urak, jöjjenek gyorsan az E9- 
ressy-ut 85. szánni házba, a feleségem ve- 
ramonnal megmérgezte magát, sürgősen 
kórházba kell szállítani.

A telefonáló ezután nevét is megmondta: 
dr. Dér Ottó bőrgyógyász, volt klinikai ta
nársegéd jelentette az öngyilkosságot.

Az Egressy-uü ház egyik földszinti szoba- 
konyhás lakásában történt az öngyilkosság. 
Az ágyban eszméletlen állapotban találták 
dr. I ér Ottóné, született Paluska Maliid 34 
éves iriasszonyt. A mentők megállapítot
ták, hogy

veramonnal követett el öngyilkosságot, 
gyomormosást alkalmazlak és azután bevit
ték a Rókus- kórházba. A kórházban lénye
gesen javult az állapota és most már ö 
maga is megbánta, hogy olyan jelentékte
len dolog miatt el akarta dobni magától az 
életet. Az történt ugyanis, hogy

a házbeliek valami pletykát csináltak 
és egy kisgyermek utján tudomására 

jutott <lr. Dér Ottónénak.

Bár semmi alapja nem volt a mende-mon- 
dúnak, mégis annyira szivére vette a dolgot 
az érzékeny lelkű asszony, hogy férje távol
léiében megniérgezte magát. Az öngyilkos

-ami 1 11—-
Darányi miniszterelnök

helyettes résztvételével ma 
megkezdik a NÉP belső 
ellentéteinek elintézését

A Nemzeti Egység Pártjának az egész 
ftyári szünet alatt nyugtalankodó csoport- 
Íai ma, hétfőn valamennyien találkoznak az 
£szterházy-utcai párthelyiségben, ahol a 

NÉP elnöki tanácsa, intézőbizottsága és 
azonkívül néhány, az elnök által meghívott 
exponáltabb képviselőtagja összegyűlnek, 
hogy még

a parlamenti ülések előtt tisztázzák 
azokat a kérdéseket, amelyek az egéza 
nyáron szinte szünet nélkül foglalkoz

tatták a politikai közvéleményt.
Ezen az értekezleten meg fog jelenni Da
rányi Kálmán miniszterelnökhelyettes is, 
mint pártvezérhelyettes és ö is,

aki eddig nem foglalkozott a NÉP belső 
ügyével

*— meg fogja hallgatni azokat a kívánságo
kat, amelyek a különböző frakciók részé
ről felmerültek.

Értesülésünk szerint a hétfői értekezlet 
csapán informatív jellegű lesz.

A hétfői értekezletet követni fogja azután 
néhány nap múlva az elnöki tanács, majd 
az intézőbizottság együttes értekezlete, ame

ii 1 ——k-
Végzetes 
konyhakés-párbaj egy nővel

Mayer Vilmos magántisztviselő 
titokzatos halálesete hátterében

A Rókus-kórházban rövid idővel ezelőtt 
gennyes mellhártyagvulladásban meghalt 
Mayer Vilmos budapesti magántisztviselő. 
Mayer augusztus elején jelentkezett a 
Rókus-kórházban azzal, hogy lakásán va
lamin mesterkedett és közben 

konyhakéssel megsértette az oldalát.
Megvizsgálták Mayer Vilmos sérülését, be
kötözték a sebet és bár a hivatalnok álla
pota nem volt nagyon súlyos, megfigyelésre 
felvették a kórházba. A megfigyelési idő 
alatt Mayer állapota hirtelen súlyosbodott:

váratlanul gennyes mellhártyagyulladás 
lépett fel. Mayer Vilmos a kórházban 

többheti kínlódás után meghalt.
A haláleset gyanús volt, elrendelték tehát 

a boncolást, amely megállapította, hogy 
több súlyos belső baj nagyon legyengítette 
a hivatalnok szervezetét és ezért végzett 
vele a mellhártyagyulladás, amit az váltott 
ki, hogy a kés, ami Mayer oldalába szaladt, 
megsértette és megfertőzte 0 mell hártyát.

A tisztviselő tragikus halálának aktái ez
zel lezárultak volna, ha nem érkezett volna

„A szent és rajongója” testvérfilmje!
Fául K.IIer 1.200 000 nó!d*nyb.n  m.g|e!«nl, 

lordu..tokban gazdag regény.

HANSI KNOTECK és VIKTOR STAAL
ezinpompás alakításában:

mewAtí szaaai
Egy menyegző után csalódott tiatalaeszony szenvedése e^megtáltásn

Prem/or csütörtEkEn 1

ságot a hazatérő férj fedezte fel és nyom
ban értesítette a mentőket.

Az orvosnak csak a lakása van az Eg- 
rrssy-uton, napközben a Népszinház-utca 
20. számú házban szokott tartózkodni, ahol 
a rendelője van. Sokszor kora reggeltől 
késő estig távol van hazulról és éppen ezért 
nem is vett ki nagyobb lakást, mert kel
ten megférnek a szoba-konyhás lakás
ban is.

Az életunt nrlasszony és férje szerelmi 
házasságot kötöttek.

Dér Ottó dr. az egyik fővárosi klinikán 
volt tanársegéd és ott ismerkedett meg je
lenlegi feleségével, aki ugyancsak a klinika 
alkalmazásában állott. A házasság után a 
fiatal orvosnak váratlanul meg kellett vál
nia állásától és attól kezdve folytatott ma
gánpraxist.

A legharmónlkusabb házaséletet élték, 
de nz utóbbi időben egyes „jóakaróik" 
igyekeztek éket verni a bázastársak 

közé.

Ugvlátszik ez a körülmény is hozzá járult 
a szerencsétlen uriasszony elkeseredéséhez. 
Férje nz egész vasárnapot a Rókusbán töl
tötte betegágya mellett és aggódva figyelte 
állapotát. A gondos orvosi kezelésnek meg 
is lett a hatása, dr. Dér Ottóné rövidesen 
elhagyhatja a kórházat.

lyen már
konkrét formában Is döntenek azokról 
a kérdésekről, amelyek ma erősen fog

lalkoztatják a párt tagjait.
Előreláthatólag kétszer-háromszor is össze 
fog ülni a párt vezetősége, amig a párt 
belső életének megreformálásáról véglegesen 
döntenek. Ez a döntés azután — alkotmá
nyos formák szerint — a képviselőház ösz- 
szeülése előtt tartandó pártértekezlet elé 
kerül.

Ugyancsak ez a pártértekezlet fogja majd 
újra megválasztani a párt különböző bízott 
ságainak a tagjait, akiknek a mandátum; 
most lejárt és ugyancsak ezen a pártérte 
kezleten jelölik ki a képvi^előhár két alel- 
nőkének, valamint a képviselőház jegyzői
nek személyét, miután az ülésszak berekesz
tésekor ezeknek a mandátuma is lejárt.

Jólinformált helyen közölték a Hétfői 
Napló munkatársával,

hogy a főtitkár személyében változás 
nem lesz,

legfeljebb ha maga Marton Béla óhajtana 
visszavonulni a főtitkári tisztségtől.

a rendőrségre
névtelen levél, amely szerint a hivatal

nokot egy nő ölte meg.

Azonnal megindult a vizsgálat, amely 
meglepő dolgokat derített ki. Néhány nap
pal mielőtt Mayer a Rókusbán jelentkezett, 
nagy veszekedés volt a Thék Endre-utcai 
háznak udvarán, amelyben a hivatalnok is 
lakott. A hangos vitatkozás, amelyben 
Mayer is résztvett, ebédutáni ólmából éb
resztett fel egy másik házbeli lakót: 
Mladonyiczky Júliát, egy takaritóvállalat 
vezetőjét. Az álmából felriasztott nő harag
gal lépett ki az udvarra és erélyes hangon 
utasította rendre a zajongókat. Mayer erre 
a nő felé fordult és rákiáltott:

— Vén banyai Vén cápa! Ne dugja bele 
mindenbe az orrát! Takarodjék innen!

Mladonyiczky Júlia hasonló tónusban fe
lelt, majd dühében felkapott egy zsámolyt 
és Mayer felé hajította. A tisztviselő erre 
a nőt

pofozni és fojtogatni kezdte,

aki amikor kiszabadult Mayer kezei körül, 
futva menekült és beugrott a házfelügyelő 
konyhájába. Mayer oda is utána rohant.

Amikor a házbelick a hivatalnok és a nő 
után mentek a konyhába és felgyújtották 
a villanyt, a takaritóvállalat vezetőnője és 
Mayer még mindig dulakodtak. Szétválasz
tották őket és ekkor vették észre, hogy’

■ tisztviselő oldalából eseppekben 
szivárog a vér...

4 nő egy konyhakést tartott kezében. 
Amikor Mladonyiczky Júlia meglátta, hogy 
i férfi vérzik, hozzásietett. Percek múlva 
’.ibéküllek. A nő sajátkezüleg mosta ki és 
kötözte be a sebet, amely teljesen jelenték
telen sérülésnek látszott. Mayer Vilmos 
orvoshoz sem akart menni. Mladonyiczky 
Júlia rábeszélésére ment el a Rókusba,

Voronoff professzor vasárnap 
aufózoff ki először Budapesfen

Péntek este óta van Budapesten feleségé
vel Szergej Voronoff, a fiatalítás világhírű 
tudósa. A Dunapalotában lakik a párisi 
professzor és egész idejét azzal tölti, hogy 
— pihen. Vasárnapig jóformán el sem 
hagyta lakosztályát, még étkezni sem ment 
le a házaspár a szálloda éttermébe. A tudós 
egyébként senki mást nem fogadott, mint 
feleségének Budapesten tartózkodó roko
nait és

Ixibmayer Géza egyetemi magántanárt, 
a Polikllnlka igazgutó-föorvosát, akivel 
többizben hosszas tanácskozásokat foly

tatott.
Lobmager professzor kijelentette, hogy 
ezekről a tárgyalásokról nem mondhat sem
mit, mert a legszigorúbb diszkréció köti. 
Pest természetesen találgat és elterjedt a 
városban az a megerősítetten hir, hogy Vo- 
ronoff állítólag műtéteket akar végezni Pes
ten és Lobmaycr tanár készíti elő az ope
rációkat ...

Vasárnap délután a Dunapalota előtt vá
rakozott a tudós gyönyörű Rolls-Royce 
autója, a soffőr pedig büszkén sétáltatta a 
napsütéses Mária Valéria-utcában Madame 

ahol udvariasságból mondta, hogy ö maga 
•értette meg késsel az oldalát.

A rendőri kihallgatások tisztázták, hogy 
Mladonyiczky Júlia kezében volt a kés, 
amikor Mayer megsebesült. A tukaritóvál- 
lalat vezetőnőjét letartóztatták. A vád el
lene: halált okozó súlyos testi sértés. Vé
dője, dr. Traytler Endre, tanuk egész sorá
val akarja bizonyítani, hogy Mladonyiczky 
Júlia önvédelemből kapta fel a kést, 
amelybe a szó szoros értelmében bele
rohant a fölindult tisztviselő.

a PALMA vádjtoU jelent PALMA minőséget.

kérdezi ön foggal, 
mielőtt bármit vesz.

Ml a

PALMA 
haucsukserkot 
ajánljuk és rögtön meg
mondjuk föölőnyelt. A 
PALMA kaucsuksarok 
Idegeit kíméli, egész
ségét védi és példátlan 
tartósságával kiadásait 
csökkenti.

8YARTJA A MA8YAR RUGOYANTAARUÖYAR

Voronoff fehér kutyuskáját. Végre négy óra 
előtt megjelent a kapu előtt a házaspár.

Először hagyták el az épületet, amióta 
n magyar fővárosban vannak.

Voronoff — hivatásához híven — hetven 
éves koránál sokkal fiatalabbnak látszik, 
rövid bajuszával inkább művésznek hat, 
mint tudósnak. Érdekes, hogy bár orosa 
származású, jellegzetesen párisi típus, ép
pen úgy, mint gyönyörű, magas, szőke, hu
szonhárom éves felesége, aki romin szárma
zású —

Lupescu Helén asszony unokahuga

— bécsi típus. Az asszony egyébként tün
döklőén szép. Voronoff professzor és fele
sége is feltűnően elegánsan öltözködnek. A 
professzor, aki a bécsi újságírók koholt in- 
tervjui miatt haragszik a sajtóra, sietve ug
rik be a Rolls-Royce kocsiba, hogy senki 
meg ne szólítsa. Felesége ölébe veszi a kis 
fehér kutyát és úgy ül 1c férje mellé. Az 
autó elrobog, a Lánchídon keresztül Buda 
felé. A tudós a szép koraőszi délutánon is
mét megnézi Budapestet, amelyet már ré
gebbről ismer és szeret.

AntVop, samt-velour, soleil 
modellkalap -külön legességek

MARK0V1TS nSikalap, KARSAÍ FERY
FIÓKOK: VII., Erzsiket köret 27., VII, Errsóbo'-körut r.". VI.. Toréz-körut 60., 

VI., Nagymező-ulci 14, IV, retőfi HAndor-utca ti —ifl.



6 HÉTFŐI NAPLÓ Bydaprs!, 1936 sirplcmbcr 2S,

A kőszegi NEP-gyülés 
utórezgései

A Hétfői Napló legutóbbi szóméban Németh 
Imrével, a kőszegi kerület képviselőjével foly
tatott beszélgetést közöltünk, az ott megjelent 
Scheftsik György volt képviselővel kapcsolat
ban Cikkünkre vonatkozólag Németh Imre or
szággyűlési képviselő a következő levelet in
tézte lapunk felelős szerkesztőjéhez:

Ipcn tisztelt Barátom!
A Hétfőt Napló mait hétfőt iramában egy 

velem való beszélgetést közöl, amelynek egyik 
részében ugy állítódott be a kőszegi pártgyil- 
lés, mintha ntt pártom választmánya a vendég 
Schefltik Györgygyel etemben szavazott volna 
nekem bizalmat. A Hétfőt Napló munkatársá
val folytatott beszélgetés folyamán, —’ amint 
ez nz interjú többi, helyesen kötőit részéből 
it kiderül, — én éppen azt hangoztattam, hogy 
azon a gyűlésen semmiféle „összecsapás" nem 
történt, minden fels' ifaló a legnyugodtabb 
hangon, minden él nélkül mondta el a maga 
különvéleményét és a gyűlést befejező 
elnöki indítványban, Scheftsik György felszó
lalásától teljesen függetlenül és nem azzal 
szemben, vagy összefüggésben, hangzott cl a 
képviselőt működésemet és politikai felfogá
somat honoráló Indítvány.

Tisztelettel kérlek, hogy e néhány soromat 
a teljes és preclt igazság megállapításaként kö
zölni szíveskedjél. Ezért előre is köszönetét 
mondva, őszinte tisztelettel köszönt híved:

NÉMETH IMRE s. k.

— Bornemisza Géza Iparügyi miniszter Deb
recenben. Bornemisza Géza ipariigyi miniszter 
vasárnap Debrecenbe érkezett a piarista remi 
ünnepségére. A minisztert, aki a rend gimnú 
ziumóban végezte középiskoláit, a vqlt diákok 
diszclnökükké választották. Az ünnepség kére 
tőben leplezték le Srlopnyay Elek, az első deb
receni kegyesrendi tanár emléktábláját.

— Véres csnládl tragédia Kisvárdán. 
Csercstics János kisvárán! ácsmester a köz- 
ség egyik fialni özvegyének. Viszket Máriá
nak udvarolt és családját elhanyagolta. Az 
ácsmester vasárnap éjjel újból felkereste a 
fiatal özvegyet. Felesége és húszéves fia ki
csalták a házból, majd fejszével és dorong
gal halálra'érték. Letartóztatták őket,

— Dékiinavatiis n kecskeméti jognkadé- 
mlán. A százhúsz éves kecskeméti jogaka- 
démián Dezső Gyula tanárt vasárnap avul
ták dékánná. Rácz Béla, a lelépő dékán, 
majd Dezső, végül ifjú fíoér Elek és lle- 
tcssy Kálmán Ítészéit.

— Ar Arnstcln-valutaügy gyűrt tárgyalóén. 
A budapesti bilntetőtönényszék Morvát h-la- 
nácin vasárnap Győrbe utazott es hétfőn reg
gel kezdi nu g győri tárgyalásait az Arnstcín 
valutaügyben.

—- Halálozás, özvegy Brack Simonná, 
született Singcr Jozefln Balassagyarmaton 
meghall. Tegnap helyezték örök nyuga
lomra nagy részvét melleit

— Száz éves cégtlnnepléü. A közismert és ál
talános közkedveltségnek örvendő Krompecher 
tápszereket (Zamako, Caphosein, Oriza, sth.) 
előállító Krompechcr-cég 1Ű0 éves fennállása 
alkalmából — mint ezt Erikáról jelentik — 
igen szép ünneplésben részesítették a család 
nesztorát, Krompecher Ernőt, a felkai Króm 
perher tápszergyúr tulajdonosát, akit ez alka
lommal rclka község díszpolgárává választolt 
s akinek erről egyidejűleg gyönyörű dísz
albumot nyújtottak át. Az. ünnepeltet a kassai 
kereskedelmi és iparkamara nevében Scholtz 
V. Matcoci vasgyAros üdvözölte a egyidejűleg 
igen szép arnnsérmel nyújtott át neki.

FŐVÁROSI ORFEUM
(volt Király Színház)

VII. kerület. Királv-uUa 71. 'iám. 
Jegypénztárt telefon: 33-20-63.

Onnepies megnyitás 
október hó elsején este Ali órakor és azontúl 
minden este, csütörtökön /• szombaton két. 
vasárnap éa ünnepnapon bárom előadás a tel

jes műsorral KASSNER.a nagy varázsló 
azonkívül III attrakció.

A tiviros egyetlen varletészlnháza!
a Fővárosi Orfeum jegypénztáránál 

egész napon ál válthatók.

Szolnoki előkelő polgárok 
és megyei urak kártya- 
barlangbotránya
Szolnok, szeptember 27.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjc- 
lentése.) A városban nagy feltűnést kellett, 
hogy n napokban hosszas figyelés után

a rendőrség rajtaütött egy titkos kártya
barlangon, 

amelyet, mint az ottani egyik kávéház kü
lön helyiségét most építettek, nagyszerűen 
felszerelték és megindult éjszakánként a 
chemin.

A játékban előkelő polgárok, de külö
nösen megyei tisztviselők vettek részt.

Fábry Zoltán rendőrfőtanácsos, a szol
noki rendőrség vezetőjének utasítására, 
rajtaütésszerűen hatoltak he a rendőrség 
emberei a meglehetősen elkülönített kár- 
t y ázóhely iségbe, igazoltatták az összes je

— Szobrot kap Budapesten Báthory Ist
ván lengyel király. Uj szoborral gazdagszik 
rövid idő múlva Budapest. A Fővárosi Köz
munkák Tanácsa Pásztor János szobrász
művésszel elkészíttette Báthory István len
gyel király szobrát. A? uj sz ibrot a Város
ligetben állítják fel a Mezőgazdasági Mú
zeum előtt. A szobor az erdélyi származású 
lengyel királyt másfélszeres életnagyságban 
ülőhelyzetben ábrázolja, kezében karddal. 
A Közmunkatanács néhány nappal ezelőtt 
már az uj szobor pontos helyét is meg
állapította.

Töltőtoll javítások 
lYliNERUfi PAPiftóRUHöz
■ ■■■ ■ ■■■■■ Koesoth Lajos-u. 20

— Ismét megnyílik a Fővárosi Orfeum. A 
Király Színház épületében már belek óta nagy 
munka folyik: a Fővárosi Orfeum megnyílik 
október elsején. Lesing igazgató, aki 17 éven 
keresztül vezette a brcsslaui Licbich Thealcrt, 
újra életre kelti azt a Fővárosi Orfeumot, 
amely hosszú időn át nemcsak a pesti polgár
nak, de az idegeneknek is nélkülözhetetlen, 
magiisszlnvonalu, családi szórakozó helye volt. 
A megnyitó műsort páratlan szakért .-lemmel 
és szerencsés kézzel óllitotta össze az áldozat
kész igazgatóság. Az előadás gyöngye a inü-. 
sor második részét teljesen uraló Kassner, a 
hiivészklrálv, a jelen idők legideálisabb 
varietészáma, mert nemcsak bámulatba ejt 
tüneményes egyéni ügyességével és technikai 
bravúrjaival, de szórakoztat és kacagtat is. A 
közel háromórás műsor a Király Színház he
lyiségét az artislamüvészet egyedüli otthonává 
lógja avatni.

— Kalapja után kapott — kizuhant a 
villamosból. Vasárnap reggel különös bal
eset történt n Ferenc József hídon. Magyar 
Mária Ifi éves leány egy 61-es villamos 
perronján utazott. A szél lefújta fejéről a 
kalapot és olyan szerencsétlenül kapott 
utána, hogy’ kizuhant a robogó villamosból 
is súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők 
a Rókusba vitték.

KÉNYSzÉrLESZALLÁS KOíllÉdlObdll
— A rövidülő őszi napok idején fokozott a 

jelentősége világításunk megfelelő megválasz
tásának. Nagyon lényeges, hogy olyan lámpá
kat vásároljunk, amelyeknek gazdaságos az 
áramfogyasztása és megbízható, tiszta, szemet- 
kímélő a lénye. Mivel áramköllségre a lámpa 
használata közben a lámpa árának sokszoro
sát fizetjük, nagy előnvt jelent számunkra, ha 
olyan lámpával rendelkezünk, amelynek nem
csak kitűnő a fénye, de 20%-ig terjedő áram
megtakarítást is biztosit. Ilyen a Tungsram 
duplaspirállámpa.

Autóbuszon utazóit flgyalmóbel
Nlrtamtal FAI ■■tobaraUiem vonulata a menetrend ! lényegesen megvéltoalk, miértle a kellemetlenségek el- 
1034 október Mól — isasodva a vasúti monetrendekhex — | kerülése végett tanácsos as alább! menetrendet megórtzni.
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• vasié és ünnepnapokon 1813-kor Indul. 
TUDNIVALÓK!

As aotébnts ladutéia a pélysndvirről mindenkor a 
rotálok SrhfiHe ólén iftrlénlk OreffltassrnkhiM eredd 
kététrkérl ét kérőkért fclr!6i«ét:et acm véllalok Ferin- 
tarlóm masamnak a meneirrndrk meavélintiaiAsénak 
fosét A macrtlctz u ólaiét megkcidéao utéo méara

ét nem ruhéthstó MlndeenemR MvfllgMttAses! es 
..“rcmirods** aiolcél rjéttberénv. Apponvi tér 14: lelo- 
too: 53, — Naaxkélén leírton: 4f>). ahol na aulobuas 
han isléb lérsvsh la éivehrldk és külön járatokra autó
buszok minden időben megrendelhetők.

lenlevőket és amikor megállapították, hogy 
néhány vármegyei tisztviselő is résztvelt a 
kártyázásban,

Jelentést tett Boffy Borbély György fő
ispánnak.

A főispán a legnagyobb megdöbbenéssel ér
tesült arról, hogy a kártyabarlangban vár
megyei tisztviselők is játszottak. Meg Í3 
rótta és dorgálta nyomban az illető tisztvi
selőket, és kijelentette nekik, hogy 

amennyiben tovább folytatnák a kár
tyázást, fegyelmi eljárást Indít ellenük. 

Fábry Zoltán rendőrfőtanácsos kijelen
tette a Hétfői Napló munkatársának, hogy 
nemcsak a szolnoki Belvárosban, hanem a 
kültelkeken is elszaporodtak a kártyabar
langok, ki fogják azokat irtani és akit tet- 
lenér, azt bíróság elé fogja állítani.

— Glattfclder püspök és Antal államtit
kár a szegedi katolikus napon. Vasárnap 
délelőtt Szeged-alsótanyán katolikus napot 
rendeztek, amelynek ünnepi szónoka dr. 
Antal István igazságügyi államtitkár volt. 
Az ünnepség Glaltfelder Gyula püspök mi
séjével kezdődött, majd az államtitkár a 
keresztény testvériségről és Krisztus és a 
falu problémájáról beszélt.

— Vasárnap Is építették a „Magyar Nép 
Hete“ kiállítását. A Turul Szövetség rendezésé
ben Végvárt/ József képviselő és Dérczy Ferenc 
országos vezér irányításával fokozott munká
val folyik a Magyar Nép Hetének előkészítése. 
A városligeti Iparcsarnokban közel 1500 mun
kás dolgozott vnsáruap is, mert Bornemisza 
Géza ipar ügyi miniszter a kiállítás nagy jelen
tőségére való tekintettel vasárnapra felfüggesz
tette a munkaszünetit. Az október 2-án meg
nyíló modern tudományos riportkiúllilással 
kapcsolatosan a Turul Szövetség megrendezi 
a „Nép, föld, egészséges**  cimü tudományos 
kongresszust isi. A kongresszus ünnepélyes 
megnyitása október 3-án délután 5 órakor lesz 
a szövetség SemmehvelsAermében-

— Cipész- és szabósztrájk Győrben. Napok 
óta tart Győrben a cipészsegédek sztrájkja. 
Harmincszázalékos béremelést kérnek. A cipó 
szék mozgalmával kapcsolatosan hétfőn dél
étől a szabósegédek is egyöntetűen sztrújkba- 
léptek.

— Betörés után egy órával elfogták a tettese
ket. Vasárnapra virradó éjszaka Vargha József 
kispesti festékkereskedő lakásán betörők jár
tak. Az ismeretlen tettesek rengeteg értéket 
zsákmányoltak. A kereskedő nyomban fel
jelentést telt a rendőrségen és a detektívek 
még az éjszaka elfogták a betörőket Boyárdi 
József műszerész és Nádik Antal mázolósegéd 
személyében. A betörök a kapitányságon beis
merő vallomást tettek.

— Betörés miatt letartóztattak két diá
kot. Három nappal ezelőtt a kispesti Reiss- 
áruház kirakatát ismeretlen tettesek feltör
ték és onnan nagymennyiségű sportfelsze
reléseket vittek el. A tettesek kézrckerlté- 
sére megindított nyomozás vasárnap ered
ménnyel járt: letartóztattak két érettségi
zett diákot, akik a betörést elkövették. íA 
diákok a rendőrséges bevallották, hogy az 
idegen légióba akartak szökni, pénzük 
azonban nem volt, ezért szükséges felszere, 
léseiket össze ukarták lopni.

— Főzőbemulató-előadásnk éa villamos ház
tartási készülékek. Az Elektromos Művek V., 
Honvéd uccu 22. szám alatti kiállításának vil
lamos konyhájában szeptember 28-án, október 
1-én és 2-án: hétfőn, csütörtökön és pénteken 
délelőtt féltíz órakor főzőbcmulató-előadást 
tartanak. Az előadások célja a villamos tűz
helyek és főzőkészülékek kezelésének bemuta
tása. Ezzel kapcsolatban különböző húsételeket 
és süteményeket készítenek. A kiállítás helyi
ségeiben az összes villamos háztartási készü
lékek üzem közben is díjtalanul megtekinthe
tők. A kiállítás nyitva 8—15 óráig.

ihlette 
htrttta

I-— Trikó] professzor beszéde az uj szellemi*  
ségről. A budapesti tudományegyetem vasár*  
napi Pd.-mdnj/ lakomáján, amelyen n kultusz, 

miniszter is megjelent, Trikót József egyetemi 
tanár mondott serlegbcszédet Pázmány széllé, 
mérői éj a világon kialakuló „uj szellemiség, 
rör.

— öngyilkos lett egy fiatalasszony, mert 
lopásaal gyanúsították. A Péterffy Sdndor-utca 
38. szám alatti lakásán heresóval rnegmérgezto 
magát Nagy József fodrászsegéd 22 éves fele
sége. Búcsúlevelében ezt irta: „Nem hittek ne
kem, nem vittem el semmit, nem lettem be
törő." Megállapították, hegy a fiatalasszony ta
karítani járt és valahol lopással gyanúsították 
meg. Súlyos állapotban vitték a /?óAus-kór- 
házba.

IHazai szenna;
nagyszerűen tüt a

2 aknas 
„REKORD**  
füst-, korom- ét iz/^niente*

Árjegyzéket 
készséggel küld:

Sándor, kályhag.vóra
Vilmos császar-ut 89

— Vakmerő éjszakai támadás a Király-utcá
ban. Teges Mária 24 éves takarítónőt vasár
napra virradó éjszaka a Király-utca és a Crcn- 
gery-utca sarkán egy ismeretlen férfi megtá
madta, hátbavágta, majd akkorát lökött rajta, 
hogy lezuhant az úttestre és esés közben eltö
rött a jobblába. Mire a segélykiáltásra rendőr 
érkezett, az ismeretlen támadó eltűnt. A taka
rítónőt súlyos állapotban a Szent fstván-kór- 
házba vitték a mentők. A vakmerő támadót, 
akt bizonyára titkos haragosa lehetett Teges 
Máriának, a rendőrség keresi.

— Miért drága a bőr? Erről a kérdésről nyi
latkoznak a „Bőrkereskedők Lapjá"-ban a gyá
rosok, a nagy- és kiskereskedők egyesületi el
nökei. Dr. Fábián Ferenc és Rába Nándor szer
kesztésében megjelenő „Borkereskedők Lúgja'*  
még sok más érdekes szakmai cikket közöl.

— A berlini nemzetközi szakácsklállitás ma
gyar résztvevői. Berlinben október 7-töl 18-ig 
nagy vendéglátóipari, pékipari, c krászipari és 
nemzetközi szakácsmüvészeti kiállítás lesz, 
melyre a magyar vendéglátóipar képviseletében 
Gundel Károly utazik ki. A magyar szakácsmes
terek közű) a következők vesznek részt a kiállí
táson: Vári Lajos, a kör elnöke (Vadászkiirt- 
szálló), Heinrich Antal, a kör alelnöke (Ilun- 
gária-nagyszálló), Marék András (kormányzó
ság), Réhbergcr Elek (Gundel-Allatkert), Rá- 
kóczy János (Gundel-Szet. Gelléri), Victora Fe*  
renc (Britannia-szálló) konyhamesterek és Seita 
Gusztáv cukrász (Gundel-Szt. Gellért-szálló).

— A Magyar Vörös Kereszt tárgysorsjáték ha- 
zásának elhalasztása. A Magyar Vörös Kereszt 
Egylet polgári gáz- és légoltalom egészségügyi 
részének megszervezése érdekében rendezett 
túrgysorsjátékának húzását szeptember 30-ról 
december 20-ra halasztotta el.

— Szülő- é.s gyüinölcskh:llitá.s Izsákon. A 
Kiskunság egyik legnagyobb községének, Izsák
nak futóhomokján a gazdák szorgalma csodá
latosan szép szőlö-kullurát teremtett az utóbbi 
fiz esztendőben. Hatezer holdon márkázott, 
ugynevezet sárfehér csemegeszőlő terül el. Izsák 
község e munkája eredményének bemutatása 
végett most rendezte első mezőgazdasági, szőlő- 
és gyümölcskiállilását, amelynek megnyitására 
Darányi Kálmán miniszlerelnökhelyettes is le
utazott. Izsák község főterén Karay-Krakker 
Kálmán főispán üdvözölte a helyettes minisz
terelnököt, aki válaszában méltatta az izsáki 
gazdák erőfeszítéseit, majd megtekintette a ki
állítást.

Egy magányos házban 
él két gyönyörű nő:

a szaké hím Kopás, 
a Meie Maria öúeraa

A pletyka szerint eg.v 
ur is sokat látható
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kifosztottak 
egy ékszerboltot 
a Margit-köruton

A VorgtV-körút 42. számú házban van 
Szédely Takács Pál órás és ékszerüzlete. A 
tulajdonos szombaton este nyolc óláig üz
letében tartózkodott, sürgős javításokat 
végzett, azután

gondosan bezárta az ajtókat, lakatokat 
helyezett rájuk

és elment egy közeli vendéglőbe vacsorázni. 
Kilenc óra tájban lélekszakadva futott 
hozzá a vendéglőbe egyik ismerőse, aki a 
szomszéd házban lakik.

— Valami baj van az üzletedben, vagy 
elfelejtetted bezárni — mondotta az isme
rős, — mert most jöttem el arra és nem 
találtam az ajtón a lakatokat, az ajtó nincs 
is bezárva, csak be van téve.

Az ékszerész nagyon meglepődött, hiszen 
egy órával előbb, amikor eltávozott az üz
letből, gondosan bezárt mindent. Azonnal 
üzletébe sietett és nem kellett sokat körül
néznie, hogy megállapítsa, betörők garáz
dálkodtak a boltban.

A szakadó esőben, amikor aki csak te
hette, fedél alá menekült és elnéptele
nedett az utca, expressz tempóban fel

festhették az ajtót,

összeszedték és magukkal vitték a pulton 
és üvegszekrényekben talált órákat, gyűrű
ket, többezer pengő értékben. Szerencse, 
hogy a Wer/he/m-szekrényt, ahol a legér
tékesebb ékszerek és drágakövek vannak 
elhelyezve, már nem tudták felnyitni.

A főkapitányságról detektívek és dakti- 
loszkópus ment ki a helyszínre. Az a gya
nú, hogy a betörést a helyi viszonyokkal 
ismerős személyek követhették el.

— A BELVÁROSI PLÉBÁNIATEMPLOM
BÓL KEDDEN TEMETIK LIBER ENDRÉT. 
Egész Budapest őszintén és mélyen gyá
szolja Liber Endre alpolgármestert. Az öt- 
vennyclcesztendős IAbcr Endre nemcsak 
egyik legkiválóbb, hanem egyik legrégibb 
főtisztviselője volt a budapesti városházá
nak. Tizennyolcéves korában lett a főváros 
dijnoka és aztán esztendőről-esztendöre 
iveit felfe’é a pályája, mig 1931-ben Buda
pest első alpolgármesteréül választotta a 
főváros közgyűlése. Liber Endre ekkor már 
újjászervezte a főváros szociális intézmé
nyeit és alpolgármesteri pozíciójában az 
idegenforgalom és fürdőügyek legfőbb irá
nyítását intézte azzal a lelkiismerettel, 
hozzáértéssel és fáradhatatlansággal, amely 
egész pályáját jellemezte. Közben nem fe
ledkezett meg a József fluárvaházről, ahol 
nevelkedett. Páratlan áldozatkészséggel 
rótta le háláját az árvaházzal szemben: 
harmincezer pengős alapítványt tett a pesti 
árvák számára. Az elhunyt alpolgármester 
hozzátartozóit vasárnap az egész ország
ból elárasztották részvétnyilatkozatokkal. 
Vasárnap végkép megállapították a temetés 
helyét és pontos időpontját is: Liber Endrét 
kedden reggel ravatalozzák fel a belvárosi 
föplébániatc.mplomban s kedd délelőtt tíz 
órakor kísérik a Kerepcsi-uti temetőbe, ahol 
a főváros díszsírhelyén helyezik örök nyu
galomra. Liber Endrét a főváros saját ha
lottjának tekinti és impozáns s méltó teme
tésről gondoskodik. A Kerepcsi-uti teme
tőben Szendy Károly polgármester búcsúz
tatja a főváros nagy halottját.

— Bűdet gdzfőzőtanfolyamok. A Volt Iskola
társnők Szövetségének és a székesfővárosi 
népművelési bizottságnak gázfőrőtanfolyamai 
f. é. október eleién ismét megnyílónk. Be
iratkozni lehet n IL, Batthyány ucca 8. szám 
alatt az igazgatói irodában. (Telefon 1 •518-60). 
A kezdők tanfolyama hétfőn és csütörtökön 
délután 5—8-ig, a haladók tanfolyama kedden 
és pénteken délelőtt 10— 1-lg é» a diétás tan
folyam kedden és pénteken délután 5—8-ig 
lesz. Tandíj (bcirnlási díjjal és anyagtérítés- 
sel együtt) 20 pengő. A tanfolyam hat hétig 
tart. Á háztartási alkalmazottak tanfolyama 
szerdán délután 5—8 ig lesz. E propaganda
tanfolyam szintén hat hétig tart ■ a tandíj 
8 pengő.

— Urak! Három méter kitűnő férfi öltöny
szövet hozzávalóval együtt P 29.88. Csak az ud
varban, Király-u. 32. (sarokház). Alapítva 
1895-ben.

A virágzó asszony
a legszebb színházi est

Makay Margit, Muráti Lili, 
Tassy Mária, Pillér Vera, 
Ráday Imre, Beregi Oszkár, 

Mészöly, Gellirt

PESTI SZÍNHÁZ 
a Vígszínház kamaraszínháza 

(VI, Révay-u. 18) 
rendelóa: telefon 1-154-81

h SZE7DY. Aforf esztendeje,
hogy megkondult a polgármesterválasztó 
°fong és hirdette: uj polgármestert kapott 

Budapest. Szendy Károly volt az uj polgár
mester, de csak polgármesternek uj, mert 

régesrégen összeforrt a várossal, 
kfzön9*9*  igaz barátját, sxivvel- 

lélekkel vele érző és érte dolgozó városi 
vezetőt ismert és becsült ebben a csupa 
energiát, tetterőt és munkakészséget sugárzó 
emberben Rengeteg időt jelent egy esztendő 
a milliós városban, amelynek életében érde
kek, pártok, világnézetek ütköznek meg 
hol apró csetepatéban, hol messzihangzó, 
komoly háborúban. Szendy Károly a város 
első polgára, tisztségének tisztes magassá
gában felülemelkedett ezen a zajláson, nem 
pártok, csoportok, világnézetek polgármes
tere, hanem Budapesté, egyformán dolgozik 
mindenkiért, okosan, bölcsen, szivvel-szere- 
tettel. Egy esztendeje ül a polgármesteri 
székben és rövid esztendő alatt megkapta a 
legszebb címet, amit a polgárságtól kapha
tott: mindenki polgármestere! önmagát be
csüli meg a város, amikor az évfordulón 
gondolatban minden polgár megemeli a ka
lapját és igaz szívvel köszönti Szendy Ká
rolyt, mindenki polgármesterét.

— UJ személyi titkárt kapott a főkapitány. 
Sándor Jenő dr. rendőrkapitányt, Ferenczy 
Tibor dr. főkapitány személyi titkárát át
helyezték a közlekedési rendőri büntető
bírósághoz, helyébe dr. Seress Lajos rend
őrfogalmazó került. Sándor kapitány esz
tendők óta működött a főkapitány mellett, 
előzékenységét, tapintatát és szakértelmét 
mindenki dicsérte, akinek dolga akadt a fő
kapitány előszobájában. Seress fogalmazó, 
aki most a helyére került, eddig az állam
rendészeti osztályon teljesített szolgálatot. 
A fiatalabb rendőrgeneráció egyik képzett, 
szimpátikus tagja, aki uj beosztásában is 
kitűnően dolgozik majd.

Kifosztotta a lakást
és a zsákmány árából 
nagy dáridót rendezett 
a tolvaj albérlőnő

Takács János, aki a Rombach-utca 2. 
számú házban lakik, néhány héttel ezelőtt 
albérlőnőt fogadott, egy jómegjelenésü nőt. 
Az uj albérlő Seress Margit néven jelen
tette be magát. Pár nappal ezelőtt Takács 
elment hazulról és mire visszajött, lakását 
felforgatva, kifosztva találta,

lába kelt minden ruhájának, értéktár
gyának és velük együtt eltűnt as al

bérlőnő is.
Takács feljelentést tett a főkapitányságon. 
A detektívek elkísérték a bűnügyi nyilván
tartó hivatalba és megmutatták neki nz al
bumot, amelyben a notórius lakásfoszto
gató asszonyok fényképeit őrzik. Rövid 
vizsgálódás után Sebestyén Margit huszon- 
négyéves, Budapeslröl kitiltott büntetett 
előéletű tolvajnő fényképén felismerte az 
albérlőjét. A detektívek keresni kezdték Se
bestyén Margitot és az éjszaka

egy csikágól kocsmában megtalálták, 
éppen nagy dáridót rendezett, 

n Rombach-utcal lakásból elvitt holmik 
árát itta el ismerősei társaságában. Sebes
tyén Margitot letartóztatták.

— A volt 1-es honvédek ezredünnepélye. 
A budapesti volt 1-es honvéd- és népfelkelő 
gyalogezred október hó 4-én, vasárnap reggel 
9 órai kezdettel tartja hagyományos ezred- 
emlékünnepélyét a Népligetben levő I. Ferenc 
József gyalogsági laktanya udvarán. Az 1-es 
honvéd testvérezred október 4-én tartja ezred- 
napját, tnelvre a volt 32-esek testületileg kivo
nulnak. Találkozás reggel H9 órakor a Szent 
István-kórhúz elölt, honnan zárt menetben vo
nulnak nz 1-es honvéd laktanyába kegyeleti 
ünnepélyre.

— Fogtechnikusok országos kongresszusa. A 
Fogtechnikusok Országos Szövetsége és a Bu
dapesti Fogtechnikusok Ipartestillcte október 
hó 3-án délelőtt félti*  órakor a fővárosi Viga
dóban országos kongresszust tart, amelynek 
fővédnökségét Bornemisza Géza iparügyi mi
niszter vállalta, mig diszclnöke Éber Antal or
szággyűlési képviselő.

— Rozgonyinál 3 kabinetkép 8 P. Kálvln-tér 5.
— Pécsi frontharcosok tiltakoznak a mad

ridi kormány üdvözlése ellen. A frontharcos
szövetség pécsi csoportja Bekcsics Olivér ny. 
tábornok és Almássy Károly elnök beszéde 
után tiltakozott ez ellen, hogy Magyarország
ról üdvözlő táviratot küldjenek a madridi kor
mánynak. Ugyanilyen határozatot hozott u 
pécsi Actlo Catholica Is.

— Nagy a kereslet a m. kir. osztálysorsje
gyek Irént, mert mindenki szeretne nyerni. Ma 
alig van ember, kinek nem volna sorsjegye. A 
főárusilók úgy körlevelek, mint hirdetések ut
ján ajánlják sorsjegyeiket és tanácsos Is minél 
előbb rendelni bármelyik föántsitónál, mert 
minden egyes sorsjegynek egyforma a nyerési 
esélye.

TERPENTINSZAPPAN

Viharos éjszakai ülés 
a szekszárdi városházán
Vitéz Makray Ferenc városatya provokál- 
tatta vitéz Vendel István polgármestert

Szekszárd, szeptember 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Különös lovagias ügy tartja iz
galomban Szekszárdot: a szekszárdi sik
kasztási botrány utolsó akkordjaként, vi
haros ülés után,

vitéz Makray Ferenc törvényhatósági 
bizottsági tag provokáltatta vitéz Ven

del István polgármestert.
Szombaton este költségvetési vitára hív

ták ismét egybe a szekszárdi törvényható
ságot. A csütörtökön botrányba fulladt 
költségvetési vitát akarták befejezni szom
baton az éjszakába nyúló ülésen.

A vita azonban vad botrányba fulladt 
és az állandó közbekiáltások miatt csak a 
késő éjjeli órókban fejeződött be az ülés. 
A nyilvánosság teljes kizárásával folyt le 
az ülés és csak reggel szivárogtak ki a

— OLIVECRONA PROFESSZOR MA EL
UTAZIK BUDAPESTRŐL. Pár napos ma- 
gyarországi tartózkodása után a tudós agy
sebész, Olivccrona Ilerbext professzor ma 
reggel repülőgépen elutazik Budapestről. 
A professzor budapesti vendégeskedésének 
utolsó napját Grósz Emii és Verebéig Tibor 
professzorok társaságában töltötte. Szom
baton különben nagy vadászkiránduláson 
vett részt a Bakonyban, ahol egy őzbakot 
lőtt. Vadászzsákmányával együtt vasárnap 
jött csak vissza Budapestre.

— Beszámoló gyűlés. Dr. Dalin Jenő, a szek
szárdi kerület országgyűlési képviselője vasár
nap kerülete Dccs községében tartott nagysza
bású bcszámológvülést, amelyen ismertette a 
politikai helyzetet. Utána Tildy Zoltán, a kis
gazdapárt alelnöke és Andaházy-Kasnya Béla 
országgyűlési képviselő szólallak fel.

— Vasárnap megkezdődött a „Szabolcsi |fét.“ 
Nyíregyházán vasárnap nyitotta meg Thurán- 
szky Pál főispán a „Szabolcsi Hetet". Stibi Jó
zsef, Szohor Pál polgármester és a főispán 
mondott beszédet. Vasárnap délben több mint 
hatezren látogatták meg az ipari és mezőgazda
sági kiáilitást.

— Egy gytlmUlesexportőr véres autóknram- 
bolja. Kiéin Pál jánoshalmi gyümölcsexportőr 
teherautója vasárnap belerohant Németh Mi
hály gazdálkodó kocsijába a kiskunhalasi or
szágúton. A gazdálkodó életveszélyes sérülése
ket szenvedett, a kocsi pozdorjávú zúzódott. 
Az autón ülők kisebb sérüléseket szenvedtek.

— Koldustrükkel dolgozó betörőt fogtak a 
Wesselényl-utcában. Vidolovics István szabó
segéd, aki a Wesselényl-Vtca 10. számú házban 
lakik, vasárnap reggel csöngetést hallott. Azt 
hitte, koldus csönget, nem nyitott ajtót. Pár 
perc múlva motoszkálást hallott a szomszéd
szobából. Benyitott és betörővel találta szem
ben magát. A tetfenknpott betörő az udvarra 
rohant. Vidolovics főilármázta a házat, bezár
ták a kaput, rendőrt hívtak, átkutatták a há
zat és a padláson elfogták a hívatlan látoga
tót, Olenyik Pál huszonnyolcéves híres betörőt, 
Olenylk bevallotta, hogy saját találmányit kol- 
dustriikkcl dolgozott. A betörésre kiszemelt la
kások ajtaján becsöngetett, ha kinyitották nz 
ajtót, akkor koldult, ha nem nyílt ki az ajtó, 
biztos volt benne, hogy senki sincs otthon és 
akkor betört. Olemjikot letartóztatták.

KELLEMES,
ÜDE ILLATÚ
A FEHÉRNEMŰ

Minden háziasszony büsz
kesége a hófehér, friss, 
üde illatú fehérnemű; a 
FLÓRA terpentinszappan 
nemcsak ragyogó fehérre 
mos—a tisztaság és üdeség 
illata jellemzi a gyönyö
rűen mosott fehérneműt

hirek.
Dulin dr., vitéz Makray Ferenc és Túró 

József bizottsági tagok beszédükben tilta
koztak a polgármester csütörtöki önkényes 
ülésbezárása ellen, amellyel szerintük a 

bizottsági tagok szólásjogát sértette 
meg.

A beszédekkel kapcsolatosan kitört az 
újabb vihar, amelynek a folytatása azután 
lovagias ügy lett. Vitéz Makray Ferenc volt 
postamester a polgármester állítása miatt, 
hogy Ő állítólag valótlanságokat mondott 
volna,

lovagias utón kért elégtételt.
Nagy feltűnést keltett még, hogy dr. 

Zupán és Hóiig Sándor miniszteri szám*  
tanácsosokat, akik a sikkasztási ügyet 
felülvizsgálták, vasárnap berendelték a 
belügyminisztériumba kihallgatásra.

Harminc napra ítélt 
a rendőrbiró 
egy zugbokit

A rendőrség legutóbb elhatározta, hogy szt- 
goru razziákat rendez a zugbukmékerek ellen. 
Tudomására jutott ugyanis a főkapitányság, 
nak, hogy

kávék ózakban, vendéglőkben Ügynökök en
gedély nélkül lóversenyfogadásokat, hal

mozásokat kötnek.
Szombaton délben egy Ilyen razzián elfogott 
zugbuki került dr. Szigeti Ferenc rendőri bűn- 
tetőbiró elé a Vili, kerületi kapitányságra. A 
népszínházukat Sorrento kávéházban a minap 
a detektívek tettcnérlék Llchtivitz Samu ügy
nököt, ak| tiltott fogadásokat kötött és meg*  
motozásakor

harminchat darab tikettet találtak nála.
Eljárás indult a kávéház tulajdonosa ellen is, 
mert az volt a feltevés, hogy ő is tudott a ztig- 
buki űzőiméiről. Több tanú és a személyzet 
kihallgatása után a rendőri büntetőhiró a ká
vést felmentette, Lichtivitz Samu ellen pedig 
szigorú ítéletet hozott,

tiltott lóversenyfogadás elmén 39 napi el
zárásra Ítélte.

Az ügynök az Ítéletet megfellebbezte.

— A Gyéinántpatak kisasszony az újságíró*  
nyugdíjintézet Javára. Nagy az érdeklődés • 
Nemzeti Színház pénteki előadása iránt, ami
kor szinrekeriil a Ggémántnalak kisasszony 
Bajor Gizivel a főszerepben. A bérlefszünctbca 
és rendes helyárak mellett szlnrekerülő mese
játék előadásának tiszta jövedelmét a Magyar 
Hírlapírók Országos Nyugdíjintézete javára 
fordítják. Az előadást prológ vezeti be, ame
lyet Szabó Lőrinc Irt erre az alkalomra és 
amelyet T. Mátray Erzsi szaval el.

— Amatőr fotográfusok fotóalbumokat, foto*  
sarkokat a legolcsóbban- Minerva Papiráruház, 
Kossuth Lajos-u. 20. cégnél szerzik be.

— Két uj szó: „Elcrtex**  és „Elersupertex*,  
két uj fogalom, a két legjobb fcrfiszövetniárka, 
— aki igazán Jól akar ruházkodni ma már 
csak ezeket a rendkívül tartós szöveteket vegye.

a tSMieies gumis 
fSrli-lérdharisnva
Minden párért garantálunk!REUOLUX
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A Hétfői Napló 
versenye

PÁROS elOnyvebsenyeink
jeghlvólt ma küldjük el. Külön szenzá

ciója a meghívónak at a része, amely ■ 
nyertének díjazásúi Ismerteti. Ez ■ gazdag
ság talán még a „Vállaltiti versenyeink* 4 
jutalmainak sokaságát is felülmúlja.

Az első dij:
A—8 NAPOS ÜDÜLÉS KÉKESEN 

teljes ellátással, a legszebb magyar téli 
aporthelyen, a nyertes pár által választolt ] 
Időben. Ilyen rendkívül értékes és hasznos 
tiszteletin ja t magyar bridgeversenyen még 
nem tűztek ki. A többi 10 tlszteletdij szám
talan killöndlj és vlgaszdij ugyancsak méltó 
a remek első díjhoz.

Nevezni és érdeklődni lehel és meghívó 
Igényelhető a Hétfői Napló kiadóhivatalában, 
Erzsébet-körut 28. (Telefonszám: 1-308-90.)

♦

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Ne^Mí Ngelé
a pűtv

brld^előT

Okt' 
17*  »

versen^'

Okt- 
k 18.

Ül

♦ B, 10 
V B
ó 3, 2
* ÍO. 0, 8,7

Feladvány
4 6- 5, 4, 3, 2
9 D
0 D.O
* K

4 D.9
V 10
0 K, 10. 9,4 
+ D.B

4 A, K 8, 7

V -
O A, B, 8,7, 5
* —

Alkotta, élői gömbölyű végződésben. 
Fent a nyak kis álló, kétujjnyi széles 
perzsa gallérkából állott. Ezt a szőrme- 
aeszlit azután le lehet a derékról venni 
és művészi elrendezésben a nyak köré 
alkalmazható. Igazán ötletes és nagyon 
sikkes megoldás.

Egyszóval mindig és mindenütt a 
téli kosztüm lesz az idén a sikk. Az 
ötórai teák hemzsegni fognak a téli 
kosztümöktől, amelyet mindenki két 
blúzzal fog csináltatni. Egy trottőr 
és egy elegáns selyem vagy fémszálas 
blúzzal, hogy igy a kosztüm két célt 
szolgálhasson.

Köszönjük meg Divat Őfelségének 
első téli parancsolatát és teljesítsük 
magadással. (Dr. DévainéErdős Böske.)

Bent jártam ■■ Ila-szalonban (Teréi-körut 4) 
és igáién örömmel állapítottam meg, hogy nem kell 
hölgyeinknek már külföldet keresni, ha jó és 
szép kollekciót akarnak látni. Én, aki igazán 
végignéztem már sok kollekciót az idén, nyugodtan 
merem állítani, hogy Iláé a legszebbek közé tar
tozik. Kabátjai és kosztümjei, nemkülönben szövet- 
és eoctail ruhái, estélyi toilettjei megütik a pfiri-i 
és londoni nagy szalonok mértékeit. Árai pedig 
nagyon is könnyen elérhetők. Hölgyeim, egy jó 
tanács: nézzék meg sürgősen Ila kollekcióját.

LSÜK

Ott.

'■ üdjüs^,

-
Tél első parancsolata: 

CSINÁLTASS TÉLI KOSZTÜMÖT!

-1TeU 1

Kör az adu! Dél játszik ée nyolcat üt!
*

Dr. Pélery Jenő szövetségi kapitány az ere
deti tervtől ellérőieg nem huszonnégy, hanem 
esnk tizenhat Játékost hív meg az október 1-én 
munkábu kezdő válogatott keretbe. Felhívjuk 
a szövetségi kapitány figyelmét dr. Zsoldos 
Emilre (Lipótvárosi Kaszinó) és dr. Widder 
Lajosra (Diplomás Club), akik, ha egyesüle
tük nem Is jelölte őket, nagy nyereséget jelen
tenének a keretnek. Itt említjük még meg, 
hogv a budapesti világbajnokság előtt a szö
vetségnek oda kellene hatnia, hogy a tavaly 
felmerült ellentéteket elsimítsák és a Lipótvá
rosi Kaszinó újra a tagok sorában vegyen 
részt az európai bajnokság előkészítésében.

★

Lapzártakor még folyik Kékesen a MAC 
bridgeversenye. A döntőt n BEAC Szomjas- 
csapata játssza a MAC dr. Szathmáry-css- 
patával.

Még nem kezdődött meg teljesen a nagy 
téli bridgeszezon, máris két igen érdekes uj 
bridgeszalon alapításáról beszélnek a jól
értesüllek. A két alapításban csak egy do
log egyezik: mindkettő október 1-én küldi 
szét meghívóit. Minden más különbözik. Az 
egyik tulajdonosa elsöosztdlyu játékos, aki 
tehetségével tűnt fel az elmúlt bajnoki sze
zonban és akinek egyik előkelő sportklub 
nagy bridgezö tábora biztosította látogatott- 
ságát; a másik alapitő egy szép, szőke el
vált asszony, akinek a legelőkelőbb mű
vészkörök már előre lekötötték „játékukat” 
a zöldasztal mellett.

CAFE

ABBAZIA
RESTAURANT

OKTOGON-TÉR
L jólug modernizálva a lövároa és vidéki 

uriközönség k&véháza

Kitűnő ó« választékos 

déli és esti 
mentik

P1.60 esP2.qo|

Színház után különleges 
hideg Cs meleg vacsorák

Egét*  Oile teve*  pnctatliéaok.
A azórakozaok ulán 
mondáin ha|nait élet. i

Keresztrejtvény. Vízszintesen 11 
betű. Definíció : hordható női ruha- 
darab kora ősszel, egész télon meleg 
pulloverrel, tavasszal könnyebb blúz
zal, nagyszerűen öltöztet, igen fiatalos, 
akár elegáns, akár trottőr célokra 
roppant sikkes, pótol télikabátot és 
bundát. Megfejtés i TÉLI KOSZTÜM.

Igen, ugy ahogy a definíció mondja. 
Ugyanis, ha közelebbről megvizsgál
juk ezt a roppant hosszú definíciót, 
sokkal könnyebben megérthetjük és 
megfejthetjük, mint pl. azt a függő
leges 16 betűs délafrikai folyót, ami 
b-vel kezdődik és a közepén y van.

A téli kosztüm azt hiszem évek óta 
az első ruhadarab, amire fenntartás 
nélkül mondhatjuk, hogy minden te
kintetben jó. Prémmel díszítve a leg
elegánsabb viselet. London, Pária való
sággal hemzseg tőle. Nálunk ia kere
sett cikk, miként a kockacukor a fü- 
szerüzletckben.

Nincsen megállapodott színe, nem 
is ragaszkodik egyféle fazonhoz s igy

mindenki olyan kosztümöt csináltat
hat, amihez éppen kedve van.

A fekete kosztüm fekete perzsa disz
szel, inkább elegáns viseletre alkalmas, 
mint trottőr célokra. Mig ha valakinek 
sporthoz, vagy télikabátot helyettesítő 
nappali célokra kel) a kosztüm, sza
badon választhat a zöld, terakott, 
barna, szilvakék és lila színek között.

Fazonban három fajta dominál: 1. 
rövid, csípőig érő, erősen sveifolt, az 
elején végig tenyérnyi széles prém- 
dÍ8szel. 2. Csípőig érő kabát, bŐ háttal, 
bubigallérral és végig elől egyenes 
szőrmedisszel. 3. Háromnegyedes, svei
folt, körül, vagy csak elől kicsit glok- 
nis. Ennél a fazonnál szokták a zsebe
ket olyan szőrméből készíttetni, ami
lyen a gallér. Van azután még egy ne
gyedik, ez inkább, az elsőnek a rokona, 
amikor a rövid kabátka hátul seszlisen 
gloknizódik és hosszabb, mint az eleje. 
Kicsit frakkszerü.

Szőke olvasóimnak azt tanácsolom, 
csináltassanak szép lilaszinü (de ne 
kiabáljon az a lila!), rövid, sveifolt- 
kabátu puhaszövetü kosztümöt és 
diszittessék szürke perzsa, vagy polár 
rókával. Csináltassanak hozzá lila 
tokk-kalapot tollal, fekete retikült, 
cipőt vegyenek hozzá. A kosztüm
kabát alá egy halványlila csipkebluzt 
rendeljenek. Meglátják teljes sikert 
aratnak.

A bemutatón nagy tetszéssel fo
gadtak egy nagyon szép barna kosv- 
tümöt, ahol a kabát elől kétsorosán 
gombolódott, erősen volt sveifolva, 
barna perzsa bubigallérral, alatta pe
dig barna satin hosszuujju blúzt viselt 
a manneken, kis álló gallérral, elől végig 
ötvcnfilléres nagyságú arany gombok
kal.

Kimondhatatlanul tetszett azután 
egy fekete posztókosztüm sima, kicsit 
vágott szoknyával, rövid, seszlis kabát
tal, melyben a scszlit fekete perzsa

Hol kapható?
a legszebb harisnya 
a legmodernebb pullover 
a legelegánsabb keztyű 

„Alice‘‘-nál!
Rákócihut 4 
(Georgia palota)

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
A Nemzetközi Tisztességtelen Verseny El

leni Liga budapesti kongresszusára 18 ál
lam jelentette be eddig küldöttei jövetelét. 
Kétségtelen, hogy az október 19—21-én ülé
sező kongresszus nagy nemzetközi és köz
gazdasági fontossággal bír. Dr. Kurt Jun- 
kerstolff elnök fog a kongreszuson elnö
kölni, akit a Kereskedelmi és Iparkamara 
részéről dr. Éber Antal kamarai elnök éa 
a*  Iparjogvédelmi Egyesület részéről Fleis- 
>11 Sándor fog üdvözölni. A kongresszus 
megállapítja egyrészt az egyes országokban 
mutatkozó tisztességtelen versenyek szimp- 
tomáit, majd kutatja azokat ■ gazdasági 
okokat, amelyek azok kényszerlétrejjöttét 
előidézték, másrészt kivizsgálja azokat a 
lehetőségeket, amelyek alkalmazásával mód 
adódhatik a kereskedelem e rákfenéjének 
kiirtására.

★
Az épltötakarék-jelleget viselt bank fize

tésképtelensége indította meg azt az akciót, 
amely minél előbb „tető alá" kívánja hozni 
az épitőtakarékok szabályozásáról szóló tör
vényt. Az épitőbank és takarék kellő sza
bályozása, amely a nyugati országokban si
keresen bevált, nemcsak a közönségnek, a 
kisembernek, hanem a komoly és szolid 
alapon működő épitőtakarékoknak is ér
deke.

♦
A Mérnöki Rendtartás mődoaitáaát tárgyal

ják holnap, kedden a Mérnöki Kamarában, a 
mérnöki kar 15 egyesületének bevonásával al
kotott 300 tagú egyesületközl értekezleten. A 
novellárie módosítás eorán kerülne sor a mér
nöki jogokkal való visszaélés hatékonyabb öl- 
dözéee, valamint a mérnöki jóléti alap éa a 
nyugdíjintézet létesítésének előkészítő munká
lataira b.

■ár
Az építőipart irányárak megállapitájára ki

küldött bizottság a kőműves, burkoló, szigetelő 
és ács irányárak megállapításával befejezte 
munkáját. Az áranalizis tehát az érdekeltek é« 
hatóságok rendelkezésére áll már a helyet é*  
reális ár megállapítására.

♦
A Választott Bíráskodás Központjának kebe

lében megalakult a textilnagykereskedelem vá
lasztott bírósági szerve, mely per esetén, a pe
res ügyek elbírálására bir érvényességgel.

♦
Textilipari körökben nagg érdeklődéssel 

várják a textiltőzsde októberi megnyitását, 
a Kereskedelmi Csarnok e célra átépített uj 
helyiségében.

Ma hétfőn nyílik meg a fővárosi Közlekedési 
Alkalmazottak Árubeszerző Intézete, amelynek 
azonban a Beszkárt igazgatósága nem adta 
meg a részletlevonási koncessziót

♦
Debrecen uj hűtőháziénak építését a jövő hó

napban megkezdik és az uj hütőház teljes mér
tékben alkalmas lesz Debrecen exporttevékeny
ségének fokozására. Ugyancsak Debrecen vá
rosa 400.000 pengőt szavazott meg gyógyszálló 
építésére.

♦
A Fémáru-, Fegyver- és Gépgyár Rt. igazga

tósásra közli, hogy szeptember hó 22-én meg
tartott Ülésében megállapította a vállalatnak az 
október hó 2 ón tartandó közgyűlés elé terjesz
tendő 1935. üzletévi mérlegét, amely szerint az 
1935. flzletév — az értékcsökkenési tartalék
alapnak 453 534 pengővel való javadalmazása 
ulán — 854.784 pengő 79 fillér veszteséggel zá
rult. Az igazgatóság dr. Dammang András ügy
vezető igazgatót vezérigazgatóvá és dr. Ullmann 
István ügyvezető igazgatót vezérigazgató helyet
tessé nevezte ki

„Óterrut
FAL. BS BUTORBURKOLÁSOK

BEMLTATOHELYISÉGE
VI., O-UTCA 4. SZ.

TELEFON 1-154-18 
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SZIlW^MOZI
Tolnay Klári, 

a Vígszínházból az anya
könyvvezetőhöz, maid 
a templomba hajtatott 

és férjhez ment
íme az uj romantika. Sietve, sebtében, titok

ban, munkaruhában esküdni. Tolnay Klári, a 
Vígszínház bájos és tehetséges fiatal tagja 
szombaton délben tizenkét órakor fejezte he 
próbáját a Vígszínházban, elköszönt kollégái- 
lói és rendezőitől, a színház előtt várakozó 
kocsiba iill és negyedóra múlva mint asszony 
hagyta el a VII. kerületi elöljáróságot. A töb
bit mondja el maga, az újdonsült boldog fia- 
tál asszony:

— Teljesen titokban történt a dolog, még 
anyáink sem tudtak róla. Férjem, illetve akkor 
még csnk vőlegényem, fídthonyi Ákos, két ta
núval várt n VII. kerületi anyakönyvi hivatal
ban. Az én tanúin nagybátyám, ifj. Rókay Jó- 
nos, a Budapesti Hírlap fűszerkesztője, a fér
jemé pedig ifj, báró Petényi Zsigmond volt. 
Az anyakönyvvezelőtől úgy, ahogy voltunk, én 
barna angol kosztümben, férjem utcai ruhában 
a fasori református templomba hajtottunk. 
Meg kell mondanom, én magain sem tudtam, 
hogy melyik templomban lesz az esküvőnk. 
Férjem titokban tartotta, hogy véletlenül el ne 
szóljam magam. Bementünk a templomba, 
ahol lezárták az ajtókat s igy a tanukon kivül 
senki sem volt jcjen az egyházi esküvőn.

— Hogy boldog vagy ok-e f Hát hogyne! Egy 
napos asszony vagyok!

♦ ♦ *
kissé féltünk ettől a derék komikuspártól, 
Stan és Fontál, akik at utóbbi időben 
mintha kissé elszürküllek volna. A

CIGÁNYBECSt'LET,
Balfe vigoperája azonban szerencsés ke
retbe illesztette a két komikus sztár bur- 
les;Ktevékeny$égét. Stan és Pap uj ötleteik
kel a jelenetek egész során harsogó nevetést 
váltottak ki a közönségből. A filmnek meg
érdemelten nagy sikere van. Ugyanezt 
mondhatjuk e|

A SZERELMES VAROS
cimü Kiepura-filmről. Kétségtelen, hogy 
Kiepura a jelenleg élő legszebb tenor tulaj
donosa, diadalmas hangja és énekművé
szein mellett birtokában van azonban a leg
vonzóbb filmszinészi tulajdonságoknak is. 
Éppen ezért Kiepura filmjei nemcsak a 
hang varázsával, hanem a színész szuggesz- 
tiv erejével is hatnak. Kiepura uj filmjé
ben egy aoffört játszik, aki humoros téve
dések során véletlenül pályadijat nyer egy 
dalosversenyen és különös kalandok plán 
híres énekes lesz, partnerei: az ennivalóan 
kedves Eriéül Czcpg és Lili v. fldhanberg 
pedjg imponáló szépség- A magyar Buday 
Dépes ragyogó slágert irt a filmhez, ame
lyet a pesti közönség különös szeretettel 
fogadott a Royal Apollóban.

Régi kedvencünk, Harry Baur, a francia 
Csortos, akinek

BŰNÖS ASSZONY
cimü filmjét mulatta be a héten City és a 
Casino. A nagyszerű francia szinész ismét 
a nőkért, illetve a nőért szenved. Megálla
píthatjuk, hogy senki a világon jobban éa 
vonzóbban szenvedni nem tud a nőért, mipt 
éppen Harry Baur, •-----

„A szent is rajongója44 tesMrfUmje
Paul Kellcr, az uj irógeneráció kiváló 

tagja a?, »ki a „Szent ég rajongójá"- 
nak óriási sikerében felismerte a roman
tika örök varázsát és megteremtette a 
könyvnyomtatásban eddig alig elért uj re
kordját a „Megváltó szerelem" cimü regé
nyével. Fritz Petet Buch, a rendező, volt 
az a nagy varázsló, aki megszólaltatta hí
ven n csodaszép regény alakjait. Hanti 
Knnteck játssza a monyecskát, gU n uú-sz* 
utón hagyja ott a férjét é| mcgnwrgfizett 
lélekkel bújik el az erdőbe feledést keresőn, 
Viktor Slaal pedig az írót, aki a sebzett lel
ket visszavezeti a csalódásból a boldog
ságba. A Megváltó szerelem. az Uránia mű
sorát fogja díszíteni.

Orczy Emma bárónő kémregénye: A
futárja. Orczy Emma bárónő, a Londonban elöl 
kiváló irúnő, akinek „Vörös PimperiKl' cím*]  
regényét Korda Sándor világhírű filmsikerró 
Utte. ezúttal kémregini/t irt. A béc<| Sncha 
tórium fitincsiicttík imtj a rendkívül iz; 
gnlmns és lenyűgöző Rémtörténetet. amelynek 
csefoktnépyc a lengyel—orosz határon játszó
dik la közvetlenül a eilógháhoru kitörése előtt. 
A Varsáj bál ótQ Ilyen kétnfilmot nem látóit a 
mpzipublikurn, A férfi főszerepet az energikus 
és kiváló Kari I.udwig Diehl jálssza, a női fő, 
►zprepekhcp pedig g gyönyörű (esető, li|okzn» 
fői kvbillc Schmilz és a bájos | ri<rH
C><pa ejtrilálnak.

1. Pesti társasjáték

Puli és közgazdasági Mrsosii*
goknak állandó beszédtémája a vigszinházi 
részvénypakettek eladásának kérdése. Hi
telesen megállapítottuk, hogy nincs szó 
még befejezett üzletről, hanem a két év óin 
húzódó tárgyalások végső szakaszáról. Az 
történt, hogy a Nova igazgatósága el
fogadta Ben Blumenthal, a Vígszínház épü
lete tulajdonosának ajánlatát és elkészí
tette azt az előzetes szerződést, amely sze
rint a Vígszínház részvény pakettjei a Nova 
tulajdonába kerülnek át. Den Blumenthal 
elutazott Budapestről, hogy londoni üzlet
feleivel megtanácskozza a dolgot, de. októ
ber elején visszajön és akkor esetleg aláírja 
azt a szerződést, amely a Vígszínház épüle
tének tulajdonjogát a Novára ruházza át. 
4 dologba azonban beleszól a N c m;cti 
Bank is és rendkívül sok függ attól, váj
jon a vételárat milyen módon bocsáthatják 
Ben Blumenthal rendelkezésére,
Színésznő, n , ,nki áiiiiAi-L "cst ózonban, amely?k't r7!/ndí’n ü:!et
igazgatója felett ffőtt nagy kereseti le- 
Oiaatas Színházat netőséaeket sejt, nem 
elégszik meg azzal a puszta ténnyel, hogy 
a Vígszínház részvényei körül közgazda
sági tranzakció történt, hanem keresi 
azokat, akiknek keze bonyolította az ese
ményeket. Harmincezer pengő 
ügynöki jutalék kifizetéséről be
szélnek. A pletykák természetesen a leg
különbözőbb variációkról suttognak és 
anélkül, hogy ezeknek hitelt adnánk, 
csak kuriózumképpen leírjuk;

1. .4 mai világban fantasztikus nagysága 
jutalékot az egyik ismert és igen kiváló 
közgazdasági szerkesztő kapta, akinek 
szinhdri és irodalmi kapcsolatai közismer
tek. Az illető ur mosolyogvu tiltakozik a 
feltevés ellen,

2. Ez érdekesebb és regényesebb meg
oldás. A fiatal és utóbbi időben sokat sze
replő vigszinházi színésznőt állítólag gyak
ran látták Ben Blumenthal, az amerikai 
szinházvezér társaságában. Állítólag ö vo!l 
az az ügyes „üzletember", aki a harminc
ezret megkapta volna. A pletykát alá
támasztja az a körülmény, hogy ez a fiatal 
színésznő éppen a napokban vásárolt ma
gának villái. Más információ azonban 
ellentmond ennek, mert Ben Blumenthal 
elutazásának utolsó estéjén kérte meg Fe
dők Sárit arra, hogy ezt a fiatal színésznői 
bemutassa. .4 pletyka azonban elindult. 
Ki tudja, hol áll meg?

2. Sárga veszedelem 
a Nemzeti Színházban
Távolkeleien kiéleződött a helyzet, ol

vassuk az újságokban, a japqnok erőtel
jes támadást indítanak a kínaiak ellen. 
Hát ez a harc itt nálunk a Nemzeti Szín
házban már eldőlt és a japánok felles 
győzelmével végződött. A szezonzáró ja-

DÍSZBEMUTATÓ MA ESTE MO-KOR

(FRAKKBAN ÉS KLAKKBAN)

FRED ASTAIRE és 
GIIMGER ROGERS

Minden rekordot verő énekes, táncos, zenés vígjátéké, 
Irving Berlin slágereivel

FÓRUM «RADIUS

ki kapta a v/gszinházi részvénypakettek 
eladásának harmincezer pengőny! lutalékái

Az 
hibája 

a kínai 
sem is-

érdekes

pántárgyu „Roninok kincse" diadalmas 
sikert aratott a szezonnyitó kínai mese
játék a Gyémántpatak kisasszony felett. 
Mert hát Hsiung mester Gyémánt
patakja, amely az első felvonás forrá
sánál még csak igyekvőén és naiv bájjal 
buzogott, a második felvonásban már szik
kadtabb területre érve szélfolyt medréből, 
hogy a harmadik felvonásban az u n al o m 
homok tengeré be vesszen min 
den c s e p p j e. Meg kell állapítani, 
hogy Ránky György kitérőzenéje sokkal 
többet ért a szövegnél és amikor a meló
diája felcsendült, valóban színházban 
éreztük magunkat, Bajor Gizi asszony 
csodálatos művészete sem tudta megmen 
teni ezt az előadást, amelyben szerepe! a 
lónélküli lovas, a pincenélküli pince, a 
falnélküli ajtó, a cérnanélküli varrás és 
írjuk ide: n darabnélküli színház. Biz
tosan nem Kosztolányi Dezső fordított 
ilyeneket a darabba: marha és a kínai 
főurak találkozásánál: szerbusz, 
előadásnak egyébként végzetes 
az, hogy paródiát kapunk arról 
színházról, amelynek eredetijét 
merjük.

3. Színházi hét
Húszezer pengő

legkiválóbb pesti koz- 
nomlokrancert metikai sebész és ope
ratőr ellen Sándor Stefi, az ismert dizőz, 
aki Kaszás György dr. ügyvéd által húsz
ezer pengő kártérítést követel orvosi mű
hiba elmén- A színésznő nemrégen felke
reste a kiváló specialistát azzal a kéréssel, 
hogy két homlokráncát tüntesse el. Az ope
ráció Sándor Stefi szerint nem sikerült, 
mert a két ránc helyett két nagy dudor 
maradt a homlokán. Beadványában han
goztatja. hogy az operatőr kése két h o m- 
lok idegét átvágta és ezért szen
vedett súlyos sérülést, úgy, hogy nagyon 
gyakran szemét sem tudja nyitva tartani 
és homlokában állandó fajdalmot érez. Az 
érdekes per elé nagy várakozással néznek, 
Eggcslrkecsont 
veszélyeztette 
a Vígszínház 
előadását
la! küzdött meg Ajlay Andor, a Vígszínház 
kiváló tagja. Ajtay ebéd közben egy csirke- 
csontot nyelt le, amely megakadt a garat
ján. Eleinte nem tulajdonított nagyobb je
lentőséget neki, de később a csirkecsont 
keresztben lefelé csúszott és Ajlay Andor 
hörögve fulladozott. Gyorsan orvost hív
lak, aki pinzettákkal felszerelve az élet
veszélyben levő művészhez sietett és azon
nal hozzákezdett a fájdalmas operációhoz. 
A csont azonban lejjebb-tejjebb csúszott 
es sehogy sem lehetett megközelíteni. Aj
tay rettenetes fájdalmakat állt ki, kokain
kezelést kapott, végre az orvosnak eszébe 

Ha már az orvosok
nál tartunk, írjuk ile 
gyorsan, hogy szomba
ton valósággal a halál-

jutott a legegyszerűbb gyógymód. Miután 
már sok kockáztatni való nem volt, puha 
zsiroskenyeret ny eleteti a hörögve 
fuldokló színésszel és végűi ez 
segített, levitette a csontot. A keresztben 
álló csont azonban fclsebezte Ajlay torkát 
és garatját, úgyhogy a Vígszínház szombat 
esti előadása cmtatt a legnagyobb veszély
ben forgott. Szerencsére Ajtay bírta torok- 
kai.

Alpár Gitta és 
tizenkét kubai 
zenész
ber első napjaiban

Cohran, a híres an- 
goi revürendező vasár- 
nap táviratozott Alpár 
Gittának, hogy okló- 
Budapestre jön abból 

a célból, hogy résztvegyen a Városi Szír*  
házban készülő „Szerelmes királynő" elő
készületeiben, mert úgy, ahogy van, az 
egész operettet néhány főszereplőjével, 
elsősorban Alpár Gittával és Verebes Ernő
vel, valamint 30 tagú görlcsapatávul együtt 
Londonba akarja vinni. A produkció egyéb
ként rendkívül érdekes attrakcióval bővül*  
Amerikában a tavasszal tartották a: egzo
tikus délamerikai zenekarok versenyét és 
ezen első dijat Lccaona nevű tizenkét- 
tagú kubai zenekar nyerte. Ez a zenekar, 
amelynél csodásabbut még nem hallott 
Budapest, egy előkelő pesti mulatóhelyre 
szerződött, de résztvesz a Szerelmes ki
rálynő produkcióiban is.

NÉHÁNY APRÓ HIR. Vaszary János 
vasárnap Bécsbe utazott, mert kedden a 
Josefstadter Theaterben színre kerül a 
„Házasság" cimü darabja, amelynek utolsó 
próbáin részt akar venni. — Bús Fekete 
László viszont Hollywoodba készül. Fel
adja minden magyar érdekeltségét, állilő- 
lag eladja móri birtokát is, mert az ulá- 
i randa szerződése Dolly ivódra öt évre 
szólna.

4. ZJ magyar Hollywood
A magyar filmgyártás teljes erővel 

folyik s egy pillanatra sem szünetel a 
munka sem a Magyar Filmirodában, sem 
a Hunniábun. A Magyar Filmirodában 
most készül Fodor Sándor Kun Erzsébet 
és Nóti Károly együttes filmje, a Dunn
parti randevú- Végignéztük az egyik 
nagy jelenetét: Egy divatos dnnapartl 
kávéhoz költözött a műterembe, pódium, 
rajta a zongora és természetesen ,.urlnö a 
zongoránál", oki sanzonokat énekel. A dl- 
zőz Dobay Lívia, az Operaház fiatal pri
madonnája, százfokos jupitcrlámpák fé
nyében olvadozva énekli: Szép divat a 
szerelem... Székely István, a rendező 
nem ismer tréfát, négyszer-ötször elénekel
ten a sanzont, amelyből akárki meglátja, 
sláger lesz, mire a film vászonra kerül.

Zivatar Ke menés pusztán a 
elme a másik magyar filmnek, amelyet 
György István, a: Iglói diákok és több 
más film kitűnő fiatal rendezője irt, pro
dukál és rendez a Hunniában. Egy válasz
úira került asszony sorsát rajzolja meg ez 
a film, amely hangulatában hasonlil a fe
ledhetetlen Örvényre. Egy házaspár autó
szerencsétlenség következtében egy pasi- 
tára kerül, ahol az asszony beleszeret a 
vendéglátó gazda fiába. Egy szerelmes 
estén majdpem elbukik, amikor felébred 
lelkiismcrcte, Eöry Káló játssza az asszony 
szerepét, a többieket Kiss Ferenc, Gázon, 
Berky Lili. Komár Julin, Szakács Zoltán 
és Vértes Lajos.

R. K. 0.
PÁTRIÁ

ÉI LM
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Meisl-Napoleon Waterlooja
Budapesten, a Fradi-pályán
A bécsi csodacsapatot még Szabó sem tudta 
megmenteni a csődtől

Mi történt vasárnap? ... A sok dicsőség- 
ben és szomorúságban felépített magyar 
'futballtörlénelemhcz rakott a válogatott csa
pat ujabb színes mozaikkockát. 
Ifién értékelni tudjuk a vasárnap 
sporteseményét, 
rák meccset, 
hogy ezúttal

negyedszer

Hogy kel- 
nagy 

a budapesti magyar—oszt- 
figyelembe kell vennünk azt,

Indul! meg a küzdelem az 
Európa Kupáért.

rA magyar futball a magasabb sport hat ósá
gok támogatása nélkül nem tudott eddig 
olyan biztos és nyugodt anyagi kerethez és 
az ezzel járó szisztematikus jálékosncvelés- 
hez jutni, amivel az öt ország nagy kon- 
kurrcnciájdban az elmúlt négy forduló alatt 
megnyerhette volna a nagy dijat. Most, 
hogy elkezdődön az ujabb vetélkedés, el
jött vele a remény is, hogy ezuttal már 
csak dacból is megmutatjuk a világnak fut- 
balltudományunk igazi arcát. Ehhez vasár
nap állott starthoz a magyar csapat először 
és — mindjárt az osztrákokkal szemben. 
Ha végigtekintünk azon a nyolcvan nehéz 
mérkőzésen, amelyen a hagyományos ma-

gyar-osztrák kapcsolat felépül, tudjuk na
gyon jól, hogy mit jelent a szomszéd ellen
fél. Mit jelent még akkor is, ha figyelembe 
vesszük, hogy liécs fulball-Napoleonja ez
uttal nem a legjobb osztrák tizenegyet kül
dötte Pestre. Ilét a Középeurópai Kupától 
fáradt Austria-játékos és egy amatőr bal
szélső mutatkozott be Budapesten s ezt a 
nyolc embert három klubból még egy-egy 
játékos egészítette ki. Velük szemben a 
mieink közel sem ilyen homogén együttes- 

a

telhetőt elkövetnek, hogy a magyar fölény 
ne tudjon kialakulni. Ez persze a többie
ket, akik lassan magukhoz térnek, nem za
varja és igy mi csoda sincs abban, bőgj' 
Titkos pazar gyeplőbedobással rohan le, a 
feléje futó labdát azonban Andritz kézzel 
üti el. Ennél tisztább tizenegyest még a leg
nagyobb fantáziával rendelkező futball- 
regényiró sem tudna összeszerkeszteni. 
Szinte természetes, hogy éppen ezért elma-

rád a büntető. Cseh látja, hogy ennek a 
fele sem tréfa, parádés játékba kezd és egy
másután dolgozza ki a helyzeteket a tár
sainak. Egyet kap a többi közt Toldi is, 
akinek azonban jobblábra jön a labda, 
kénytelen leáilitani és balratenni, ami időbe 
telik. Az osztrák védelem nem respektálja 
ezt a csatárfogyatékosságot és az óriási 
helyzetet szépen eltolja Toldi orra elöl. 
Még mindig nem ért véget a megpróbáltatá
sunk.

A 11. percben
Seres keresztlabdája száll Titkos felé, 
megismétlődik a jelenet, Andrltz kéz
zel tolja el, de most már vesztére, 
mert a biró habozás nélkül tizenegyest 
ítél. Toldi áll a labda elé. Jobbról-bal- 
ról fogadások történnek s azoknak lesz 
igazuk, akik nem Toldira teszik a pén
züket. A labda vad erővel száll a felső 
kapufára s onnan visszapattanva, Sesta 
kényelmesen rúghatja a mezőnybe. Hát 

ez a mi formánk!

sel léptek a pályára és nagy súllyal esik 
latba az is, hogy

Sárosi dr. ezuttal különböző — és te
gyük hozzá, magyarázható, de nem 
menthető okok miatt — kimaradt a 

cigieres legénység sorából.
Hogy mégis sikerült a nagy létet a ma

gunk számára elkönyvelni, azt a teljes szív
vel végigharcolt kilencven perc, de a sze
rencse is támogatta. Ezt a tényezőt az ilyen 
nagy nemzetközi összecsapások alkalmával 
nagyon ritkán láthattuk a mi oldalunkon s 
igy kettőzött örömmel örülhetünk a startot 
nyomonkövetö első magyar győzelemnek.

Három perc elég az osztrákoknak 
a vezetéshez

’ Ragyogó köntösben várta az. üllői üli 
futbnllpálya a nagy eseményt, a nézők tíz
ezreit és az. előkelőségek válogatott hadát. 
Mintegy harmincezer ember gyűlt össze a 
hagyományos ütközethez és sókan azért 
csatlakoztak csupán a nagy csata néző
közönségének tömött soraihoz, mert vasár
nap reggel ügyes reklámtrükk léggömbjét 
Engedték fel:

falán Sárosi is játszik ...
'Hát nem játszott. A mérkőzés előtt már 
félórával eldőlt a fény, Sárosi dr. lement a 
válogatottak öltözőjébe és ott némán kezel- 
szorított a játékostársaival, de nem vetkő
zött le. Pontosan félnégy volt, amikor a 
fehérdresszes osztrák legénység kifutott. 
Ugvlálszik, náluk nein szokás a közönség 
üdvözlése, mert nyomban a kapu elő 
fék munkába a bőrlabdát és a fülük bojt
ját sem mozgatták a hatvanezer tenyér ud
varias köszöntő tapsára. A magyar együt
tes már nem tapsot, hanem artikulátlanul 
zengő, mesebeli hangszimfóniára emlékez
tető diadalüvöltést kapott. Pár pillanat lelik 
cl szokatlanul gyorsan peregnek ma az 
■események —, amikor l.eclerq francia bíró 
intésére Titkos és Crbanek, a két csapat
kapitány választ. Beüt az első szánni sze
rencse: Titkos a napos oldali utalja ki az 
'osztrákoknak. Szóval ök kezdenek és a 
következő csapatok állanak egymással 
ízemben:

Magyarország: Szabó — Polgár, Fe
kete — Seres, Szllcs, Lázár —- Sas, 

Vincze, Cseh, Toldi, Titkos.
Zöhrer — Andrltz, Sesta — 

Hoffman, l’rbanek — 
Stroh, Sindelar, Blnder, 

Fiichsbcrgcr.

mezőnyből Szabó kanárisárga

Toldi dühős -
Folytatódik a pech, mert dühös Toldi 

Sestával csap össze és utána zsákként zu
han, a földre. Csúnya összecsapás volt, 
törésgyanus az eset. Fut a mezőnyjáték, 
mikor a biró észreveszi Toldi hűtőben levő 
tetemét és lefújja a mfeccset. No de Toldi 
nem az a fiú! Aki most kockáztat pénzt, 
az biztosan nyer, meit rövid fohászkodás 
után talpraáll és mintha mi sem történt 
volna, máris helyezkedik a játékhoz. A biró 
feldobja a labdát,

Sesta kirúgja, Szűcs azonban kapásból 
továbbítja Csehhez, aki nagy lélek
búvár és tudja már, hogy Toldi ma 
milyen dühös. Elegánsan odateszi eléje 
a labdát s aztán csak annyit látni, 
hogy egy rettenetes tömeg gyorsulásba 
kezd, mint a villám vágja bele nz ele
ven erőt a bőrlabdába. Aztán üvölt az 
aréna, merthogy a labdával mi történt,

tt vet-

AZ ELSŐ MAGYAR GÓL RAJZRIPORTJA

Szűcs

percig csinálnak, az alkat* 
rekordforgalmat érjenek el 
sziszegő, elképedt, sőt tóm-

ben. Amit itt öt 
inas arra, hogy 
a mentők a sok 
toló néz.ők sorában. Közcljár az ember ah-

Zöhrer

l'rbanek

azt

J^clerq biró feldobja n labdát s ebből születik 
meg Toldi gyilkos gólja. 1:1. Első félidő 15. 
perc. (Copyright by Hétfői Napló — System 

Horváth.)

Toldi

3. percnél tar- 
A két ballábas 
másik oldalra,

a háló azonban vidá- 
rezeg. 1:1.

Most jön a haddelhadd! 
fokról fokra javul. Ki

Ausztria: 
Adatnék, 
Iticglcr,

A színes
'dresszel virít ki a legjobban. Ott áll ez a 
luilurburs, aki a csodáknak és a halfogá- 
soknak olyan extrém keverékét adja, hogy 
nz ember soha nem tudhatja előre, mikor 
kell könnyeznie a gyönyörtől, vagy a — 
dühtől. A labda elindul, n csúnyaságában 
is szép Sindelar, Récs népszerű Pelikánja, 
kannlnzza hátra a labdát, aztán rohamoz
nak. Egyel-mást Imi rz. a bécsi iskola és 
ha mór minden rosszul megy, ez n tizen
egy játékos fagvasztótclcpct tarthat üzem

hoz, hogv elveszítse a fejét, amikor az 
osztrákok a mérnöki pontossággal felépített 
ellenállhatatlan húzásokkal hajtják előre a 
labdát a kapu felé. Már repül is az első 
bomba és a magyar Kanári éppen csakhogy 
kornerre tudja tolni.

Tessék csak figyelni: n 
tunk és már korner! 
Fuchsberger Íveli át a
ahonnan Rlegler rögtön középre po
fozza. Nincs ott senki az osztrákok 
közül, de ott van Seres, aki pokoli ih
lettől megszállottan a labdát simán 
Blnder elé teszi. A nyurga összekötő
nek több se kell, ugy vágódik n léc 
mellett a bomba a hálóba, hogy lassí
tott fllmfelvéte'.lel sem lehet az útját 

kimutatni. 0:1.

ezt aztán jól megkeverték itt az urak, 
még nyolcvanhét perc hátra s ha eb- 
az arányban folytatódik az osztrák

llát
van 
ben 
csatárlánc és a magyar védelem pazarul 
„ősszemüködő" testvéries munkája, akkor 
— ha a számtan nem cral — harminc gólt 
kapunk. Szép, szép! Csak, ami ezután jön, 
iiz aztán a szörnyül Lázár kezdi s a töb
biek ugv kapják meg a betegséget, mint a 
legveszedelmesebb spanyolnálbát.

Szabályos tébolydát varázsolnak a 
pályára.

az

Tébolyitó tiz perc... Kapufára lőtt 
tizenegyes

Nincs egy mozdulat, nincs egy passz, ami
ben az értelemnek csak a szikráját felfedez
het nők.

A futbHllanalfabéták csodálatos kon- 
grMMUSát

tartják most a gyepen és a közönség szinte 
már a hangját Is elveszítve, csupán hörögni 
tud Kát percig tart ez a tébolyitó izgalom s

aztán fordul a kocka. Víncre és Sesta, c két 
gyémántfuthallislu (akik ugy „vágnak", 
mint a gyémánt) kedves randevút túrt egy 
labdánál, majd megtörténik a csoda: Sesta 
lesántulvn egész különös kómikummal pró
bálja a további magyar ostromokat vissza
dobni. Egyelőre tuég nem sok munkája 
akad, mert Lázár és Vincze minden tőlük

nem tudni, 
mán

Kiegyenlítettünk!
A magyar csapat — - 
tűnő a védelem az újonc Feketével és Pol
gárral az élen és Vincze kivételével nagyon 
jók a csatárok is. Cseh olyan sziporkázó 
művészettel dirigálja a nagy csatát, hogy 
valósággal extázisba kergeti a tömeget. 
Szebbnél szebb támadások görögnek az 
osztrák kapu felé, csak az n baj, hogy 
Vincze a nagy kerékkötő, hibát hibára hal
ról. Egy iiyen hibából megindul az osz

tják c'”.társor a 27.
S^.delar kivágja Rieglerhez a labdát, 
aki visszajátszik.
kabinetalakitása. --------- ---------
dühtől. Semmi ok nincs rá, hogy ki-

percben.

Most jön Szabó 
Könnyezni lehet a

Toldi gólt lő
bokszolja a labdát. Nyolc méter az 
egész távolság s mi az a Pelikánnak! 
Ha eddig szokása is volt Szabónak a 
labdához szagolni, most le kell mon
dania erről, mert a gól védhetctlen. 

1:2.
Szidják mint a bokrot, csak az a szeren

cséje, hogy a magyar csapat továbbra is 
frontban van. Két perc múlva

Sesta és Sas ártatlan kollizióba kevere
dik, amiért a biró tulhevesen szabad
rúgást Ítél az osztrákok ellen. A labda 
jól fut középre, Toldi rekordugrássul 
emelkedik a levegőbe és az éles fejes a 
háló ellenkező sarkúba vágódik. 2:2.

Tombol a nézőtér: ünnepük Toldit és szid
ják Szabót. No meg Vinczél is, aki képte
len leküzdeni rossz formáját. Legföljebb 
annyi a haszon belőle, hogy keményen áll 
a lábán és aki vele csetepatéba kezd, az 
megissza levét. így járt L'rbanek is, aki 
ájuldozva megy a vonalontulra, az állkap
csával történt valami. Még egy nentszigori- 
tott szabadrúgás kelt izgalmat a magyar 
kapu előtt s aztán ismét meseszép Toldi— 
Cseh—Sas-akció fut az osztrák kapu felé. 
A kis jobbszélsőnek lövését csupán korner- 
rel tudja megúszni az osztrák kapus. Még 
öt perc van hátra. Az osztrák védelem 
azonban ugy verejtékezik, mintha kinzó- 
kamrába rakták volna őket. Egyik támadá
sunk a másik után forrósitja a levegőt az 
osztrák kapu elölt s a nagy attaknak ismét 
korner a vége.

Most Titkos áll a labda elé és ritkán 
látott csavarral fúródik a lövés a kapu 
felé, óriási a tumultus, kapkodás, iz
galom, csak éppen Cseh áll pokoli nyu
galommal a helyén a túlsó kapufa mel
lett. A bekanyarodó labda épp a mel
lére esik s ott lefékezve végigszalad a 
törzsön, majd a lábon, hogy elegáns 

lendülettel a hálóba guruljon. 3:2.

Megszereztük a vezetést, tegyük hozzá: a 
jól megérdemelt vezetést. Az osztrákok szé
dültén támolyognak, amit bizonyít Sesta 
egy Heuriger-mókája: egyik lábát a másik
kal elrúgja. S minthogy láb nélkül nehéz 
állni, teljes tömegével ugy zuhan a talajra, 
hogy ha az nem lenne füves, szikrakat 
hányna. Tapogatja is az oldalát, de aztán 
megnyugszik, amikor látja, hogy Sindelar 
a két szélsőjével a kapunk előtt terem. Sze
rencsénk van, mert Ricglert a lövés pillana
tában szerelni tudják. Ezzel aztán vége is a 
nehéz félidőnek.

Ugy játszunk az osztrákokkal 
mint apa a fiával

Szünetben mindenki a’ magyar fiuk erő
teljes csupasziv játékáról beszél nagy meg
elégedéssel és hatalmas tapsvihar fogadja a 
pályáru lépő pirosingcs magyar csapatot. 
Már az első akciónál az örökmozgó Toldi 
rászulad egy reménytelen labdára, de Zöh
rer fürgébb és elcsípi a labdát az orra elől. 
Nyomban utána kornert erőszakol ki a 
nagy kedvvel játszó Géza, de Titkos szépen 
iveit komorét Andrltz n mezőnybe 
bitja. Lázár ereszt egy hatalmas 
messziről kapura, de kisül, hogy 
nem Szabd és légy módra fogja a 
lövési.

A magyar csatársor szemet-lelkel 
nyörködtetó akciókkal ostromol.

Cseh Matyi megszédül nz. osztrák védelmet 
és Meisl sakk figurái kánkánt táncolnak kö
rülötte. Csak pillanatokra jutnak át az oszt-

rákok a félpályái jelző vonalon, mert a ma
gyar védelem játszva parírozza az ötlet
szerű kísérletekét. Egy osztrák támadást 
Toldi fojt meg. Nagy izgalom támad. Titkos 
igazi „titkosszerü" taccsot dob Cseh Matyi 
elé, egészen a kapu torkáig, de a meglepett

továb- 
lövést 

Zöhrer 
magas

ötpengős havi

ré zletre 
férfiöltöny 42?.

I elegáns férfi felöltő 40 ?. 
Dús választék egész finom ötönyökéska 

hótokban (arányos emelkedő resz:ettel)
HTT ►ontekefó rnklAr, BtuInppRf, Kirdly- 

I ■ utcuaa. I.nm.Alapítva: lSM-évben
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Matyi a világrekord-bedobást ijedtében mel- 
lélövi. Toldinak remek helyzetben jobb
lábra jön a labda és a lövés gyengén száll 
kapura. Utána gyilkos bombát ereszt meg, 
de a bomba léc mellett süvít el. Gyenge 
Sindelar—Riegler próbálkozást Polgár ele
gánsa szerel. Toldi messziről eregeti lövéseit 
az osztrák kapura. Ugylászik, hogy foga
dása van Gézának arra, hogy neggvenméter- 
ről gólt lő az osztrákoknak. Az osztrák csa
pat kapkod és nem játszik komoly szerepet 
a pályán.

A két csapat között klassziskülönbség 
mutatkozik

és Szinte elfelejti az ember, hogy osztrák— 
magyar-meccsen van. Titkos télmagas lö
vését Sesta kézzel üti le a 16-os vonalon 
belül. Mindenki 11-est reklamál, sőt többen 
Cseh Matyit kívánják a biintctőrugás érté- 
készítésére, de a lojális francia biró angol 
hidegvérrel int továbbot. A magyar csapat 
ereje és fölénye tudatában nem reklamál. 
Toldi huszonöt méterről lő szabadrúgást. 
A rettenetes erejű löveg mintha zsinóron 
húznák, surran el a bal kapuléo mellett. 
/I lövés olyan szép volt, hogy Titkos gratu
lál Toldinak. Seres faultjáért nz osztrákok 
jutnak a szabadrúgáshoz. Sesta pontosan a 
félpályáról lövi a szabadrúgást, amely 
messze a magyar kapu mögé kerül. Pilla
natokra lendületbe jönnek a Melsl-huszárok 
is, de Szűcs mindenütt jelen van. Olyun 
remekül játszik az újpesti középfedezet, 
hogy az osztrák belső trió képtelen keresz
tül menni rajta. Binder, az osztrákok Tol
dija, negyvenöt motelről lö a magyar kapu 
mellé. Titkos rohan le a halszélen, remek 
beadását Sas kapásból égbe küldi. A pla
tinaszőke Sindelar jó hatméteres ofszújdról 
próbál szökni, de a magyar taccsbirák élénk 
zászlólengetésscl jelzik a lesállást. A biró 
nyomban lefütyüli nz offszájdot, de 
Riegler fittyet hány a füttyre és beguritja 
a labdát a kapuba. Gunyós taps honorálja 
a sportszerűtlenséget. A magyar csapat szu 
verőn ur a pályán és vgy játszik a megza- 
Mirodott osztrákokkal, mint apa a fiával 
A 19. percben n sok szép magyar támadást 
végre siker koronázza.

Sas támad, erélyesen belelép Scslába 
és a nagy mumust maga mögött hagyja. 
Középre gurít Cseh II. elé, aki lapos 
lövést kül-1 kapura. A lapos bomba 
Zöhrer lábáról Toldi elé pattan, aki le- 
szegzelt fejjel éppen jókor érkezik és a 
kipattanó íalulát fiz méterről a jobb- 

serokba vágja. 4:2.

Óriási üdvrivalgás fogadja a számlálható 
eredményt.

Szabd búcsúzik a címeres 
trikótól

Az emberek egymás nyakúba borúivá ün
nepük u feltnrtózhatatian magyar győzel
met. Dó kisül, hogy Alt ünneplés túl korúi, 
mert a következő percben Szabó művészi 
polyagóll szed be a hálójába.

Fuchsherger, Mcisl legújabb felfede
zett e kornert ível a magyar kapu elé. 
A félma^as kornert Szabó megfogja, de 
n labda általános megrökönyüdézire ki- 
pet'dül kezéből Sindelar lába elé, aki 
nagy kényelmesen begnrilja a harma

dik osztrák gólt. 4:3.

A hajmeresztő polyagól dacos elszántságot 
ont a magyar csatársorba. Titkos legjobb 
napjaira emlékeztető stílusban remekül húz 
a kapura és tsak három osztrák védőjátékos 
képes kornerre sodorni a nagy Ciánnal ro
hanó szélsőt, közvetlen a kapufa tövében. 
A közönséfl percekig ünnepli a páratlan 
szép kitörést. Majd Cseh Matyinak adódik 
kitűnő gólhelyzete, de a flegmatikus labda
művész sokáig állít ős mellécéloz. Szabó 
peches napjától Binder vérszemet kap ŐS 
ismét negyvenötméteres lövéssel kísérlete
zik „htilha“ jeligére. Csodák-csodá ja, 
Szabó ezt a lövést kitünően fogja. Cseh 
rafflnált fostcseliel tisztára teszi Iitkost. A 
szélső irtózatos lövését Zöhrer rortekszsze
rűen védi. TÜkos—Cseh-támadásból majd- 
nem újabb gól születik, Matyi kidriblizi az 
egész osztrák védelmet, de tiz méterről la
posan pont n kapuba lő. Nagy helyid volt. 
A szörnyülködésre nincs idő, mert a kővet
kező pillanatban Matyi javít.

EinHal a JohkllMrekíltö hdyfrtil 
IM rakúsn a derék osilrdknkat, akik 
minden testeseiének bedőlnek. Eg.v 
szcmpillanláó alatt észreveszi u dribler- 
klrólv, hogv Titkos szabadon van, a 
védőjátékosok fülflti átemeli a labdát 
a szabadon hagyott Titkos elé és a 27. 
percben Irtózatos ertjü lövés száll Tit
kos lábúról Zöhrer hálólába. A mérkő

zést megnyertük.
A magyar csapat szóhoz sem engedi jutni 
az osztrákokat és továbbra Is ostromol. 
Titkos ellenállhatatlan erővel húz megint 
kapura é.1 lapos labdát tálal Toldi elé. De 
Géza toronymagasan fölé lö. Egv váratlan 
osztrák támadás nyomán végigfut a hideg 
a közönségen. Sindelar ügyesen teszi ki 
Stroht, a jobbösszekötő már öt lépésre áll 
a magyar kaputól, de az éles lövést Szabó 
reflftkszszcrü beledobással védi. Nyomban 
utána Stroh komért erőszakoskodik ki. de 
liicglcr komorét fekete a mezőnybe továb
bítja. Az osztrák amatórolimplkon vezetne 
most támadást, de a biró ismét ofszájdon

I csipt Szegény amatőrnek ez már a jubllá- 
I rü, huszonötödik lesállása volt, A magyar 
csapat szemmelláthatóan enged az iramból, 
s igy az osztrákok is szóhoz juthatnak. 
Polgár Fuchsbérqer elöl haza fejel egy lab
dát Remek Toldi—Vince—Toldi akcióból
a balösszekötő mellé durrant. Sindelar is
mét ofszújdról akar elfutni. A két határhlró 
ismét erős zászlójelzéseket ad a bírónak, 
ukí lefiitvüli a nyilvánvaló lesállást.

A platinaszőke futhallcsoda ugylátszik 
már dühös, mert a fütty dacára, a leálló 
magyar védelem között gólbasétál a labdá- 
vul. Persze a gól érvénytelen. A kitünően

Cseh ravasz ogratúsával Titkos beállítja a végeredményt. 5:3. II. félidő 27. perc. (Copyright 
by Hétfőt Napló — System Horváth.)

Fabinyi, 'Winchkler, Szendy és Usetty 
érdekes nyilatkozata a Hétfői Naplónak:

Áradozva beszélnek 
a magyar futballmiivészekről

A mérkőzés végén a Hétfői Napló munka
társa a nngy győzelem alkalmából felkereste 
páholyukban az előkelőségeket, akik a kővet
kező nyilatkozatokat tették:
FABINYI TIHAMÉR PÉNZÜGYMINISZTER:

—- Kissé nehezen kezdett a magyar csapat
— mondotta a pénzügyminiszter — én bizony 
az első osztrák gól után féltem, hö(,g kudar
cot Vallunk. A gyorsan főtt osztrák gól, ugy 
láttam, demoralizálta a magyar csapat egyes 
tag jatt, de főként Szabó kapust és ennek tulaj- 
donitom, hogy később tgy nagyon potya gólt 
kapott.

Óriási lelkesedés fűtötte a magyar csa
patot,

amelynek csaknem minden tagja hamar ma- 
gámtalált és jelentős fölényt tudott kiharcolni. 
Nagyon örülök annak, hvpy mindkét csapat 
szépen játszott és durvaságok nem fordultak 
elő. Fücgetlcnül a meccs eredményétől, objek
tívon meg kell állapítanom, hogy a magyar 
csapat lényegesen jobb volt és a kapott bárom 
gól közül keltőnek nem lelt volna szabad a 
magyar kapuba jutnia- Nekem legjobban Toldi 
robosztus előretörései, Cseh furfangos ésf- 
Járása és általában a magyar csatársor ész
szerű és gyors labda vitele tetszett.

WINCHKLER ISTVÁN 
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTERI

— Ne haragudjon, én nem nyilatkozhatom
— szólt mosolyogva a kereskedelmi miniszter 
—. én ugyanis nem vagyok ftzttmllszakember 
Utoljára

negyedik gimnazista karomban játszottam 
n suszterok csapata dión,

azóta mérkőzésen seru voltam, égy-két kivétel
től eltekintve. A magyar csapatnák á nagyszerű 
játéka azonban olyan üdítően hatott rám, 
hogy azt hiszem,

a jövőben minden nagyobb mérkőzésre 
kimegyek.

ugy érzem, hogy futballrajongó lettem. Na
gyon tetszett nekem Toldi és Cseh, Kár, hogy 
u kapusunk olyan könnyelmű módon beenge
dett kél labdái. Ha ezt elkerülhettük volna, 
ugy a magyar győzelem számszerűleg is impo- 
zánsabb lenne. Azt hiszem, osztrák barátaink

A Dalin Héráid szenzációs cikke a 
magyar amatőr futballuezOrek ellen 

Félhivatalos moghlzotwnh nyomoz Londonban
Ismételten felhívta n Hétfői Napió a közvéle

mény és a vezető körök figyelmét azokra a 
súlyos konzekvenciákra, amelyek n magyar 
amatőr futballcsapat olimpiai szereplésé Ml szár
maztak. Még a legfelső magyar sporthatúsáq 
is kénytelen volt elitélni o berlini erereplést.

Az érdekeltek mindeddig a tagadás kényelmes 
szerepébe helyezkedtek és ugv tettek, mintha 
misem történt volna. A cahLh kudarc mér nt- 
bizonyította, hogy nz amniórcsapní előkészitéaa 
és a válogatós körül csaknem megbocsáthatat
lan hibák történtek. Hé ezen túl i» lőtte magát 
a sporttórsadalnm azzal, hogy tévedni emberi 
dolog és kénytelen-kelletlen megadta a lel 
mentést.

nem oldozbatja fel a berlini ripedlrlő szer
vezőit és vezetőit a mőhlbák mögött fel- 
sorakozott visszás és botrányos kisérő kö

rülmények terhe alól.
A mindeddig tagadott berlini sportszerűtlen

ségre vonatkozóan frappáns, de eRvhcn 
megdöbbentően kicos bizonyítékot 

szolgáltat most ar egyik legnagyobb angol na
pilap. a Baily Héráid.

Azt ifjú. hogy „az otu/pl és magyar futball- 
kapcsolatokat két év óta sorozatos Incidenséh 
zavarták meg, amire a koronát o berlini eport- 

müködő és szimpatikus francia biró Szűcs 
egy kitűnő passzát elfogja Titkos elől, ami 
óriási derültséget vált ki. Már csak percek 
vannak hátra, de a közönség nem mozdul a 
helyéről, mert lenyűgözi a magyar csapat 
kitűnő és lelkes játéka. Az utolsó percben 
hatalmas gólhelyzetet hagy ki m«M. Sas 
beadását tizenkét méterről, kapásból akarja 
a gólba vágni, <je a labda a léc fölött süvít 
el. Hiába, a pro/ljdtékoepak is szabad él
vezni! — mondja a közönség. Utána n bíró 
sípja a mérkőzés végét jelzi, a közönség 
berohan a pályára és vállán viszi ki a csap
zott hajú, izzadt magyar hősöket.

is elismerik, hogy a magyar csapat döntő fö
lényben volt és teljesen megérdemelten sze
rezte meg győzelmét.

Ugylátszik, hogy a kereskedelmi miniszter 
semmit sem felejtett abból, amit még kis gim 
nazistn korában tanult...

SZENDY KÁROLY POLGÁRMESTER:
— Ilyen szép játékot, azt hiszem, húsz év 

óta nem láttunk magyar pályán — mondotta 
a polgármester. — Remek propagandája volt 
ez a meccs a futbalinak s kár. hogy mind
azok, akik a futball ellenségeinek vallják ma
gukat, nem voltak jelen. Meggyőződhetlek 
volna ezúttal arról, hogy ez a férfias, nemes 
látók egyáltalán nem durva — ha művészek 
játsszák. Márpedig itt tizenegy mm uar mű
vészt láttunk tizenegy osztrák ákroboja ellen. 
A magyar csatársor minden képzeletet felül
múló magas technikával játszott és olyan fö
lényt harcolt ki. hogy akár öt-hal gólkülönb
séggel is győzhettünk volna. Szabó egy kis elő- 
vigyázattal két góltól mentesíthette volna a 
magyar kaput, viszont gól leheléit volna Toldi 
tizenegyese, azonkívül még egv-két holtbiztos 
gólhelyzet Végtelen őrömmel tölt el a meg
érdemelt magyar győzelem é.s azt hiszem, szé
kesfővárosunk közönségének hosszú Ideig kel
lemes emléke marad ez a gyönyörű meees.
USETTY BÉLA ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, 

AZ MLSZ ELNÖKE:
— Gyönyörű, fair játék volt, túlontúl meg

érdemelt magyar győzelemmel. A csatársor 
brillírozott, különösen Toldi, Titkos és Cseh 
tlc Sas is becsületesen meglette a kötelességét.

egyedül Vincze mondott esődül
ebben az egészen elsőrangú kvintettben. A fe- 
rlczetsor is és a két hálvéd is lalkesen. köteles- 
cégszerűen nyújtotta azt, amit vártunk tőlük. 
Ha Szabó két potyagólja néni jut a kapuba, 
tigy sokkal súlyosabb vereséget mérhettünk 
volna ezúttal es osztrákokra, akik színién jól 
játszottak, de n magyar csatársor lendülete 
teljesen felőrölte az erejüket. A rcúlis ered
mény sxerintfin ó;i lelt volna.

A fenti nyilatkozatokból örömmel állapítjuk 
meg, hogy a mai mccóa előkelőségei nemcsak 
lelkes sportbarátok, de ■ futbalinak Igazi tu
dósai is.

szerűllen szereplés tette fel .“ Ilyen előtményck 
után — úja a Héráid —, szó sem lehet arról, 
hogy a magyar esapatót az angol fntbtdl oen- 
dégiil lássa. Ez az Újabb bizonyíték rsnk meg
erősíti az OTT lesújtó véleményét, egylien pe
dig nyomós okokat szolgáltat ahhoz, hogy a 
berlini expedíció amaiőt vezetői számára sür
gős szabadságot engedélyezzen a MLSz. Ezt 
annál is inkább meg kelj tennie, rthrt az OTT 
nem hunv szemet az események felett és ere
deti elhatározása saerint.

•ulyoi retorziókat haji végre, ba n szövet
cég nem szolgáiul kellő elégtételt.

A szenzációt kellő ügyben, amelyet a Hétfői 
Napló híradása nyomán tud meg n niagynr 
sportlársndalom. további lépések i*>  történtek 
Mlrthngy a félhivatalos sugalmazáaliól eredő 
cikkek két éo óta tartó sorozatos incidensekről 
szólnak,

megbízottat állítottak Lfthdonbaq munkába, 
•ki a gyors nyomozás alapján derít vilá

gosságot
a számukra kínos ügyben.

Egyelőre ugyanis rejtély, hogy az olimpiai 
botrányos szereplésen kívül még milvcu má> 
lsetekét nehezményez at Igényes angol sport 
közvélemény. |

Győzlek a nemetek 
Pragűban!

NÉMETORSZÁG—CSEHSZLOVÁKIA 

2:1 (0:1)
Prágából jelentik: A mérkőzésnek 42.000 

főnyi közönsége yolt. A németek lelkes já
tékukkal megérdemelten győztek u fásult 
ccehszlovúkok ellen. A vezetőgólt Cech lőtle, 
majd szünet után Elbern egyenlített és 
Schlfling juttatta a győztes gólt Planlck® 
kapujába. A svéd Olsson kifogástalanul ve
zette a végig izgalmas meccset.

Ilálól I Gól Jp.nl

1 FERENC. VAROS 5 10:5 10
2 BUDAFOK 5 14:12 7
8 PHÖBUS 5 12:4 0
4 HUNGÁRIA 5 18:7 0
5 BOCSKAI 5 14:10 fi
8 SZEGED 5 9:7 fi
7 NEMZETI 5 11:8 0
8 ÚJPEST 5 10:8 5
II KISPEST 5 21:17 5

10 ELEKTROMOS 5 14:14 5
11 HIBÁI 11 0 11:15 5
12 SZOMBATHELY 6 12:24 4
13 SOROKSÁR 5 8:18 1
14 III. KÉR IC 5 2:23 0

Vizbefult a Budai 11 
tudománya

SZOMBATHELY—BUDAI lt 8:1 (2:1)
Hatalmas szélviharban indult meg a mérkő

zés. A játék folyamán a zápor is megindult, 
olyan időjárás alakult ki, amilyen a ponyva
regényekben a gráfklsasszofíy elrablása idején 
szokott ler.ni. A játék elején Lovász három eset
ben Is gólhelyzetbe kerül, de mindannyiszor 
felbosszantja a közönséget. Gazdag nyugtatja 
meg a derék drukkereket, okik kitartottak a 
csapat mellett a borzalmas Időjárásban:

Szabó beadását Pál elé tolta s ő 10 méter
ről a bálóba helyezte. 1:0.

A fílirfrd 11 eddig mintha csak várt volna: a 
gólra óriási iramot diktál. Megindul a zápor. 
A kétezer főnyi közönség fejvesztve rohan • 
védett helyekre. Az iram nem lankad. A bu
daiak szinte egykapura játszanak. Különösen 
a veterán I.utz 'an elemében, minden szombat
helyi labdu benne akad meg. Ftókk is jó. Ncn» 
egyszer zug fel fi tetők alól a nyiltsuni taps. 
Egv gCórs lefutás és fordul a kocka:

Szabó a félpályáról leviharzlk, beadásál 
Gazdag Ixivász elé küldi a ez a hatna vo
nalról védhetelienül berúgja a második 

gólt. 2:0.
A Budai elkeseredetten támad. A 42. percben 
Keresztes áttör n védelmen, Baumann kapu*  
eleje fut, ráveti magái,

a labda oIJh megváltozik, de végzetsze
rűen: Komáromi elé gurul s az az Orca 

kapuba ktlhll. 2:1.
Szünet után Istenitéletl Idő fiiakul ki. Nagy 

meglepetésre nz Időjárás letöri a budaiakat. • 
415 perc alatt csak négy alkalommal tudunk 
átkinlódni a félpályán... A szombathelyi urna- 
tőrök nagy kedvvel Játszanak, de a tirdigérő 
vízben nem gurul a labda. A nuwc# sorsa a 29. 
percben dől el végleg: a kitörő Gazdagot a 
két hátvéd összefogja,

a présből Máté elé pattan a labda, ettől 
pedig a liáló Markáig. 3:1.

A Budai II beigazolta, hogy a legszeszélye
sebb magyar csapat.

Szegeden tüntetett 
a közönség a saját 

csapata ellen
SZEGED—ILI. KÉR. FC 8:1 (0:0).

(A Hétfői Napló tudósítójának tel (főnjeién- 
lése.) A múlt vasárnapról elmaradt bajnoki 
mérkőzést igen nagy érdeklődés kisérte. Több 
mint háromezer főnyi közönség vándorolt ki 
az újszeged! pályára, abban a hilbon, hogy 
gólözönt fog látni s örvendhet « helyi csapat 
könnyű gyözchnénck. A sáros, lelátott, puha 
talaj azonban keresztülhúzta ezt a számítást, 
amihez hozzájárult még a szegedi csatársor 
lagymatag Játéka.

Az első félidőben a lelkes óbudai csapat tel
jesen egyenlő ollonfélnck bizonyult. Hiába Iá- 
madtnk n szegedi csatárok, a 111. kerület köz
vetlen védelme, különösen a kjitinö Kocsis, 
minden támadást likőrrel vert vissza. Amikor 
pedig az óbudaiak egv kis lélegzethez jutot
tak. oly veszélyes helyzeteket teremtettek, 
hogy Pálinkásnak minden tudására szüksége 
volt, bőgj' ártalmatlanná tegye a nagy gól
helyzeteket. Boronkay biró egy tizenegvest ti 
ítélt a HL kerület ellen. Gyarmati azonban • 
hfintetöt knpt: mellé küldte.

A szünetben a közönség percekig tüntetett 
saját csapata ellen, valóságos füttykoncert kí
sérte öltözőjébe a piros-fekete csapatot.

Szünet után a második perrben Korányt lö
vését Bndaváry kapus kiütötte, ördögh közel
ről yólbahelyezte n labdát. 1:0. Tlt perc nini- 
va ismét Korányi Jó kornerc Ördöghöz kerüH, 
nki ezúttal sem tévesztette cl s célt. 9:0. BeftM 
Jezés előtt bírom perccel Korányinak egv ló
vés® a kapufáról Ördögit elé perdül, akinek • 
lövése y hálóbin akid! meg. Ü.O. Néhány má
sodperc 'olt nn-g bálra, amikor Blrkl óbődsí 
JőbMtélsö a vetődő Pdftnkus fölött n kapub^ 
küldte az óbudaiak becsülctgólját. 3 1.
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Aládúcolják
a Nemzeti Bajnokság 
roskadozó építményét 
Nem sikerült a BLASz ellenakciója: 
a vidéki futball is B-ligát követel

Érthetetlen gavalléria 1
— mondja Bécs Sárost Gyurka „leállítására*

Egy héttel ezelőtt elsőnek ismertette a Hét
fái Napló azt a grandiózus tervezetet, amelyet 
a futball szerény, de dolgos tényezői a Nem
zeti Bajnokság roskadozó építményének „alá- 
dúcolásira" szerkesztenek. Kitörő örömmel 
fogadták a tervet országszerte, valósággal vissz
hangzott s szövetség a cikkünk nyomán.

A terv az, hogy felállítják a Nemzeti Liga 
B) osztályát, amelyben proflk-amatőrök vegye
sen küzdenének a továbbjutásért s igy meg- 
edződve kerülnének a főosztályba. A pongyolán 
megszerkesztett és a profikra erőszakolt Nem
zeti Bajnokság igy egyszerre egészséges, szi
lárd alapokra kerülne. Csaknem osztatlan eZ 
az óhaj azokban a körökben, ahol a sport 
fejlesztését és nem a sportpolitikát tartják 
szem előtt.

Annál különösebb, hogy
■ budapesti amatőr alszővelség ismét 

hadat üzent
a tervnek, aminek érdekes háttere van. Félti 
az uralmát! — mondják beavatott helyen — 
mert attól tart, hogy a B) liga felállítása ese 
tón erőt frakció alakul ki, amelyet már nem 
tarthat feltétlen szolgálatban a budapesti ama
tőr vezérkar.

Ennek ellenére a sportfejlesztő tervnek oly 
hatalmas tábora van máris, hogy

a Nemzeti Liga B) osztályának felállítása 
1987-re biztosítottnak tekinthető.

A régepvárt uj korszak tehát jövőre utnak

Nem titkolt örömmel jöttek Budapestre az 
osztrák futballvezérek, amikor megtudták, hogy 
Sárosi dr. nem szerepel a magyar csapatban. 
Kimagasló és kiszámíthatatlanul veszélyes ro
hamfőnöknek tartják Bécsben ..Gyurkát* 1 s 
nélküle kevésbé veszélyesnek a magyar válo
gatottat.

Vasárnap alkalmunk volt beszélni nz egyik 
osztrák sporttényezővel, aki a következőket 
mondotta a Hétfői Napló-nak:

— Bécsben őszintén csodálkoztunk a Sárosi- 
ügy fejleményein. Egyszerűen meg sem tudjuk 
’rteni a történteket, főleg pedig azt a viharos 
koncertet, amely Sárosi dr. leállítása körül ke

letkezett. Nálunk gondosan vigyáznak arra, 
hogy egy klub és a játékos között felmerült el
lentét ne szivárogjon a közönség közé. Kiszá
míthatatlanul veszélyes a közönség bálványai
nak ledöntése és csak arra alkalmas, hogy el
riassza a tömeget futballtól. Egyébként Meisl 
szerencse-szériája újból megkezdődött: Sárosi- 
ról önként lemondtak a magyaroki Remélem, 
hogy a fontos meccs után sajnálni fogják ezt 
a majdnem érthctetler gavallériát ..

Nos, sajnáljuk, hogy Gyurka nem játszott, 
de viszont osztrák szomszédaink örülhetnek 
ennek. Mi lett volna Itt Gyurkával?...

Megtorlás Szigetiért ?

Gróf II. aláírta

Nagy feltűnést keltett sportkörökben Szigeti
nek. a neves tenniszezőnek átlépése a MAC-ból 
az UTE-be. Még ennél is nagyobb volt nz ál- 
mélkodás, amikor a tenniszszövetség szokatlan 
fürgeséggel

szigorú vizsgálatot rendelt el az ügyben.
A konzervatív álláspontjáról jólismert szövet

ig ugyanis gyannsnak találta az átigazolást 
és mögötte profizmust és játékoscsábitúst szi
matolt. A híres Gahrovitz-esetben korántsem 
voltak ilyen fürgék s igy a villám-vizsgálat 
méltán kellett feltűnést már csak nzért is, 
mert az éle titkolhatatlanul Asehner Lipót, az 
országszerte hires sportmecénás klubja ellen 
irányult. A vizsgálat folyik, de a beavatottak

az igazolólapot 
a MAC-hoz 

tudják, hogy eredménytelen marad: sem fáté- 
kosesábitást, sem profizmust találni nem fog
nak.

A „megtorlás" azonban nem marad el, mert 
az UTE és a ^fAC között máris ujabb gyúlé
kony anyagot halmozott fel

Gróf II„ az UTE tehetséges úszójának 
érdekes átigazolási esete.

Aláírta az átlépési blankettát, de utóbb meg
bánta és bejelentette klubjának az egész ügyet 
minden előzményével együtt Az UTE most ab
ban a helyzetben van. hogy könnyen csinál
hatna botrányt s ettől legfeljebb a sportszerű
ség szempoutjai tartják majd vissza.

NEM SIKERÜLT SZABÓ REKORDKÍSÉRLETE 
1000 MÉTEREN

Szabó Miklós n KAOE jubilúris versenyén 
1003 méteren rekordjavitást kísérelt meg, ez 
azonban sikertelenül végződött, három tized- 
másodnferccel elmaradt n rekordtól Az ered
mények: /000 m.: 1. Szabó MAC 2:29.5 mp. 
'5000 m..- 1. Németh MAC 1517 mp. 200 m. meg- 
hívási: 1. Gyenes MAC 22.1 mp. 100 in., II. 
oszt.: 1. Riegler BLE 11. 1 mp. Női sulydobás: 
1. Barcza OSC 927 cm. 4X/000 m : 1. BLE a) 
12:04 mp. Olimpiai staféta C. oszt.: 1. BLE 
3:54.6 mp. 2. KAÖE 3:54.8 mp.
GALAMBOS LETT A MARATHONI BAJNOK

Vasárnap délután tartották meg a marathoni 
futóbájnoksúgot. A bajnokságot Galambos 
(BSzKÁRt) 2 óra 45 p. 01 mp. alatt nyerte 
meg, Zelenka (SBTC) elölt, aki 2 óra 52 p. 56 
mp. alatt uj északkcriileti rekordot állított fel.

I’ogl II. csapata az élen. Az ETO Sopronban 
3:1 aránkban legyőzte a SFAC ot s ezzel ve
retlenül vezet a nyugati alszövetség bajnok
ságában. A Soproni Vasutas 2:l-re legyőzte n 
DAC-ot.

Andritay Mihály gróf pompás motorcsónak- 
rekordja a Dunán. Vasárnap délelölt nagy
szabású motorcsónnk-rekordnapot rendezlek ’a 
Dunán, amelynek során gróf Andrússy Mihály 
beépített motorosával 62.478 km-cs óraátlag, 
■’al uj országos rekordot teremtett. A másfél
literes motorok közül Balogh Józ-sef 26.300 
km-es óraállaga is rekordot jelent.

Győzött a BLASz Miskolcon. Miskolcról je- 
lentik: A BLASz alig 500 néző előtt 7:2 (3:0) 
arányú győzelmet aratott Északmagynrország 
válogatott csapata felett.

II. llgabajnoki mérkőzés: Zugló—Nagytétény 
2:2 (1:1).

Közepes eredmények az UTE versenyén. 100 
m.: 1. Forgács UTE 10.8 mp. WO m.: 1. Minai 
MAC 5Ó.8 mp. 1000 m. junior: 1. Tóth UTE 
2:40.2 mp. 1500 m.: 1. Szilágyi UTE 4:05.8 mp. 
2. Eper UTE 4:06 mu. 3. Arád! DEAC 4:09 mp 
iXlOOO m,: 1 BEAC 11:08.8 mp. Rúdugrás: 
1. Papp MAC 350 cm Magasugrás: 1. Jász dr. 
MAC és Bovó UTE holtversenyben 180 cm. 
Sulydobás: 1. Németh UTE 1379 cm. Diszkosz
vetés, II. oszt: 1. Németh UTE 39.68 m.

Budapest hegymászó kerékpáros bajnoksá
gát Fekete (UTE) nyerte 17 p. 47 mp.-es idő
vel Liszkay (Törekvés) és Adorján (Székesfe
hérvár) előtt.
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Csák Ibolya kitett magáért
Az osztrák—magyar válogatott mérkőzés 

előtt rendezte meg a KAOE jubilúris atléti
kai versenyét. A KAOE rendezői megmutat
ták, hogy kevés vezényszómmal hogyan 
kell érdekes, gyors küzdelmeket a futballra 
éhes közönség elölt bemutatni.

A verseny savát-borsót Csák Ibolya sze
replése adta meg. A világbajnoknő iránt 
különösen a nagy számban megjelent bé
csiek mutattak nagy érdeklődési, annyival 
is inkább, mert

IJécsbcn még nem járt az olimpia óta 
egy világbajnok sem.

A világhajnoknö érezte is, hogy ki kel) len
nie magáért, a hideg — n magasugrásnak

egyáltalán nem megfelelő időben — igen 
jó eredményt ért el. A 158 cm-es ugrása 
felér a melegebb időjárásban elért világ
bajnoki eredményével, ami világviszonylat
ban is elsőrangú eredmény. A futballkö- 
zön^ég nagy tetszéssel jciséftc a magas
ugrást és melegen Ünnepelte Csák Ibolyát.

60 méteres sikfutás: Gál (KAOE) 8.2 mp, 
országos rekord beállítva, 2. Kiss (Olimpia) 
8.3 mp, 3. Kárpáti (Olimpia) 8.4 mp. Gál 
végig vezetett.

100 méteres sikfutás: 1. Fehér (Phöbus) 
13.1 mp, 2. Nagy (GFB) 13.1 mp, 3. Barcza 
(Olimpia) 13.2 mp.

50 méteres síkfutás: 1. Widder 7.1 mp, 
2. Újlaki 7.2 mp, 3. Gál 7.3 mp.

A Szent László dl) befutója: 
I. Rianás. II. Credo. III. Cabala
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VÍZSZINTES:
1. Rodriguez bűn

ügyi regénye. 12. Bal- 
kánállnm fővárosa. 13. 
Ezért. 14. Magyar vá
ros. 15. Mulató. 17. 
Szakasz, fülke. 19. Nö
vényi termés. 20. Er
kölcs — idegen ere
detű sióval. 22. Könyv- 
ben, írásban von. 23. 
Polónyi Dezső névjcle. 
24. Többlzbcn üt. 20. 
Lnp is van ilyen. 27. 
Ruhnnnvag. 20. Lutri
nyeremény. 31. Orosz 
város. 32. Bírósági tár
gyaláson szerepel. 33. 
Száz év előd divatban 
volt tánc. 36. Régi hqj- 
vtelet. 38. Vallás rövi
dítés. 39. Rántás he
lyeit csinálja a sza
kácsnő. 42. Az okozat 
szülője. 43. Irntfülő 
kapocs. 45. Magyarul: 
máj 46. Vissza: tár
sadalmi egyesület. 47. 
Ki-mini fogalom. 49. 
Cnpek-drámn. 50. Rom
lott (zsír, szalonnak 
5’. Operálni kell. 58. 
Mosásnál használják. 
85. Nem járt sikerrel.

FÜGGŐLEGES:
1. Fodor László vlgjátéka. 

J. Bálokat. hangversenyeket 
tartanuk benne. *•  Vén. agg 
4. Magyarul: ritka. 8. Szemé
lyes névmás. 8. A horvát nem 
setgyülés neve. 7. A molv 
teszi • ssővettel 8. Okkult 
fogalom. 9. Ajánlott röv. le.

Több pápa neve. 11. Kiss Jó
zsef meg is zenésitett verse. 
18. Görög hndisten. 18. Ado
ma, tréfa csattanója. 20. Gya
logol 21. Lefed, lcborlt. 24. 
Madár. 25. Hangnem. 28. 
Orosz folyó. 30. Bankmeg- 
rohanás. 34. Félköralnkban 
fut. 33. Bűvös erejű Indián

tárgy. 87. Magyarul: paradi
csom. 40. A „Nehánlsvirág" 
zeneszerzője. 41. Színésznő 
(Lili). 44. Egy szó sem igaz 
belőle- 48. Rossz, gonosz — 
angolul. 48. Perzsával rokon 
nép. 50. Svéd férfinév. 52. 
A birodalmi márka rövidítése. 
54. = 28. vizsr.

A kétévesek „Derby‘‘-jét, mint várható volt, 
Festetics herceg Rianás-a nyerte fölényesen. 
Rianás starttól a célig hosszakkal járt a me
zőny előtt, míg a második helyért Credo, Ca
bala és Bársony futottak külön versenyt. Ezek 
közül Credo elég biztosan védte ki Cabala tá
madását. Bársonynak hosszú volt a verseny 
távolsága. A verseny teljes befutási sorrendje:
l. Rianás, 2. Credo, 3. Cabala, 4. Bársony, 5. 
GangsterJ 6. Curragh, 7. Cáruso.

A Kőbányai díjban egy ujabb St. Lcgcr-as- 
>iráns tűnt fel Naplóm személyében, mely igen 
íönnyen verte a jó formában lévő Dominót.

A Nyeretlen kétévesek versenyét Salome 
csak Azért vesztette el, mert lovasának nem 
volt ostora.

A Kétévesek szeptemberi nagy handicapjét 
a végre versenyben is formát futó Mák nyerte 
a pehelysúlyú Vaklárma is Kópia ellen.

Mindhárom hnndicapet aktuális esély nyerte: 
Alvajáró, Amadeo, illetve Saturnus révén.

Részletes eredmények:
I. Kőbányai 41]. 1. Naplóm (1%) Rózsa, 2. 

Dominó (2) Gutái, 3. Bitang (6) Schejbal. F.
m. : Kékes II. (25) Csuta, Tammuz (4) Balog, 
Wait-a-bit (3) Teltschik. 2% hossz, 2>á hossz. 
10:18, 13, 18. Befutó: 10:50.

II. Nyeretlen kétévesek eladóversenye. 1
Padisnh (3) Gutái, 2. Salome (pnri) Bihari, 3. 
Baka (4) Csuta. F. m.: Asszonyfaló (16) Sós, 
Bábvirág (6) Hatschcr, Cudar (3) Klimscha. 
Maiennacht (10) Gosztonyi. Furfangos II. (12) 
Klimscha II., Hédié (10) Weckermann, Mese 
(6) Simics. M hossz, fejhossz. 10:35, 12, 11, 
14. Befutó: 10:80. ,

III. Kétévesek szeptemberi nagy handicapjt.
1. Mák (2%) Bihari. - 2. Vaklárma (12) Klim
scha -II., 3. Kópia (5) .Csömöri. F. m.: Ama- 
rnnlhe (10) Balog, Doboz (2) Schejbal, Ugojin 
(6) Félix, Cimbora (10) Kilmrscha, Clarion (3) 
Csuta, Ereszd el-(5) Vríbcl, Bokréta (5) Szent
györgyi, Rumtny (6) Gosztonyi. Fejhossz, há
romnegyed hossz. 10:44, 20, 66, 23. Befutó. 
10:1408.

IV. Szent IAszló-dlj. 1. Rianás (3 reá) Esch,
2. Credo (10) Weissbach, . 3. Cabala (6) Rózsa. 
F. m.:' Bársony (6) Teltschik. Gangster (6) 
Gutái, Curragh (12) Balog, Caruso (6) Schej
bal. 2J4 hossz, nyakhossz. 10:11, 12, 34, 21. 
Befutó: 10:200.

V. Handicap. 1. Alvajáró (5) Szellner, 2. Dé
nes (6) Horváth K. II., 3. Sok (2%) Bihari 
F. m.: Hozomány II. (6) Csömöri, Kundry 
110) Gosztonyi. Prunello (8) Klimscha II., Rc- 
gulus (6) Fetting A., Baba (12) Simics, Szél
toló (6) Horák, Dany (10) Kupái K., Afrjca- 
nus (2) Esch Gy. II., Pártfogó (5) Alt, Fekete
szárú (8) Pillár, Bicsliás (10) Bakonyi, Gar- 
dist (10) Mánvi. Fejhossz, nyakhossz. 10:116. 
28. 79. 20. Befutó: 10:1936.

VI. Handicap. 1. Amadeo (3). Schejbal, 2.
Mumus (!*/*)  Bihari, 3. Tökkirály (8) Esch 
Gy. II. F. m.: Mulass (3) Klimscha, Lenka (4) 
Teltschik, Allegra (6) Szentgyörgyi, Cratne- 
gus (4) Csuta, Kislány (6) Klimscha II. Fél 
hossz, 1JÍ hossz. 10:52, 13, 12, 174 Befutó:
10:115.

VII. Welter handicap. 1. Saturnus (1K) 
Félix, 2. Kedves (4) Teltschik, 3. Indiana (8)

Vrábel. F. m : Bakony (3) Esch, Bomba (12)’ 
Simics, Jancsi P. (8) Rózsa, Balbi (6) Csapiár, 
Csókos Julis (8) Klimscha. Charles (12) Gosz
tonyi, Cserebere (6) Esch Gy. H, Kiskun (6) 
Szentgyörgyi, Quasimodo (6) Mányi, Gellért 
(3) Csuta, Feketerigó (14) Kajári. 2 hossz, 
nyakhossz. 10:34, 15, 18, 38. Befutó: 10:103.

Október 8 és 4-én d. u.‘/,8-kor

a magyar Lovareoviet versenye
Hírek

A MAGYAR ST. LÉGÉRT FUTJÁK 
vasárnap Budapesten. A szezon leghosszabb tá
volságú klasszikus versenyében az idén veret
len Try Well ellen minden talpon lévő három-

starthoz áll. Indulnak:
Naplóm lov. Rózsa
Gamma „ Esch
Rudi w ?
Cvrano „ Schejbal
Figaro „ Gutái
Alaska „ Csuta
Botos „ Csapiár
Borúra derű „ Klimscha
Sokratcs „ Teltschik
Try Well „ Balog

Try Wcll paris favoritja a St. Legemek, do 
erősen fogadták vasárnap a szombaton nagy 
formát futóit Gammát, melynek legjobb 
oddsa: 2:1.

Agrippa. a sok csalódást okozott hároméves 
ezentúl csak ugróversenyekben indul.

Shnplon, a pálya kimagaslóan legjobb öreg 
lova a dobosi ménesbe kerül fedezőménnek.

Rianás, a legjobbnak bizonyult kétéves ét
idén még az Ausztria-dijban áll starthoz.

Rhoda készül Szigeti istállójából a Buda
pesti dijra.

HÉTFŐI NAPLÓ
Snrkeutlkt

Dr. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
Feleiéi szerkesztő *•  kiadói 

Dr. ELEK HUGÓ
Szerkesztősig és kiadóhivatalt

Budapest, VIL kerM Erzaébet-kOrut 28. utat
tHttköznsp éa vasárnap déli 12 órálgt 

Telefon: 1-308-M.
Vasárnap délután | Srttólz

VL kei*..  AradLatea 8. aa. (Globus-nyomda). 
Telefont 1-109-43 ás 1-248-81.

Vasárnap délután (él 5 érától kezdve lapzártáig:
Telefont 1-100-42. 1-100-43, 1-100-44 és 1 -248-8le

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Egy évre S pengő. - . Egyes szám érg; Magyarorwá. 
(un 10 fillér. Ausztriában 20 Gr*>iwhen.  Franciaország in i frank. Jugoszláviában 2.50 dinár. Németország*  bán ló Pl, Olsatnrstágban 1 líra. Romániában 4 leli 
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